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ABSTRACT 

 

The habitat loss and fragmentation, the overexploitation, the pollution and the introduction 

of alien species have threatened the biodiversity and increased extinction rates. Therefore, some 

legal resolutions aim to preserve it such as the Permanente Preservation Areas (PPA) in Brazil, 

which have been the focus of a great discussion regarding its configuration after the approval of 

the law Nº 12.651/2012 that changed the Brazilian Forest Code. Thus, the purpose of this study is 

to analyse if the PPA are maintaining the diversity of medium and large sized mammals in a 

region of intensive agriculture and sylviculture in the northeast of the state of São Paulo. 

Additionally to the community approach, the importance of PPA was assessed through the 

analysis of its effect on the relative mean abundance of Leopardus pardalis (ocelot). We used 

camera-traps in three study areas: Jataí Ecological Station, Luiz Antônio Experimental Station and 

its buffer, in the municipality of Luiz Antônio; the Cara Preta Farm, which has PPA and Legal 

Reserves (LR) of the International Paper company (IP), and its buffer in São Simão; and the State 

Forest of Cajuru and the Dois Córregos Farm, which has PPA and LR of the IP, and its buffer, in 

Cajuru and Altinópolis. A total of 208 points was sampled randomly, 169 outside and 39 inside 

PPA. Cameras worked during 30 days at each point, 24 hours a day, from April to September in 

2013 at the first area and in 2014 at the second and third areas. We used rarefaction curves of 

observed richness and the Wildlife Picture Index (WPI) to compare the diversity inside and 

outside PPA. The WPI deals with imperfection detection because it is a geometric mean of the 

occupancy of observed species. We estimated the detection and occupancy probabilities by the 

multi-species occupancy model with bayesian analysis in R 3.1.1 and JAGS 3.4 with package 

“jagsUI”. We analysed the effect of the site covariates minimum distance of unpaved road, rain 

and temperature (linear and quadratic) on detection, and of quantities of native forest, sylviculture 

and sugarcane in a buffer of 200 ha of the sample points on occupancy. The values of occupancy 
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were used to compute the WPI for points inside and outside PPA inside and outside protected 

areas (PA), which have the diversity expected in the region. Moreover, we estimated the relative 

mean abundance (lambda) of ocelot by Royle & Nichols models with the effect of site covariates: 

minimum distance of unpaved road, rain and temperature on detection, and of PPA, degree of 

protection and quantities of native forest, sylviculture and sugarcane in a buffer of 200 ha of the 

sample points on lambda. We recorded 34 species of mammals, 28 natives and six alien, in the 

three landscapes. The rarefaction curves did not showed statistic difference between the points 

inside and outside PPA, inside and outside PA. However, it was necessary four times the sample 

effort to record the same richness of points inside PPA outside PA in points outside PPA outside 

PA. It may have happened due to a low density of the populations in the matrix and a high density 

inside PPA, suggesting the role of PPA as corridors. The WPI distribution also did not show 

difference between the points inside and outside PPA. In addition, the PPA of PA had a high 

diversity when compared with PPA outside PA, suggesting that PPA are not maintaining the 

diversity of medium and large sized mammals expected in the region. This may be a result of 

PPA’s configuration, because they are narrow, as most are just 30 m wide. Hence, they have less 

heterogeneity of micro-habitats and are highly affected by edge effect, what benefit generalist 

species over forest ones. Studies show that corridors must have a minimum of 140 to 400 m to 

possess the same community of continuous areas. Further, the landscape influences the role of 

PPA, because the surroundings of points outside PPA have almost the same quantity of native 

vegetation than the surroundings of points inside PPA in the study areas, what may also explain 

the lack of difference between them because native forest presented a positive effect on 

occupancy. On the other hand, PPA had a positive effect on the relative mean abundance of ocelot 

and were fundamental to the conservation of this species due to its role as habitat and corridors. 

The quantity of native forest was the covariate that best explained lambda, indicating that ocelots 

are dependent of dense vegetation. Overall, PPA were considered important to the conservation of 
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mammals given its positive effect on ocelot population. Nevertheless, it is advisable to revise the 

current configuration of PPA, as is stated in the law, for these areas to really fulfill their role in 

biodiversity conservation.  

 

RESUMO  

  

Dada a crescente ameaça à biodiversidade pela destruição e fragmentação dos habitats 

naturais, sobre-exploração, poluição e introdução de espécies exóticas invasoras, alguns veículos 

legais buscam preservá-la, como a instituição das Áreas de Preservação Permanente (APP) no 

Brasil. Elas têm sido alvo de grande discussão quanto à sua configuração com a aprovação da Lei 

Nº 12.651/2012, a qual alterou o Código Florestal Brasileiro. Assim, este trabalho visa avaliar se 

as APPs estão sendo capazes de manter a diversidade de mamíferos de médio e grande porte em 

uma região de agricultura e silvicultura intensivas no nordeste do estado de São Paulo. Além da 

perspectiva da comunidade, a importância das APPs foi também avaliada através da análise de sua 

influência na abundância média relativa de Leopardus pardalis (jaguatirica). Foram instaladas 

armadilhas fotográficas digitais em três paisagens: a primeira compreendendo a Estação Ecológica 

de Jataí, a Estação Experimental de Luiz Antônio e seu entorno, em Luiz Antônio; a segunda na 

Fazenda Cara Preta, que possui APP e Reservas Legais (RL) da International Paper (IP), e seu 

entorno, em São Simão; e a terceira abrangendo a Floresta Estadual de Cajuru, a Fazenda Dois 

Córregos, com APP e RLs da IP, e seu entorno, em Cajuru e Altinópolis. Foram amostrados 208 

pontos aleatoriamente, 169 fora e 39 dentro de APP. As câmeras funcionaram durante 30 dias em 

cada ponto, 24 horas por dia, de abril a setembro de 2013 na primeira paisagem e de 2014 nas 

segunda e terceira. A comparação entre a diversidade dentro e fora de APP foi feita através da 

riqueza observada por curvas de rarefação e do Wildlife Picture Index (WPI), índice de 

biodiversidade que considera variações na detecção por ser uma média geométrica dos valores de 
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ocupação das espécies observadas. As probabilidades de detecção e ocupação foram estimadas 

através do modelo de ocupação multiespécies por análise bayesiana, nos programas R 3.1.1 e 

JAGS 3.4 pelo pacote “jagsUI”. Na modelagem, foram utilizadas as covariáveis de distância 

mínima de estrada de terra, chuva, temperatura (linear e quadrática) para detecção, e de quantidade 

de floresta nativa, silvicultura e cana-de-açúcar em um buffer de 200 ha de cada ponto para 

ocupação. Os valores de ocupação foram utilizados para calcular o WPI para pontos dentro e fora 

de APP e para APP de Unidades de Conservação (UC), consideradas detentoras da diversidade 

esperada para a região. Já a abundância média relativa da jaguatirica (lambda) foi estimada 

por modelos de Royle & Nichols com as covariáveis distância mínima de estrada de terra, chuva 

e temperatura para detecção, e APP, grau de proteção e quantidade de floresta nativa, silvicultura e 

cana-de-açúcar em um buffer de 200 ha de cada ponto para o lambda. Nos dois anos de 

amostragem, foram registradas 34 espécies de mamíferos, 28 nativas e seis exóticas, nas três 

paisagens. As curvas de rarefação não apresentaram diferença estatística entre pontos dentro e fora 

de APP, dentro e fora de UC. Porém, foi necessário mais do que o quádruplo do esforço amostral 

para que fosse registrada em pontos fora de APP fora de UC uma riqueza semelhante à encontrada 

nas APPs fora de UC, o que pode ser resultado das populações terem menor densidade na matriz e 

estarem concentradas nas APPs, indicando a função das mesmas como corredores. A distribuição 

de valores de WPI para pontos em APP também não apresentou diferença em relação aos pontos 

fora de APP. Além disso, as APPs de UC apresentaram maior diversidade do que as APPs fora de 

UC, indicando que as APPs não estão sendo capazes de manter a diversidade de mamíferos de 

médio e grande porte esperada para a região. Isso pode estar ocorrendo em função da configuração 

das APPs, as quais são estreitas, tendo, em sua maioria, 30 m. Dessa forma, elas possuem menor 

heterogeneidade de micro-habitats e são fortemente afetadas pelo efeito de borda, favorecendo 

espécies generalistas e não permitindo ambiente propício às espécies florestais. Estudos mostram 

que corredores devem ter no mínimo de 140 a 400 m para apresentarem a mesma comunidade de 
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áreas contínuas. Além disso, a paisagem influencia na função das APPs, pois, nas áreas de estudo, 

o entorno dos pontos fora de APP possui quase a mesma quantidade de vegetação nativa do que o 

entorno dos pontos em APP, o que também pode justificar a ausência de diferença entre eles, 

dado que a floresta nativa teve efeito positivo na ocupação. Por outro lado, as APPs apresentaram 

efeito positivo na abundância média relativa da jaguatirica e mostraram-se fundamentais para a 

conservação dessa espécie, principalmente por sua função como habitat e corredores, dado que a 

jaguatirica mostrou-se extremamente dependente da quantidade de floresta nativa, covariável que 

melhor explicou a abundância média relativa. Assim, as APPs são importantes para a conservação 

da mastofauna, a exemplo de sua influência na população da jaguatirica. Contudo, é preciso 

revisar a configuração atual das APPs na legislação para que elas cumpram totalmente sua função 

de preservar a biodiversidade.  
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1 Estrutura da dissertação 

 

Esta dissertação versa sobre a importância das Áreas de Preservação Permanentes (APP) 

ripárias para a conservação da diversidade da mastofauna de médio e grande porte através de um 

estudo realizado na região nordeste do estado de São Paulo, Brasil, e está organizada em três 

capítulos. O primeiro descreve a área de estudo, pois ela é comum para ambos os estudos tratados 

no segundo e no terceiro capítulo. O segundo capítulo, intitulado “Diversidade de mamíferos de 

médio e grande porte em Áreas de Preservação Permanente ripárias no nordeste do estado de São 

Paulo”, avalia se as APPs estão sendo capazes de manter a diversidade de mamíferos de médio e 

porte esperada para a região através da comparação de riqueza e de um índice de diversidade 

baseado em registros fotográficos (Wildlife Picture Index - WPI) entre pontos amostrados dentro e 

fora de APP localizados tanto dentro quanto fora de Unidades de Conservação (UC). O terceiro 

capítulo, intitulado “Influência das Áreas de Preservação Permanente ripárias e da estrutura da 

paisagem em que estão inseridas na abundância relativa de Leopardus pardalis no nordeste 

paulista”, faz uma estimativa da abundância média relativa da jaguatirica (L. pardalis), analisando 

qual a influência das APPs e de covariáveis da paisagem sobre esse parâmetro populacional. 

 

1.2 Introdução 

 

Apesar de fundamental, a biodiversidade tem sido gravemente ameaçada pelas atividades 

antrópicas nos últimos séculos (Ricklefs, 2010), tais como: a destruição e fragmentação dos 

habitats naturais, a sobre-exploração, a poluição e a introdução de espécies exóticas invasoras, que 

têm aumentado as taxas de extinção, principalmente de mamíferos (Frankham et al., 2008). Assim, 

a preservação da biodiversidade é ainda mais crítica em regiões que sofreram intensa perda e 
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fragmentação de sua vegetação natural como é o caso do estado de São Paulo, onde restam apenas 

13,94% de sua cobertura original de Mata Atlântica e Cerrado (Kronka et al., 2005). Além disso, 

os remanescentes são pouco protegidos em Unidades de Conservação (UC), pois apenas 6,5% do 

Cerrado e 8,8% da Mata Estacional Semidecídua estão em UC de Proteção Integral no estado 

(Metzger & Rodrigues 2008).  

Dessa forma, a conservação fora de UC é fundamental, poia evita o isolamento dos 

fragmentos e garante uma quantidade de habitat nativo mínima nas paisagens, mantendo a 

biodiversidade e os serviços ecossistêmicos (Sparovek et. al., 2010). Nesse sentido, a legislação 

brasileira prevê mecanismos de proteção da vegetação nativa em áreas particulares, como as Áreas 

de Preservação Permanente (APP). Segundo a Lei Nº 12.651/2012, Área de Preservação 

Permanente é definida como uma “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo, e assegurar o bem-estar 

das populações humanas”. Contudo, as APPs têm sido alvo de intensa discussão quanto à sua 

configuração dada a recente mudança no Código Florestal Brasileiro (Metzger, 2010).  

As APPs ripárias (matas ciliares) possuem o importante papel de corredores biológicos, 

pois facilitam o deslocamento de indivíduos, diminuindo o isolamento entre fragmentos e 

aumentando a conectividade da paisagem. O aumento no fluxo de indivíduos leva ao aumento da 

diversidade genética e permite que fragmentos pequenos, antes isolados, sustentem suas 

populações. Além disso, as APPs são importantes habitas e refúgios para diversas espécies de 

mamíferos (Pardini, 2005; Galetti, 2010; Metzger, 2010). Contudo, a manutenção da 

biodiversidade pelas APPs está intimamente associada às suas características estruturais, como 

largura, extensão, continuidade, quantidade e qualidade da vegetação nativa (Lurance & Laurance, 

1999; Lima & Gascon, 1999; Lees & Peres, 2008). Nesse sentido, o Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia (IPAM, 2014) ressalta como emergencial a necessidade de pesquisas 
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científicas voltadas à análise dos impactos do novo código florestal brasileiro (Lei Nº 

12.651/2012). Tais impactos podem ser maiores principalmente em populações de espécies 

dependentes da vegetação nativa e naturalmente raras, como é o caso da jaguatirica (Leopardus 

pardalis) (Murray & Gardner, 1997; Sunquist & Sunquist, 2002). Neste contexto, o presente 

estudo possui os objetivos apresentados a seguir. 

 

1.3 Objetivo geral 

• Analisar a manutenção da diversidade de mamíferos de médio e grande porte em Áreas de 

Preservação Permanente (APP) localizadas em uma região de agricultura e silvicultura 

intensivas, identificando os fatores da paisagem que influenciam esse processo. 

 

1.4 Objetivos específicos 

 

• Avaliar a diversidade de mamíferos de médio e grande porte que está sendo mantida nas 

APPs dentro e fora de UC, comparando pontos de APP com pontos de não APP. 

• Estimar a influência das APPs, de variáveis da paisagem e de sua interação na diversidade 

de mamíferos de médio e grande porte encontrada nas diferentes áreas de estudo. 

• Analisar a influência das APPs e das covariáveis da paisagem na qual estão inseridas na 

abundância relativa da jaguatirica (Leopardus pardalis) nas áreas de estudo.  
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2. CAPÍTULO 1: ÁREA DE ESTUDO 

 

Este estudo foi desenvolvido em três paisagens que contêm importantes fragmentos de 

Cerrado e mata estacional semidecídua do nordeste do estado de São Paulo e distinguem-se quanto 

ao grau de proteção e ao tipo de uso e cobertura do solo. A primeira é composta 

predominantemente por uma UC de Proteção Integral, a Estação Ecológica de Jataí (EEJ), bem 

como pela Estação Experimental de Luiz Antônio (EExLA), que possui regime de uso sustentável, 

e por seu entorno imediato de matriz canavieira, no qual se encontram também APP e Reservas 

Legais (RL). As demais são formadas pelas APPs e RLs da empresa International Paper do Brasil 

Ltda. (IP) e por seu entorno de matriz silvicultural. A segunda paisagem é composta pela Fazenda 

de Alto Valor de Conservação Cara Preta (FCP) e por seu entorno formado predominantemente 

por plantações de eucalipto. Já a terceira paisagem é composta pela Fazenda de Alto Valor de 

Conservação Dois Córregos (FDC), por uma área protegida adjacente, a UC de Uso Sustentável 

Floresta Estadual de Cajuru (FEC), e por seu entorno de matriz silvicultural e canavieira (Figura 

1). 

A EEJ e a EExLA estão localizadas no município de Luiz Antônio (21°30´S; 47°50´W), 

sendo a primeira administrada pela Fundação Florestal de São Paulo, e a segunda administrada 

pelo Instituto Florestal de São Paulo (IF). De acordo com o IF, a EExLA foi criada pelo Dec. 

35.982 de 17/12/59 e possui 1725 ha de área, cobertos por plantações de Pinus sp. e Eucalyptos 

sp., além de áreas de floresta nativa e em regeneração. Já a EEJ, outrora com 4532 ha, teve sua 

área ampliada para 9010 ha em 2002 (Decreto lei 47.096/SP de 18 de setembro de 2002), 

incluindo parte da EExLA (Toppa, 2004). Nela, o cerradão aparece como principal fitofisionomia, 

ocupando 60,7% da área (5472 ha), seguido por cerrado em regeneração em locais anteriormente 

sob cultura de Eucalyptus sp. ou Pinus sp. (19,5%; 1759 ha), e por mata estacional semidecídua 

(13,6%; 1226 ha). Também apresenta áreas de várzeas, cerrado senso estrito, campo sujo e 
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reflorestamentos de Pinus sp. e Eucalyptos sp., que, juntas, cobrem 4,8% da área (Toppa, 2004). O 

clima da região é do tipo Aw de Köeppen, possuindo duas estações bem marcadas: invernos secos 

e frios e verões quentes e chuvosos, com precipitação anual média de 1684 mm e temperatura 

anual média de 22,7 °C (Cianciaruso et al., 2006). A região do entorno, em um raio de 10 km, é 

composta por monocultura de cana-de-açúcar (50,65%), áreas de vegetação natural (21,83%), 

silvicultura (13,29%), citricultura (9%) e pastagens (1,5%) (Estação Ecológica de Jataí - Plano de 

Manejo, 2010).  

A relevância para a conservação da biodiversidade paulista da EEJ é amplamente 

reconhecida, não apenas por ser o maior remanescente de Cerrado do estado de São Paulo (Toppa, 

2004), mas também por abrigar uma fauna relativamente rica, incluindo mamíferos ameaçados de 

extinção no Brasil, tais como o tamanduá-bandeira, a onça-parda e o lobo-guará, e no estado, 

como a jaguatirica, e quase ameaçados, como o cateto (Talamoni, 2000; Mantovani, 2001; Neri, 

2004; Prada, 2004; Lyra-Jorge, 2007; Bressan et al., 2009; ICMBio, 2014). Em função disso, essa 

área foi escolhida para este estudo por abrigar a mastofauna esperada para a região, sendo 

considerada área controle para a comparação com as APPs fora de UC.  

A segunda paisagem contempla a FCP e seu entorno. Essa fazenda localiza-se no 

município de São Simão (21°30´S; 47°30´W), a aproximadamente 12 km do limite da EEJ. Ela 

possui 4546,26 ha de vegetação nativa, com predominância de fitofisionomias do Cerrado e matas 

ciliares ao longo de córregos e riachos imersas em uma matriz de eucalipto (International Paper, 

2014). Já a terceira paisagem amostrada é composta pela FEC, a qual também é administrada pelo 

IF, pela FDC (International Paper) e por seus entornos, onde a silvicultura e a cana-de açúcar são 

as atividades predominantes. A FEC localiza-se nos municípios de Altinópolis e Cajuru (21°10´S; 

47°20´W), possuindo área total de 1909 ha, dos quais cerca de 1000 ha são de plantios de Pinus 

sp. e cerca de 900 ha são de vegetação nativa, composta por matas ciliares (APP) e Cerrado em 

regeneração (sobre plantações abandonadas de Pinus sp.). Essa área é contígua à FDC, a qual 
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abrange 2016,94 ha de Cerrado no município de Altinópolis (International Paper, 2014). A 

segunda e a terceira paisagem de estudo foram escolhidas por possuírem grande concentração de 

APP em matriz agrosilvicultural, áreas foco do presente estudo. 

Figura 1. Localização das três áreas de estudo no Brasil e no estado de São Paulo (Áreas 1-3), incluindo 

seus respectivos buffers de entorno e pontos amostrais. Área 1: EEJ – Estação Ecológica de Jataí e 

EELA – Estação Experimental de Luiz Antônio. Área 2: FCP – Fazenda Cara Preta. Área 3: FDC – 

Fazenda dois Córregos e FEC – Floresta Estadual de Cajuru. As áreas destacadas em vermelho 

representam os limites das áreas protegidas: Unidades de Conservação (EEJ, EELA e FEC) e Áreas de 

Preservação Permanente e Reservas Legais das FCP e FDC. Mapa de uso e cobertura do solo 

disponibilizado pelo Prof. Milton César Ribeiro, UNESP/Rio Claro. 

 

A fim de gerar uma caracterização atual das áreas de estudo (Figura 02) para a obtenção 

das covariáveis de paisagem necessárias aos modelos utilizados neste trabalho, foi realizado um 

mapeamento das áreas de estudo a partir da vetorização de ortofotomosaicos, cedidos pelo 

Instituto Geográfico e Cartográfico do estado de São Paulo (IGC), baseando-se também nas 
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informações coletadas em campo. Nesse mapeamento, utilizou-se um entorno de 5 km a partir do 

perímetro das UCs (EEJ, EExLA e FEC) e do perímetro das áreas de alto valor de conservação das 

FCP e FDC, para mapear as áreas de influência das armadilhas fotográficas localizadas no limite 

do buffer de 2.6 km. 

O mapeamento foi validado através do Índice de concordância Kappa. Para tanto, 200 

pontos aleatórios foram distribuídos proporcionalmente entre as classes nas três paisagens de 

estudo pelo programa ArcMap 10.2.2. Esses pontos foram, então, classificados pelas imagens de 

satélite do Google Earth e essa classificação foi comparada com a realizada no mapeamento. O 

índice obtido foi de 0,897, valor bastante satisfatório, sendo que apenas 17 pontos apresentaram 

discordância, as quais podem ser atribuídas por mudanças no tipo de uso e ocupação do solo que 

ocorreram de 2010 (data das ortofotos) para 2015 (data das imagens de satélite).  

Com base nesse mapeamento, a área referente à EEJ, EExLA e entorno é formada, 

principalmente, por plantações de cana-de-açúcar (40,6%), seguida de florestas nativas (27%) e 

plantações de eucalipto (11%) (Figura 03). Na FCP e entorno, predominam as áreas de eucalipto 

(39,2%), seguidas das de remanescentes florestais (16,5%) e plantações de cana-de-açúcar (14%) 

(Figura 04). Já nas FDC, FEC e entorno o eucalipto também é a classe de maior porcentagem 

(24,9%), seguida pela cana-de-açúcar (23,3%) e pelas florestas nativas (19,5%) (Figura 05). 
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Figura 02. Composição das paisagens de estudo com a porcentagem de cada classe de uso do solo: 

A = Estação Ecológica de Jataí (EEJ), Estação Experimental de Luiz Antônio (EExLA) e seu 

entorno; B = Fazenda Cara Preta (FCP) e seu entorno; C = Fazenda Dois Córregos (FDC), 

Floresta Estadual de Cajuru (FEC) e seu entorno. 
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Figura 03. Mapa de uso e ocupação do solo gerado para a Estação Ecológica de Jataí (EEJ), 

Estação Experimental de Luís Antônio (EExLA) e para um buffer de 5 km a partir do perímetro 

das reservas. 
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Figura 04. Mapa de uso e ocupação do solo gerado para a Fazenda Cara Preta (FCP), e sua 

paisagem de entorno, considerando um buffer de 5 km a partir do perímetro das áreas de alto valor 

de conservação (APP e RL) da FCP. 
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Figura 05. Mapa de uso e ocupação do solo gerado para a Fazenda Dois Córregos (FDC), para a 

Floresta Estadual de Cajuru (FEC) e para um buffer de 5 km a partir do perímetro da FEC e das 

áreas de alto valor de conservação da FDC. 
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DIVERSIDADE DE MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM ÁREAS DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE RIPÁRIAS NO NORDESTE DO ESTADO DE SÃO 

PAULO. 
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3. CAPÍTULO 2: DIVERSIDADE DE MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE RIPÁRIAS NO NORDESTE DO ESTADO 

DE SÃO PAULO. 

 

3.1 Introdução 

 

A biodiversidade representa toda a variedade de organismos vivos e é composta pelos 

diversos níveis de organização, incluindo a diversidade dos papéis ecológicos, a diversidade 

genética entre e dentro de populações, a diversidade filogenética e o endemismo (Ricklefs, 2010). 

Sua importância vai desde a manutenção do processo evolutivo ao oferecimento de serviços 

ecossistêmicos fundamentais à vida humana, tais como a polinização, dispersão de sementes, 

reciclagem de resíduos, translocação de nutrientes, controle de pestes, regulação do clima, 

preservação da atmosfera, da água e oferecimento de solos férteis, além de uma série de produtos 

que derivam diretamente de organismos, como alimentos e fármacos (Daily, 1997).    

Apesar de fundamental, a biodiversidade tem sido ameaçada pelas atividades antrópicas, 

as quais têm aumentado significativamente as taxas de extinção nos últimos séculos (Ricklefs, 

2010). Com isso, a preservação da biodiversidade é um dos mais relevantes dilemas e desafios da 

sociedade humana moderna (Bressan et al., 2009). Dentre as principais causas da perda da 

biodiversidade estão: a destruição e fragmentação dos habitats naturais, a sobre-exploração, a 

poluição e a introdução de espécies exóticas invasoras (Frankham et al., 2008). Dessas, a perda e 

degradação do habitat, decorrente da expansão agrícola e urbana e da implantação de grandes 

empreendimentos, foi considerada como a principal ameaça às espécies continentais pela Lista de 

Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (ICMBio, 2014). 

Dessa forma, é fundamental considerar que a vegetação nativa do estado de São Paulo, 

formada pela Mata Atlântica e pelo Cerrado, sofreu intenso processo de devastação, restando 
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apenas 13,94% de sua cobertura original (Kronka et al., 2005). Ambos os domínios possuem 

enorme riqueza de espécies e altas taxas de endemismo estando, todavia, sob intensa pressão 

antrópica, que ameaça sua biodiversidade. Em função disso, são considerados Hotspots de 

biodiversidade e regiões prioritárias para a conservação mundial (Myers et al. 2000). 

O desmatamento da Mata Atlântica paulista, analisado por Victor (1978), ocorreu com a 

expansão da cultura cafeeira, tendo início no final do século XVIII e intensificando-se na segunda 

metade do século XIX e no decorrer do século XX. As matas de solo fértil foram substituídas 

pelas lavouras de café e a madeira era consumida pelas locomotivas que escoavam a produção. O 

uso intensivo da terra desgastava rapidamente o solo, gerando uma necessidade por novas áreas 

para o plantio. Após a crise na economia cafeeira, com a queda da bolsa de Nova Iorque em 1929, 

as plantações de café deram lugar a outras culturas, como a laranja, o algodão, a cana-de-açúcar e, 

mais tarde, o eucalipto. Além de serem substituídas pela agricultura, grande parte das florestas do 

estado de São Paulo foram derrubadas para sustentar a indústria emergente, a partir da década de 

1930, e para o uso doméstico, dada à grande expansão urbana do século XX. As queimadas para 

criação de pastagens, principalmente no noroeste do estado, também foram responsáveis por 

grande devastação florestal. 

Em função desse antigo histórico de degradação da Mata Atlântica, hoje restam apenas de 

11,4% a 16% de sua cobertura original no Brasil (Ribeiro et al., 2009), enquanto, no estado de São 

Paulo, há somente 11,72%, se forem consideradas também as capoeiras, e apenas 5,76% das 

florestas originais (Kronka et al., 2005). O mais grave, porém, é que tais remanescentes 

encontram-se altamente fragmentados, com a maioria dos fragmentos possuindo menos de 50 ha, 

além da maior parte da vegetação estar muito próxima das bordas, a menos de 100 m da matriz 

circunvizinha, podendo sofrer alto grau de degradação (Ribeiro et al., 2009). 

Diferentemente do que ocorreu na Mata Atlântica, o histórico de desmatamento no 

Cerrado é bastante recente, tendo sido, contudo, bastante intenso. A partir da década de 1970, ele 
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foi considerado área prioritária para a expansão agropecuária, tornando-se a principal região 

produtora de grãos no país, além de fornecer matéria-prima para a produção de carvão vegetal. 

Recentemente, suas áreas estão sendo ocupadas por outras atividades, como as culturas de cana-

de-açúcar, eucalipto, laranja e a criação de gado bovino, o que vem intensificando a substituição 

da vegetação original (IBGE, 2010). 

Segundo Batalha (2011), o Cerrado é formado por diversas fitofisionomias: o campo 

tropical (campo limpo), as savânicas (campo sujo, campo cerrado e cerrado senso estrito), e a 

floresta estacional (cerradão), formando um mosaico ecológico (Coutinho, 1978), que o torna a 

savana mais biodiversa do mundo (Klink & Machado, 2005). Considerando apenas sua riqueza de 

mamíferos, o Cerrado possui 251 espécies, sendo 31 endêmicas (Paglia et al. 2012). 

Apesar de sua rica biodiversidade, o Cerrado já perdeu 55,47% da sua área nativa no 

Brasil (Klink & Machado, 2005). No estado de São Paulo essa situação é ainda mais crítica, pois 

restam apenas 8,5% da área original, situação agravada pela pouca proteção desses remanescentes, 

pois apenas 6,5% desse total estão protegidos em Unidades de Conservação de Proteção Integral 

no estado (Metzger & Rodrigues 2008). A maior proteção do Cerrado é urgente, dada a 

intensificação de suas principais ameaças, como a erosão do solo, a degradação dos ecossistemas, 

mudanças no ciclo do fogo e a expansão de espécies exóticas invasoras, principalmente dos capins 

africanos utilizados nas pastagens (Klink & Machado, 2005). Segundo Rodrigues & Bononi 

(2009), o fato de existir um número reduzido de UC no Cerrado, sendo a maioria de tamanho 

pequeno, agrava o estado de conservação de suas espécies. Se considerarmos a lista de espécies 

ameaçadas no estado (Bressan et al., 2009), as espécies de mamíferos ameaçadas do Cerrado 

representam 26% do total. 

Tais processos de acentuada perda e fragmentação de habitat sofridos pela Mata Atlântica 

e pelo Cerrado geram consequências diretas sobre a fauna, pois levam à ruptura do habitat e, 

consequentemente, à perda da conectividade estrutural, à diminuição no tamanho dos fragmentos e 
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ao aumento do isolamento entre eles, modificando, também, as propriedades do habitat 

remanescente (Andrén, 1994; van den Berg et al., 2001; Farigh, 2003). Em sua revisão sobre o 

tema, Farigh (2003) encontrou trabalhos que evidenciam diversos impactos negativos da perda de 

habitat sobre a biodiversidade, tais como a redução no comprimento das cadeias tróficas, a 

redução no número de espécies especialistas e de grande porte, queda no sucesso reprodutivo e no 

sucesso de dispersão, modificações nas taxas de predação e alterações comportamentais que 

afetam o sucesso de forrageamento, além de levarem a menores riqueza e ocorrência das espécies. 

A maioria dos estudos com mamíferos revisados por Andrén (1994) encontrou um efeito 

significativo do tamanho dos fragmentos e de seu isolamento no número de espécies ou na 

densidade, mostrando que a configuração do habitat na paisagem influencia a riqueza e o tamanho 

populacional. Segundo esse autor, o efeito do tamanho do fragmento e do isolamento não depende 

apenas da proporção de habitat original na paisagem, mas também da permeabilidade da matriz, a 

qual interfere na conectividade funcional. Essa reflete a interação da capacidade de movimento 

das espécies com a estrutura da paisagem, isto é, o tipo de habitat e matriz nela presentes 

(composição da paisagem) e seu arranjo espacial (configuração da paisagem) (Villard & Metzger, 

2014). 

Em uma paisagem fragmentada, com pouca quantidade de habitat remanescente, o 

isolamento entre os fragmentos e a ausência de conectividade funcional, caso a espécie não seja 

capaz de cruzar a matriz por ter baixa capacidade de dispersão ou haja alta mortalidade no 

deslocamento entre um fragmento e outro (Henle, 2004), ocorre a diminuição no fluxo gênico 

entre as populações, levando a uma redução na diversidade genética das mesmas. Além disso, sem 

a migração de indivíduos, cai a taxa de recolonização, podendo levar a extinções locais. Tais 

impactos podem ser evitados através do manejo da paisagem, pois é possível aumentar sua 

conectividade funcional, como com a criação de “poleiros” (stepping-stones), tais como o plantio 

de árvores esparsas em pastos e culturas; de corredores, elementos lineares de habitat que 
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reconectam estruturalmente os fragmentos; e com o aumento da permeabilidade da matriz (Villard 

& Metzger, 2014). 

Outra importante consequência da fragmentação é o aumento da quantidade de borda 

(Farigh, 2003) – porção mais externa de um fragmento que faz contato entre duas unidades da 

paisagem, a qual é maior quanto menores, mais alongados e recortados forem os fragmentos 

(Santos, 2007). O contato com outro tipo de habitat pode ter consequências positivas para a 

biodiversidade no sentido de que propicia a coexistência de espécies de áreas florestadas e de 

áreas abertas, além daquelas que se favorecem do contato entre os tipos diferentes de habitat, 

aumentando a riqueza (Farigh, 2003). Por outro lado, a maior quantidade de borda aumenta o 

efeito de borda, o qual pode ter efeitos bastante sérios sobre a biodiversidade.  

Na borda, os componentes e fenômenos ecológicos diferem daqueles existentes no 

interior do fragmento, pois, nela, predomina um microclima de maior luminosidade e temperatura, 

o que aumenta a evaporação do solo, tornando-o mais seco. A exposição ao vento é também maior 

na borda, resultando no tombamento das árvores da periferia.  Além disso, o efeito de borda 

propicia o desenvolvimento de trepadeiras do tipo lianas, as quais competem com as copas das 

árvores, podendo causar a quebra dos galhos sobre os quais se apoiam, e levá-las à morte por falta 

de luz. Na borda, a entrada de patógenos e parasitas é facilitada, o que diminui a sobrevivência das 

espécies no fragmento (Santos, 2007). 

A fragmentação implica, também, em um maior número de fragmentos cada vez 

menores, os quais, em certo ponto, passam a ser tão pequenos que não são capazes de sustentar 

uma população de determinada espécie, ou mesmo o território de um único indivíduo (Fahrig, 

2003). Segundo Santos (2007), a quantidade de energia e de nutrientes existente em manchas 

pequenas de ecossistemas é menor que a encontrada em grandes áreas. Assim, a capacidade de 

suporte de um fragmento diminui com a redução de seu tamanho, o que pode aumentar a 
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competição por recursos. Para aquelas espécies que não são capazes de cruzar ou utilizar a matriz, 

tal processo leva à redução no tamanho da população e na probabilidade de sua persistência. 

Populações cada vez menores e isoladas sofrem grande risco de extinção, pois possuem 

maior probabilidade de se tornarem instáveis sob o ponto de vista evolutivo e de sobrevivência. As 

restrições ambientais que impedem que ela cresça fazem com que esteja sempre sob estresse 

adaptativo, correndo grande risco de extinção. Quanto menor a população, menor é o número de 

arranjos genotípicos produzidos por geração, fazendo com que uma geração seja diferente da 

outra. Isso aumenta a ação da deriva genética, a qual reduz a variabilidade genética populacional. 

Além disso, quanto menor a população, mais cruzamentos endogâmicos ocorrem, aumentando a 

homozigose, a qual expõe fenótipos recessivos que, em muitos casos, diminuem a viabilidade dos 

indivíduos (Sene, 2009). 

As espécies mais susceptíveis à extinção pela perda e fragmentação de habitat são aquelas 

que possuem naturalmente baixa abundância, requerem grandes áreas para sobreviverem, altas 

flutuações na população, baixo potencial reprodutivo, baixa ou média capacidade de dispersão e 

aquelas altamente especializadas a determinados habitats (Henle, 2004). Além disso, a dieta é um 

fator que influencia na sensitividade à perda de habitat e fragmentação, pois a abundância, a 

disponibilidade e a qualidade dos recursos são alteradas por esses processos. Assim, espécies 

frugívoras, por sofrerem com a escassez de recursos em pequenos fragmentos, insetívoras, que 

dependem de florestas maduras, e carnívoras, as quais possuem grandes áreas de vida e baixas 

densidades apresentam mais respostas negativas à perda e fragmentação de habitat (Vetter, 2011). 

Tendo em vista todos esses impactos negativos causados pela degradação dos habitats 

nativos, além das demais pressões antrópicas, como a caça, mais de 700 espécies já foram extintas 

desde 1600 e, nesse grave cenário, os mamíferos são o grupo que apresenta a maior porcentagem 

de táxons extintos pela ação humana (2,1%) (Frankham et al., 2008).  
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No mundo, há 5490 espécies de mamíferos conhecidas, enquanto no Brasil já foram 

listadas 701 (Paglia et al., 2012; De Vivo et al., 2011).  O estudo dos mamíferos de médio e 

grande porte é de grande relevância, pois eles representam um componente extremamente 

importante dos ecossistemas terrestres, tanto em termos de biomassa, quanto pela ocupação de 

vários níveis tróficos. Sua extinção local pode alterar seriamente a estrutura ecológica das 

comunidades bióticas, devido ao papel que desempenham como dispersores e predadores de 

sementes, como herbívoros, regulando a comunidade vegetal, e como predadores de topo de 

cadeia, regulando os níveis tróficos inferiores. Em função disso, são espécies adequadas ao estudo 

de distúrbios ecológicos, para determinação de estratégias de conservação e delimitação de áreas 

protegidas (Soulé & Terborgh 1999, Crooks 2002, Prugh 2009, Cid 2013). 

De acordo com De Vivo et al. (2011), o estado de São Paulo abriga 231 espécies de 

mamíferos. Contudo, os habitats nativos no Estado têm sido transformados em áreas urbanas ou 

sistemas agropastoris. Nesse processo, enquanto o espaço urbano pode implicar na erradicação 

total ou parcial da mastofauna, sistemas agropastoris podem ser percebidos como um “ambiente 

aberto” genérico, levando à expansão de algumas espécies pouco especializadas, que preferem 

formações abertas, ou à redução populacional e eventual extinção local de espécies de hábitos 

mais florestais.  

Mcdonald e colaboradores (2009) demonstram que a urbanização pode ter tanto efeitos 

positivos quanto negativos sobre a biodiversidade. Segundo eles, o número de ameaças aumenta 

conforme a proximidade aos centros urbanos, tais como desmatamento, poluição do ar, da água, 

sonora, luz artificial, tráfico de espécies nativas, caça ilegal, retirada de madeira, lixo, doenças, 

fogo, estabelecimento de espécies exóticas invasoras, mudanças climáticas, criminalidade e 

atropelamento. Weiss & Vianna (2012) observaram que os mamíferos representaram 92% dos 

animais atropelados em seu estudo no Paraná. Segundo essas autoras, as rodovias, além de 

aumentarem a mortalidade da fauna por atropelamento, alteram o habitat, gerando ruídos e 
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formando barreiras ao fluxo de algumas espécies. Por outro lado, algumas espécies estão 

intimamente ligadas às áreas urbanas pela oferta de alimento.  

Os ambientes agrosilviculturais, por sua vez, podem oferecer condições de abrigo, 

alimento e reprodução para algumas espécies, como observado, por exemplo, por Miranda & 

Miranda (2004). Estes autores registraram a presença de onça-parda (Puma concolor), veado-

catingueiro (Mazama gouazoubira), veado-mateiro (M. americana), mão-pelada (Procyon 

cancrivorus), gato-do-mato (Leopardus sp.) e cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) em canavial 

orgânico, e lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) tanto em 

canavial orgânico quanto em matas exóticas de eucaliptos e pinus.  

Apesar de tais ambientes antropizados oferecerem recursos e serem importantes no 

processo de conservação, a substituição de áreas nativas tem aumentado a probabilidade de 

extinção de muitas espécies. No estado de São Paulo, há 38 espécies de mamíferos ameaçadas de 

extinção e 22 na categoria de quase ameaçadas. Esse cenário decorre, além da perda e 

fragmentação de habitats, causada pelo crescimento desordenado da população humana, da falta 

de planejamento e de políticas públicas que possibilitem a convivência harmônica entre o ser-

humano e o ambiente. Além disso, a falta de conhecimento sobre as espécies (diversidade, 

distribuição geográfica, história natural e ecologia) contribui para sua ameaça (Crooks, 2002; 

Percequillo e Kierulff, 2009).  

Dada tamanha intensificação dos impactos negativos na biodiversidade, a criação e o 

manejo de áreas protegidas, como as unidades de conservação da natureza (UC), fazem-se cada 

vez mais necessários para a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. A 

implementação de UC é uma estratégia adotada mundialmente como a forma mais efetiva para a 

conservação in situ da biodiversidade, além de proteger processos ecológicos e promover a 

conservação de valores históricos, arquitetônicos, arqueológicos e culturais (Xavier et al., 2008).  
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Contudo, a conservação da biodiversidade não deve ser restrita apenas às UC, pois as 

paisagens tem se tornado cada vez mais antropizadas e, se não houver manutenção da vegetação 

nativa fora das mesmas, elas se tornarão grandes fragmentos isolados entre si, situação 

insustentável para a manutenção das populações. A importância da vegetação nativa localizada 

fora de áreas protegidas foi demonstrada, por exemplo, por Gálvez et. al. (2013), cujos resultados 

apontam que pequenos fragmentos localizados em matriz agrícola e fora de reservas possuem 

papel crucial na conservação do gato chileno (Leopardus guigna), havendo a necessidade de 

complementar o sistema de áreas protegidas com medidas conservacionistas cujo alvo seja as 

propriedades particulares. 

De acordo com Sparovek et. al. (2010), o Brasil possui 537 Mha de vegetação natural, 

dos quais apenas 170 Mha estão em Unidades de Conservação e Terras Indígenas (UC/TI) de 

domínio público. Além disso, as UC/TI se concentram na Amazônia Legal, não cobrindo 

adequadamente os demais biomas brasileiros. Assim, a maior parte da vegetação natural do Brasil 

não se encontra protegida pelas UC, tornando fundamentais as ações de conservação fora das 

mesmas. Nesse sentido, a legislação brasileira prevê outros mecanismos de proteção da vegetação 

nativa, em função dos serviços ambientais que elas exercem para toda a sociedade. Esse é o caso 

das Áreas de Preservação Permanente (APP). 

Segundo a Lei Nº 12.651/2012, Área de Preservação Permanente é definida como uma 

“área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 

recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico 

de fauna e flora, proteger o solo, e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

São consideradas APPs: as faixas marginais de qualquer curso d’água natural não 

efêmero; o entorno dos lagos e lagoas naturais; o entorno dos reservatórios d’água artificiais, 

decorrentes de barramento ou represamento de cursos naturais; o entorno das nascentes e olhos 

d’água perenes; encostas com declividade superior a 45°; restingas; manguezais; as bordas dos 
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tabuleiros ou chapadas; o topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 

m e inclinação média maior que 25°; áreas em altitude superior a 1.800 m; e as veredas (Lei Nº 

12.651/2012).  

No Brasil, as APPs somam 103 Mha (excluídos topos de morros, restingas, manguezais e 

veredas). Porém, apenas 59 Mha possuem vegetação natural, havendo um déficit de 44 Mha de 

vegetação natural em APP (Sparovek et al., 2010). Já no nordeste do Estado de São Paulo, a 

vegetação ripária ocupava, em 2003, 543.400 ha (Embrapa, 2006). 

A preservação das matas ciliares na figura das APPs é fundamental para a manutenção da 

integridade dos ecossistemas de rios, represas e lagos, pois a presença e qualidade da vegetação 

ripária regulam o ciclo e a composição química da água, o transporte de matéria orgânica para os 

corpos d’água, a intensidade do escoamento superficial e da recarga dos aquíferos, os ciclos de 

inundação, os processos de desnitrificação, retenção de fósforo e metais pesados, além dessa 

vegetação fornecer alimento para as espécies aquáticas (Tundisi & Tundisi, 2010). 

Como determinado pela lei acima descrita, uma das principais funções das APPs é a 

preservação da biodiversidade, a qual está intimamente ligada com o importante papel de 

corredores biológicos desempenhado pelas APPs que seguem cursos d’água (matas ciliares), pois 

elas facilitam o deslocamento de indivíduos, diminuindo o isolamento entre fragmentos e 

aumentando a conectividade da paisagem. O aumento no fluxo de indivíduos leva ao aumento da 

diversidade genética e permite que fragmentos pequenos, antes isolados, sustentem suas 

populações. Além disso, os corredores apresentam o potencial de amenizar os impactos de 

mudanças climáticas, em uma escala temporal mais ampla (Metzger, 2010). 

O papel das APPs como corredores é ressaltado por Galetti et al. (2010) como 

fundamental para a persistência das populações de mamíferos, por permitirem a conectividade 

entre populações previamente isoladas. Além disso, segundo esses autores, as APPs são 

importantes habitats para diversas espécies de mamíferos, como as aquáticas e semiaquáticas, que 
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dependem das matas ciliares; as associadas e dependentes das várzeas, como o cervo-do-pantanal 

(Blastocerus dichotomus); e as de zonas montanhosas, como o veado-de-mão-curta (Mazama 

nana) e o veado-mateiro-pequeno (Mazama bororo). Segundo Pardini e colaboradores (2005), a 

presença de corredores em paisagens fragmentadas, por funcionarem como habitat adicional, 

levam ao aumento na riqueza e abundância de pequenos mamíferos, contribuindo para a 

persistência dessas populações a médio e longo prazo. 

As APPs possuem, também, o papel de refúgio para a fauna. No Cerrado, as matas de 

galerias são abrigos para os pequenos mamíferos, que nelas se refugiam durante as queimadas. O 

mesmo ocorre em áreas incendiadas sazonalmente, como pastos e plantações de cana-de-açúcar, 

onde a mata ciliar é usada como abrigo e refúgio pelos mamíferos (Galetti et al., 2010). 

Contudo, a manutenção da biodiversidade pelas APPs está intimamente associada às suas 

características estruturais, como largura, extensão, continuidade, quantidade e qualidade da 

vegetação nativa. Lees & Peres (2008), em seu trabalho com corredores ripários na Amazônia, 

constataram que corredores mais largos e preservados têm melhor capacidade de manter a 

biodiversidade da região, havendo relação positiva entre aumento no número de espécies de 

mamíferos quanto maior a largura do corredor. Da mesma forma, Laurance & Laurance (1999) 

observaram espécies de mamíferos arbóreos dependentes de floresta apenas em corredores com 

mais de 200 m de largura compostos por floresta primária. Em um trabalho na Amazônia, Lima & 

Gascon (1999) constataram que larguras de 140 a 190 m são necessárias para que elementos 

florestais lineares tenham certa similaridade da comunidade de pequenos mamíferos e anfíbios de 

serapilheira em relação a uma área de floresta contínua. Já, para garantir a proteção da composição 

florística original no Cerrado, Silva Junior (2001) afirma que são necessárias APPs de no mínimo 

80 metros de largura. Nesse sentido, Metzger e colaboradores, ao estudarem 15 fragmentos com 

largura variando de 30 a 650 metros, observaram que apenas 55% das espécies de árvores e 

arbustos estavam presentes em corredores com menos de 50 m de largura, enquanto 80% foram 
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registradas em corredores com mais de 100 m. Assim, de maneira geral, os trabalhos que 

consideram a funcionalidade biológica dos corredores em função da largura indicam valores 

mínimos superiores a 100 m (Metzger, 2010). 

Entretanto, Nuñes-Regueiro e colaboradores avaliaram corredores não ripários de 100 m 

de largura em paisagem agrícola no Chaco argentino e observaram que 14 das 24 espécies 

registradas na área de estudo não foram detectadas nos corredores ou foram registradas mais 

frequentemente na floresta contínua. No referido estudo, as espécies registradas mais 

frequentemente nos corredores do que na floresta contínua possuem massa corpórea menor do que 

10 kg e são generalistas, ocupando uma variedade de habitats abertos além dos florestais.   

Dessa forma, o debate em relação à qual seria a largura ideal para as APPs a ser definida 

na legislação brasileira ainda é recente e carece de atenção. A hipótese de que elementos lineares 

como os corredores florestais permitem a manutenção da biodiversidade em paisagens agrícolas 

ainda foi pouco testada (Laurance & Laurance, 1999). Além disso, sua ação foi avaliada em uma 

pequena variedade de ecossistemas, a maioria em regiões temperadas e focando em pequenos 

vertebrados, principalmente aves. Em um estudo realizado pelo IPAM (Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia) em 2014, a necessidade de pesquisas científicas voltadas à análise dos 

impactos do novo código florestal brasileiro (Lei Nº 12.651/2012) é dada como emergencial, 

principalmente nas regiões de maior intensificação do uso do solo, como é o caso do Cerrado no 

estado de São Paulo. 

O nordeste do Estado de São Paulo concentra os mais relevantes fragmentos de Cerrado 

do estado que, entretanto, estão imersos numa paisagem dominada por agricultura e silvicultura 

intensivas. De acordo com a Fundação Florestal de São Paulo (2011), a Estação Ecológica de Jataí 

(EEJ) é a maior área de preservação de Cerrado no estado. Nela, Talamoni et al. (2000) 

registraram 69 espécies de mamíferos, total este aumentado para 71 espécies com o estudo de 

Lyra-Jorge (2007).  
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Lyra-Jorge e colaboradores (2007; 2010) também observaram o uso de áreas adjacentes à 

UC por carnívoros, principalmente das plantações de eucalipto, as quais tiveram grande 

intensidade de uso, mostrando-se uma matriz permeável. Ciocheti (2007) relatou que as espécies 

de mamíferos de médio e grande porte têm utilizado a área como um todo, tanto as áreas 

protegidas como as não protegidas. Além disso, o entorno da EEJ fez parte da área de vida 

estimada por Mantovani (2001) para indivíduos de lobo-guará, onça-parda e jaguatirica 

(Leopardus pardalis), que, apesar de terem apresentado preferência por áreas de vegetação nativa, 

também ocorreram em áreas de canaviais e eucaliptais. 

A fim de compreender esses padrões de ocorrência das espécies nas paisagens que tem se 

modificado cada vez mais com a expansão da agropecuária, da silvicultura e da urbanização, e 

analisar como as espécies têm respondido a essas alterações, é preciso utilizar métodos que 

avaliem a relação de parâmetros populacionais com covariáveis da paisagem. Nesse sentido, a 

modelagem da probabilidade de ocupação é uma poderosa ferramenta para analisar a influência de 

covariáveis da paisagem e de mudanças no habitat na ocorrência das espécies (Nicholson & 

Manen 2009, Cove 2011).  

Os modelos de ocupação têm sido cada vez mais utilizados para estimar a proporção de 

sítios onde dada espécie ocorre. Eles possuem a vantagem de lidar com o problema das “falsas 

ausências”, isto é, com falhas na detecção, as quais são comuns devido a limitações de 

amostragem ou baixas densidades populacionais, características de muitas espécies de mamíferos 

de médio e grande porte no Neotrópico. Assim, é essencial incorporar uma função da 

probabilidade de detecção nos modelos de ocupação para fazer inferências válidas sobre 

parâmetros populacionais (Mackenzie et al. 2002, O’Connell et al. 2006, O’Connell et al., 2011). 

Dessa forma, a estimativa da ocupação tem sido sugerida como uma abordagem eficiente para 

avaliar o status populacional e as associações ao habitat de espécies crípticas e com baixa 

densidade ao longo de amplas escalas espaciais (Bailey et al. 2004, Mackenzie et al 2002). 
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Com base nas estimativas de ocupação, O’Brien (2010) desenvolveu um índice para o 

monitoramento de alterações na biodiversidade, o Wildlife Picture Index (WPI), o qual foca nas 

espécies de mamíferos e aves terrestres ou escansoriais de médio e grande porte, os quais 

representam importantes componentes da biodiversidade terrestre, por serem táxons que incluem 

predadores de topo de cadeia, engenheiros do ecossistema, grandes herbívoros, dispersores e 

predadores de sementes. Esse índice possui uma importante vantagem em relação aos demais 

índices de biodiversidade, a de considerar as diferenças existentes na probabilidade de detecção 

das espécies. Isso porque não considerar as falhas na detecção ou assumir que a detecção é perfeita 

ou constante ao longo do tempo e do espaço leva a subestimativas da real abundância e ocorrência 

(O’Brien, 2010; Nichols, 2010). 

O WPI foi desenvolvido para dados de armadilhamento fotográfico, metodologia de 

coleta que tem se tornado cada vez mais utilizada para amostrar populações de animais terrestres e 

escansoriais. Recentemente, o uso de armadilhas fotográficas tem indubitavelmente melhorado a 

compreensão de relações ecológicas e dinâmicas populacionais (O’Connell, 2011). Apesar de seu 

alto custo inicial, essa técnica possui as vantagens de ser não intrusiva, isto é, não causa estresse 

aos animais estudados, demandar pequeno esforço e baixo custo de campo se comparada a outras 

técnicas, permitir uma identificação acurada das espécies e, quando possível, de indivíduos, e 

gerar registros diretos. Ela, contudo, não é indicada para espécies de pequeno porte e aquelas de 

hábito arborícola (Srbek-Araújo & Chiarello, 2005).  

Nesse contexto de crescentes ameaças à biodiversidade, da necessidade urgente de 

pesquisas acerca da legislação florestal brasileira e do atual desenvolvimento das metodologias de 

coleta e análise dos dados, o presente trabalho tem os seguintes objetivos, hipóteses de trabalho e 

respectivas predições:  

 Analisar a manutenção da diversidade de mamíferos de médio e grande porte em Áreas de 

Preservação Permanente (APP) localizadas em uma região de agricultura e silvicultura 
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intensivas com importantes remanescentes de Cerrado e Mata Estacional Semidecídua do 

nordeste do estado de São Paulo, identificando os fatores da paisagem que influenciam esse 

processo.  

Hipótese 1: As APPs, na configuração prevista pela Lei Nº 12.651/2012, estão sendo capazes de 

manter uma diversidade de mamíferos de médio e grande porte semelhante à esperada para a 

região (presente nas Unidades de Conservação – UC), sendo elementos-chave da paisagem para a 

conservação desse táxon. 

Predição 1:  Se a diversidade de regiões com agricultura e silvicultura intensivas está sendo 

assegurada ou mantida devido à existência das APPs, então, espera-se que a diversidade contida 

dentro das APPs seja superior aquela encontrada fora das APPs e semelhante àquela presente nas 

APPs localizadas dentro de UC.  

 

Predição 2: Espera-se, ainda, que o contraste da diversidade de mamíferos dentro e fora de APP 

deve ser relativamente maior nas áreas fora de UC, já que, nessas áreas, as APPs representariam 

os principais elementos de conexão estrutural entre remanescentes de habitats nativos além de 

serem, elas mesmas, habitat para as espécies. 

 

 Estimar a influência das APPs e de variáveis da paisagem na diversidade de mamíferos de 

médio e grande porte encontrada nas diferentes áreas de estudo. 

Hipótese 2: Grande parte da mastofauna nativa de médio e grande porte depende dos ambientes 

nativos, sendo impactada negativamente pela substituição desses por atividades antrópicas. 

Predição 3: A diversidade de mamíferos de médio e grande porte deve estar positivamente 

relacionada às APPs e à quantidade remanescente de vegetação nativa, estando, por outro lado, 

negativamente relacionada à extensão de monoculturas (cana-de-açúcar e silvicultura). 
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3.2 Materiais e Métodos 

3.2.1 Área de Estudo 

 

Este estudo foi desenvolvido em três paisagens que contêm importantes fragmentos de 

Cerrado e mata estacional semidecídua do nordeste do estado de São Paulo e distinguem-se quanto 

ao grau de proteção, à configuração e ao tipo de uso e cobertura do solo nos municípios de Luiz 

Antônio (21°30´S; 47°50´W), São Simão (21°30´S; 47°30´W), Cajuru e Altinópolis (21°10´S; 

47°20´W). Tais paisagens são descritas no capítulo um desta dissertação. 

3.2.2 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada através de armadilhamento fotográfico, de observação 

direta, e de identificação de pegadas, fezes, marcas e vocalizações. Armadilhas fotográficas 

digitais da marca Reconyx (Reconyx Inc., WI, EUA) modelo HC500 foram usadas para registrar 

mamíferos de hábito terrestre e escansorial de médio e grande porte (> 2kg de peso corporal). Esse 

equipamento utiliza sensor de infravermelho do tipo passivo (“passive motion detection”), que 

detecta alterações de temperatura e movimento, e possui câmera fotográfica automática digital. 

Assim, durante o período noturno, as fotos são iluminadas por infravermelho, o que não afugenta 

os animais, como pode acontecer às vezes com os flashes eletrônicos dos equipamentos 

convencionais.  

Realizou-se a amostragem nas estações secas (abril-setembro) de 2013 e 2014. A restrição 

à estação seca objetivou melhores condições de acesso aos locais de amostragem, menor 

interferência de fatores climáticos (umidade e calor) no funcionamento do equipamento, e 

constância no status de ocupação da área pelas espécies durante o período amostral, uma das 

premissas dos modelos de ocupação (MacKenzie et al. 2006).  

As câmeras foram instaladas em pontos de amostragem distribuídos de maneira aleatória 

por todas as áreas de estudo. Quase metade do esforço amostral (n=101 pontos) foi distribuída na 
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área do interior das reservas (EEJ+EExLA e FEC) e das APP e RL da FCP e da FDC, enquanto a 

outra metade (n=107 pontos) foi alocada nas paisagens do entorno dessas áreas, definido por um 

buffer de 2600 m a partir do limite das reservas (EEJ, EExLA e FEC) ou do limite das áreas de 

alto valor de conservação das duas fazendas da International Paper (FCP e FDC). 

Os pontos amostrais foram definidos sobrepondo-se uma grade de células de 200 ha cada 

(1414 x 1414 m) às áreas de estudo, utilizando Sistemas de Informação Geográfica (SIG) pelo 

programa ArcMap10, e cada ponto foi alocado, por sorteio, nos centros das células. Essa medida 

de 200 ha foi escolhida para garantir independência estatística entre os pontos, seguindo o 

protocolo recomendado pelo TEAM (“Tropical Ecology Assessment and Monitoring Network”). 

Dada a necessidade de manter uma proporção igual entre os pontos amostrados dentro e fora das 

reservas, APPs e RLs, e como a área do entorno era proporcionalmente maior do que as áreas de 

interior, o sorteio dos pontos só foi possível no entorno, sendo que, no interior das reservas, todos 

os pontos existentes na grade foram amostrados. 

Nos dois anos de coleta, amostraram-se 208 pontos, 105 na EEJ, EExLA e entorno (52 no 

interior e 53 no entorno) em 2013, e 103 nas demais áreas (53 na FCP e entorno e 50 na FEC, 

FDC e entorno) em 2014. A amostragem só não foi exatamente igual entre os dois anos de estudo, 

pois algumas câmeras apresentaram mau funcionamento ou foram danificadas por cupins e o 

ponto precisou ser reamostrado, enquanto outras duas foram danificadas e uma foi furtada por 

terceiros.  

Após a determinação da localização dos pontos amostrais via SIG, as câmeras foram 

fixadas o mais próximo possível desses pontos, sempre em troncos de árvores existentes nas 

proximidades (40-50 cm do solo), ao longo de estradas não pavimentadas com pouco ou nenhum 

fluxo de veículos, bem como em bordas de mata (aceiros), no interior de matas ou em trilhas de 

animais (Figura 06). Sabe-se, através de estudos anteriores, que estradas de terra e trilhas podem 

constituir rotas de deslocamento para mamíferos, principalmente de carnívoros (Srbek-Araujo & 



36 
 

Chiarello, 2005; Paschoal et al., 2012). Quando o ponto sorteado caiu em estrada asfaltada ou no 

interior de um canavial, sem uma árvore próxima na qual a câmera pudesse ser afixada, e não 

havia nenhum lugar próximo ao ponto na qual a câmera poderia ser colocada, o ponto em questão 

foi substituído por outro a partir de um novo sorteio. 

Cada ponto amostral constituiu-se de uma armadilha fotográfica que permaneceu ligada 24 

horas/dia durante 30 dias consecutivos. Ao final de 30 dias, o equipamento era vistoriado para 

limpeza, troca de bateria e descarregamento das fotos, e, após isso, era transferido para um novo 

sítio amostral. Em média, dezoito armadilhas fotográficas eram usadas simultaneamente, 

permitindo que um máximo de 18 pontos (nove no interior e nove no entorno) fosse amostrado a 

cada 30 dias. Dessa forma, dados os 208 pontos totais, o esforço amostral final alcançado foi de 

6240 armadilhas-dia. 

Figura 06. Instalação e fixação das armadilhas-fotográficas em troncos de árvores. A: câmera 

sendo etiquetada e acorrentada. B: etiqueta presa junto à câmera com dados pessoais e 

informações, visando diminuir tentativas de furto. C: armadilha-fotográfica fixada a um tronco. 

 

A coleta de dados por vestígios, por sua vez, foi realizada em duas buscas por ponto, uma 

na instalação e outra na remoção das câmeras. A busca ativa por pegadas, fezes, marcas, 

visualizações diretas e vocalizações, foi feita na estrada de terra mais próxima do ponto amostral, 

totalizando 200 m de caminhada, e no quadrante de 50 m ao redor do ponto. 
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Todas as fotos e vestígios foram identificados de acordo com Becker & Dalponte (1999), 

Borges & Tomas (2004), Carvalho Jr. & Luz (2008), Mamede & Albo (2008), Moro-Rios et al. 

(2008) and Miranda et al. (2009). Se havia alguma dúvida a cerca da identificação, que não pode 

ser sanada por chaves específicas ou por especialistas no gênero, o registro foi descartado. Após a 

identificação, criou-se um banco de dados digital com todas as informações de cada registro 

(espécie, local, data, hora, habitat, nº de indivíduos, sexo) no Camera Base 1.6 (Copyright 2012 

Mathias Tobler). 

 

3.2.3 Definição das Áreas de Preservação Permanente 

 

Os pontos amostrais foram definidos como localizados em APP de acordo com os limites 

estabelecidos pela lei Nº 12.651/2012. Assim, foram considerados em APP os pontos localizados 

a: 

• 30 m de riacho com largura até 10 m; 

• 50 de riacho com largura de 10 a 50 m; 

• 100 m de rio com largura de 50 a 200 m; 

• 50 m de nascente; 

• 50 m de lago ou lagoa natural de até 20 ha de superfície; 

• 100 m de lago ou lagoa natural com mais de 20 ha de superfície; 

• em várzea permanentemente alagada, pois faz parte do leito regular na 

época das cheias, dado que o rio não permanece estático ao longo do ano (Antunes, 2013). 

Para a classificação dos pontos dentro e fora de APP, realizou-se uma operação “buffer” 

pelo programa ArcMap 10.2.2 com o tamanho de 30 m sobre a base hidrográfica do IF, a qual 

representa os rios e córregos, de 50 m para os pontos das nascentes, de 50 m para a feição de 

polígonos e de 100 m para o rio Mogi-Guaçú. Aqueles pontos que se localizaram dentro desses 

buffers foram considerados como dentro de APP. Após essa operação, os demais pontos que 
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haviam sido anotados em campo como próximos a corpos de água e que não caíram dentro desses 

buffers foram conferidos pelas imagens de satélite do Google Earth, pois a base hidrográfica não 

possuía alguns córregos observados em campo por serem muito pequenos. Caso esses pontos 

estivessem dentro dos limites definidos pela lei eles foram também classificados como dentro de 

APP. 

3.2.4 Análise de Dados 

 

3.2.4.1  Riqueza de espécies 

 

A fim de comparar a riqueza encontrada em pontos dentro e fora de APP, localizados 

dentro e fora de UC, foram construídas quatro curvas de acumulação de espécies para a riqueza 

observada nesses pontos através do programa EstimateS versão 9.1 (Colwell, 2013).  A curva com 

maior número de unidades amostrais e seu respectivo intervalo de confiança foi comparada 

graficamente às demais visando analisar possíveis diferenças entre as áreas. Além disso, o formato 

das curvas foi utilizado para avaliar se o esforço amostral aplicado foi suficiente para uma 

amostragem compreensiva das espécies presentes (Magurran & McGill, 2011). 

Para a confecção das curvas, foram utilizados os dados de incidência das espécies nativas 

registradas nos pontos durante as amostragens por todos os métodos (armadilhamento fotográfico, 

vestígios, observação direta e vocalizações). Porém, se a espécie foi avistada, ouvida ou 

reconhecida por vestígios fora do momento da amostragem (instalação e retirada da câmera) e do 

local dos pontos, sua incidência não foi considerada para o cálculo das estimativas, mas sim para a 

comparação qualitativa entre as áreas.   
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3.2.4.2 Wildlife Picture Index (WPI) 

 

Buscando compreender o papel das APPs na manutenção da diversidade de mamíferos de 

médio e grande porte em nível de comunidade, foi calculado o Wildlife Picture Index (WPI), um 

indicador de biodiversidade que combina os dados obtidos por armadilhamento fotográfico com a 

análise de ocupação (MacKenzie et al. 2006). Ele é definido como a média geométrica das 

probabilidades de ocupação (psi) de “n” espécies num dado tempo e espaço amostral. Foi 

desenvolvido para monitorar mudanças na biodiversidade ao longo do tempo em comunidades de 

mamíferos ou aves de médio e grande porte que possuam hábito terrestre ou semiterrestre. É, 

portanto, uma ferramenta de análise da efetividade de uma área protegida em manter sua 

biodiversidade (O’Brian et. al, 2010a). Neste estudo, não foi realizada a comparação temporal do 

WPI e sim espacial. Todavia, o cálculo do índice permitirá a comparação em futuros 

monitoramentos.   

O maior diferencial do WPI em relação a outros índices de diversidade biológica está em 

considerar as diferenças existentes na probabilidade de detecção das espécies (O’Brian et. al, 

2010a; Nichols, 2010), uma realidade dos estudos envolvendo armadilhas fotográficas, pois a 

probabilidade de detecção pode variar muito tanto entre espécies como entre áreas, gerando um 

viés amostral se não for considerada (Srbek-Araujo & Chiarello 2013). 

Tradicionalmente, para o cálculo do WPI, as probabilidades de detecção (p) e ocupação (psi) 

seriam estimadas separadamente para cada espécie com uma modelagem de espécie única e 

estação única (single-species, single-season) (Mackenzie et al., 2006). Porém, essa abordagem 

pode gerar estimativas instáveis e imprecisas, especialmente para espécies raras, as quais são 

muito comuns nos ambientes tropicais. Além disso, pode não oferecer uma solução parcimoniosa, 

pois, nela, o número de parâmetros aumenta conforme o tamanho da comunidade (Royle & 

Dorazio, 2008). 
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Dessa forma, neste estudo é proposta uma nova abordagem para o cálculo do WPI, a qual 

combina atributos de comunidade com atributos de espécies no mesmo cenário de modelagem a 

partir do modelo de ocupação multiespécies (multi-species occupancy model). Isto é feito através 

de um modelo linear generalizado misto que incorpora a ação de variáveis aleatórias não 

observáveis sobre os parâmetros estudados, o qual é calculado através de inferência bayesiana. Tal 

abordagem apresenta outra vantagem em relação à anterior, a de possuir um mecanismo para 

estimar a riqueza da comunidade (Dorazio et al., 2006; Royle & Dorazio, 2008). Além disso, a 

análise bayesiana já vem sendo utilizada para o cálculo do WPI (Ahumada et al., 2013). 

Muitas espécies de mamíferos não se comportam como se houvesse uma barreira no limite 

das APP, principalmente as terrestres de médio e grande porte, já que a paisagem é um mosaico 

contínuo no espaço. Os limites de onde a espécie ocorre ou não estão, todavia, relacionados com 

os recursos oferecidos e com os impactos que cada fitofisionomia ou tipo de uso do solo oferece, 

os quais são dependentes da composição e configuração da paisagem. Assim, as probabilidades de 

detecção e ocupação das espécies podem variar conforme as características da paisagem, o que 

torna necessário considerar o efeito de covariáveis da paisagem nesses parâmetros a serem 

estimados. 

Em função dessa necessidade de inserir covariáveis para estimar as probabilidades de 

detecção e ocupação, foi criado um novo código para o cálculo do WPI (Anexo 01) com base no 

modelo de ocupação multiespécies de Royle & Dorazio (2008) e no trabalho de Zipkin et al. 

(2010). Nele, as informações de todos os pontos amostrais são rodadas no mesmo modelo, 

considerando a influência das covariáveis de sítio: quantidade de vegetação nativa, cana-de-açúcar 

e silvicultura em um buffer de 200 ha ao redor do ponto amostral, para a ocupação; e temperatura 

média (efeitos linear e quadrático), precipitação média e distância mínima de estrada de terra para 

a detecção. 
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Antes de decidir quais covariáveis utilizar nos modelos, foi realizado um teste de correlação 

entre elas para eliminar possíveis variáveis que fossem altamente correlacionadas. Para tanto, foi 

elaborada uma matriz de correlação a partir do coeficiente de Pearson e foram feitos testes de 

correlação de Spearman entre todas as covariáveis através do programa BioEstat 5.3. Caso o 

coeficiente fosse ≥ 0,6, as covariáveis envolvidas seriam consideradas altamente correlacionadas e 

uma delas seria escolhida em detrimento da outra. Nos testes realizados, nenhuma covariável 

apresentou correlação ≥ 0,6 com outra, e, portanto, todas foram mantidas na modelagem. 

Uma matriz de detecção com a frequência de registro de cada espécie por ponto amostral foi 

utilizada para modelar a detecção e a ocupação de todas as espécies da comunidade, em função 

dos valores das covariáveis da paisagem normalizadas para cada ponto amostral, através dos 

programas R 3.1.1 e JAGS 3.4.0 através do pacote “jagsUI” (Kellner, 2015).  

Com isso, o modelo gerou uma distribuição posterior de valores de p e para cada ponto 

amostral com os quais se calculou uma distribuição de valores de WPI dentro e fora de APP. A 

inferência bayesiana gera um valor de cada parâmetro para cada iteração (Kery, 2010) e foi a 

partir desses valores que foram geradas as distribuições de valores de WPI, através da média do 

WPI calculado para os pontos em APP e para os pontos fora de APP. Na análise bayesiana foram 

utilizadas 5000 iterações com quatro cadeias, gerando 16000 valores de cada parâmetro para cada 

espécie em cada ponto. O código para o cálculo do WPI encontra-se no anexo 01.  

Como os pontos dentro das UC são considerados como “controles”, isto é, que contêm a 

biodiversidade esperada para a região, foi calculado um WPI para APP fora de UC cujo valor foi 

comparado com o WPI para APP dentro de UC. Além disso, buscando saber o papel das APP na 

matriz agrícola, sem a influência dos pontos em UC, foi também comparado o valor do WPI para 

pontos em APP fora de UC com o WPI para pontos fora de APP e fora de UC. 
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3.3 Resultados 

3.3.1 Inventário da mastofauna 

 

Nos dois anos de amostragem, foi registrado um total de 34 espécies de mamíferos, 28 

nativas e seis exóticas, nas três áreas de estudo e por todos os métodos utilizados (Tabelas 1). Elas 

pertencem a 20 famílias e representam 75,55% das espécies de mamíferos terrestres de médio e 

grande porte de ocorrência conhecida para o estado de São Paulo (De Vivo et al., 2011). 

Em relação aos métodos amostrais, enquanto as armadilhas fotográficas registraram 30 

espécies, 25 foram registradas pela identificação de pegadas, fezes e marcas.  Algumas espécies 

foram registradas somente por um método de amostragem: Didelphis albiventris, Dasypus 

septemcinctus, Felis catus, Cuniculus paca e Nasua nasua foram restritas às armadilhas 

fotográficas, enquanto Blastocerus dichotomus foi a única registrada somente por pegadas. Já 

Cavia aperea foi registrada apenas pela observação direta e Callicebus nigrifons apenas por 

vocalização (Tabela 1). 

Comparando a diversidade das três áreas, a paisagem da EEJ foi a mais rica, apresentando 

32 espécies (26 nativas), enquanto as outras duas apresentaram ambas 26 espécies (21 nativas), 

tanto a FCP e entorno, quanto as FDC, FEC e entorno. Entretanto, houve importantes diferenças 

na composição, pois C. aperea, Hydrochoerus hydrochaeris, B. dichotomus e Tapirus terrestris só 

ocorreram na EEJ; D. septemcinctus foi restrito à FCP e Callithrix penicillata foi registrado 

apenas nas FDC e FEC. 

 Dentre as espécies observadas, seis estão ameaçadas no Brasil (ICMBio, 2014) e 10 no 

estado de São Paulo (Bressan et al., 2009) (Tabela 1). Dessas, é importante destacar o registro do 

cervo-do-pantanal (B. dichotomus) e da anta (T. terrestris). O primeiro está criticamente ameaçado 

no estado de São Paulo e foi reintroduzido na EEJ em 1998 (Figueira et al., 2005). Assim, tal 

registro é um indício de que a população reintroduzida dos cervos continua residente na área, 

indicando provável sucesso da reintrodução. Já a anta não era vista na EEJ desde 1980 (Talamoni, 
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2000), tendo sido considerada localmente extinta pelo Plano de Manejo. A observação dessa 

espécie foi, portanto, fundamental para salientar a necessidade de um monitoramento e manejo 

futuros da espécie na EEJ (Rodrigues et al., 2014).  

 Outro registro que merece destaque é a presença de espécies exóticas invasoras como a 

lebre europeia (Lepus europaeus), o cachorro doméstico (Canis familiaris) e o javali, incluindo 

seus híbridos (Sus scrofa), os quais, com exceção do javali que não foi registrado nas FDC+FEC, 

estiveram presentes no interior e entorno das reservas. O gato-doméstico, outra espécie invasora, 

foi registrada apenas no entorno das EEJ+EExLA e FDC+FEC. 

 

Tabela 1. Lista das espécies de mamíferos de médio e grande porte observadas nas áreas de estudo, local, tipo 

e número de registros, e se a espécie foi registrada dentro (APP) ou fora (NAPP) de Área de Preservação 

Permanente. EEJ+EExLA+Ent = Estação Ecológica de Jataí, Estação Experimental de Luís Antônio e 

entorno; FCP+Ent = Fazenda Cara Preta e entorno; FDC+FEC+Ent = Fazenda Dois Córregos, Floresta 

Estadual de Cajuru e entorno. * Espécies exóticas e ** espécies exóticas domésticas. Tipo de registro: VE = 

vestígios (pegadas, fezes, arranhados, carcaça), AF = armadilha fotográfica, OD = observação direta e VO = 

vocalização. Categorias de ameaça: CR = criticamente ameaçada, VU = vulnerável, NT = quase ameaçada. 

Em letra maiúscula está a classificação de ameaça no Brasil e em minúscula no estado de São Paulo.  

ORDEM/Família/Espécie 
Nome 

Popular 

Local, Nº e Tipo de Registros  

EEJ+EExLA 

+Ent 
FCP+Ent 

FDC+FEC 

+Ent 
APP NAPP 

DIDELPHIMORPHIA 
  

 
    

 

Didelphidae 
  

 
    

 

Didelphis albiventris 

Gambá-da-

orelha-

branca 

3 (AF) 3 (AF) 1 (AF) 

 

X 

CINGULATA 
       

 

Dasypodidae 
       

 

Cabassous unicinctus 
Tatu-de-

rabo-mole 
2 (AF), 1 (OD) 1 (AF) 3 (AF)     X X 

Dasypus septemcinctus Tatuí 0 2 (AF) 0  X 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha 2 (VE), 29 (AF) 
31 (AF),  

1 (OD) 

3 (VE),  

14 (AF),  

    X X 
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Euphractus sexcinctus Tatu-peba 
1 (VE), 2 (AF),  

1 (OD) 
3 (VE), 1 (AF) 3 (AF)     X X 

PILOSA 
       

 

Myrmecophagidae 

 
      

 

Myrmecophaga 

tridactyla
VU/vu 

Tamanduá-

bandeira 

22 (VE), 66 

(AF), 4 (OD) 

9 (VE), 42 

(AF), 2 (OD) 

20 (VE), 

61 (AF),  

1 (OD) 

X     X 

Tamandua tetradactyla 
Tamandu

á-mirim 

3 (AF),  

1 (OD) 

2 (VE),  

1 (AF) 

4 (VE),  

5 (AF) 
X     X 

LAGOMORPHA 
       

 

Leporidae 
       

 

Sylvilagus brasiliensis Tapiti 
10 (VE), 30 

(AF), 1 (OD) 

2 (VE),  

30 (AF) 

2 (VE),  

2 (AF) 

X     X 

Lepus europaeus* 
Lebre-

européia 

19 (VE), 29 

(AF), 1 (OD) 

14 (VE),  

14 (AF) 

14 (VE), 

14 (AF) 
X     X 

RODENTIA 
       

 

Cuniculidae 
       

X     X 

Cuniculus paca
 /nt 

Paca 6 (AF) 0 2 (AF)  

Caviidae 
       

 

Cavia aperea Preá 2 (OD) 0 0      X 

Hydrochoerus 

hydrochaeris 
Capivara 

2 (VE), 1 

(AF), 1 (OD) 
0 0 X 

 

Dasyproctidae 
       

 

Dasyprocta azarae Cutia 
5 (VE), 82 

(AF), 1 (OD) 
11 (AF) 

2 (VE),  

9 (AF) 

X    X 

CARNIVORA 
       

 

Canidae 
       

 

Canis familiares** 
Cachorro 

doméstico 

6 (VE), 56 

(AF), 2 (OD) 

24 (VE), 37 

(AF), 2 (OD) 

18 (VE),  

108 (AF),  

1 (OD) 

X    X 

Cerdocyon thous 
Cachorro-

do-mato 

32 (VE),  

100 (AF),  

1 (OD) 

13 (VE),  

10 (AF) 

18 (VE), 

23 (AF) 
X X 
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Chrysocyon 

brachyurus
VU/vu 

Lobo-

guará 

33 (VE), 55 

(AF), 1 (OD) 

33 (VE),  

64 (AF) 

44 (VE), 

77 (AF) 
X X 

Felidae 
       

 

Felis catus** 
Gato 

doméstico 
1 (AF) 0 2 (AF) 

X     X 

Leopardus pardalis
 /vu 

Jaguatirica 
9 (VE),  

54 (AF) 

4 (VE),  

16 (AF) 

4 (VE),  

3 (AF) 

X     X 

Puma yagouaroundi
VU/ 

Gato-

mourisco 

3 (VE),  

10 (AF) 
1 (AF) 

2 (VE),  

1 (AF) 
X X 

Puma concolor
VU/vu 

Onça-

parda 

17 (VE), 80 

(AF), 1 (OD) 

18 (VE),  

28 (AF) 

16 (VE), 

22 (AF) 
X X 

Mustelidae 
       

 

Eira barbara Irara 
6 (VE), 31 

(AF), 2 (OD) 

2 (VE),  

4 (AF) 

3 (VE), 

2 (AF),  

2 (OD) 

X     X 

Mephitidae 
       

 

Conepatus semistriatus Jaritataca 
16 (VE), 19 

(AF), 1 (OD) 

9 (VE),  

20 (AF) 

14 (VE), 

22 (AF) 

X    X 

Procyonidae 
       

 

Nasua nasua Quati 47 (AF) 
2 (AF),  

1 (OD) 
6 (AF) 

X X 

Procyon cancrivorus 
Mão-

pelada 
1 (VE) 0 2 (AF) X X 

PRIMATES 
       

 

Cebidae 
       

 

Sapajus nigritus
 /nt 

Macaco-

prego 
1(OD) 1 (AF) 0 

    X 

Callicebus nigrifrons
 /nt 

Sauá 2 (VO) 1 (VO) 0 X    X 

Callitrichidae         

Callithrix penicillata 

Sagui-de-

tufos-

pretos 

0 0 
1 (OD),  

1 (VO) 

 

X 

ARTIODACTYLA 
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Tayassuidae 
       

 

Pecari tajacu
 /nt 

Cateto 

23 (VE),  

258 (AF),  

2 (OD) 

19 (AF) 1 (VE) 

X     X 

Cervidae 
       

 

Mazama gouazoubira 

Veado-

catingueir

o 

35 (VE),  

105 (AF), 

 2 (OD) 

15 (VE), 45 

(AF), 3 (OD) 

12 (VE), 

31 (AF),  

1 (OD) 

X     X 

Blastocerus 

dichotomus
VU/cr 

Cervo-do-

pantanal 
5 (VE) 0 0 X 

 

Bovidae 
       

 

Bos linnaeus** Boi 

3 (VE) 

25 (AF),  

2 (OD) 

39 (VE) 

669 (AF),  

4 (OD) 

12 (VE),  

301 (AF),  

1 (OD) 

X    X 

Suidae 
       

 

Sus scrofa* Javaporco 
4 (VE),  

20 (AF) 
2 (AF) 0 

X    X 

PERISSODACTYLA 
       

 

Equidae 
       

 

Eqqus caballus** Cavalo 2 (VE) 
10 (VE),  

28 (AF) 

4 (VE), 

1 (AF),  

1 (OD) 

X    X 

Tapiridae 
       

 

Tapirus terrestris
VU/vu 

Anta 
2 (VE),  

2 (AF) 

0 0 

 

X    X 

Total de Registros  

1115 (AF) 

258 (VE)  

28 (OD)  

2 (VO) 

1081 (AF) 

195 (VE) 

13 (OD) 

1 (VO) 

715 (AF) 

193 (VE) 

8 (OD) 

1 (VO) 

 

Total de Espécies 34 32 26 26 29    32 

Total de Espécies Nativas 28 25 21 21 23    26 
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3.3.2 Riqueza de espécies dentro e fora de APP  

 

De acordo com os métodos definidos para inclusão em APP, ao final da amostragem, 39 

pontos foram classificados como localizados dentro de APP e 169 pontos como localizados fora 

de APP (NAPP). Assim, as APPs representaram, aproximadamente, um quinto da amostragem 

(18,75% do total de pontos). Sua localização dentro e fora de UC é mostrada na tabela 2. 

 

Tabela 02. Número de pontos amostrais e sua localização. APP = Áreas de Preservação 

Permanente; UC = Unidades de Conservação. 

 

 Em UC Fora de UC Total 

Em APP 13 26 39 

Fora de APP 51 118 169 

Total 64 144 208 

 

Após essa separação de acordo com o local do ponto, foi possível comparar a riqueza 

observada de mamíferos de médio e grande porte para cada uma das quatro categorias: APP 

dentro de UC, APP fora de UC, NAPP dentro de UC e NAPP fora de UC (Figura 07). Apesar dos 

pontos em NAPP fora de UC terem apresentado a maior riqueza (23 espécies), foi necessário mais 

do que o quádruplo do esforço amostral para que fosse registrada uma riqueza nessas áreas 

semelhante à encontrada nas APPs fora de UC (22). Além disso, quando as quatro categorias são 

comparadas com o mesmo esforço amostral (13 pontos amostrais, equivalentes a 390 armadilhas-

dia) a riqueza observada em APP dentro de UC (18) e fora de UC (17,83) foi maior do que a 

observada nos pontos fora de APP. Contudo, com 13 pontos amostrais, a riqueza em APP (dentro 

e fora de UC) está exatamente no limite superior do intervalo de confiança da riqueza observada 

para os pontos fora de APP, sendo que os intervalos de confiança de 95% entre as curvas se 

sobrepõem em parte ou totalmente: 16,69 - 19,61 para APP dentro de UC, 14,27 - 21,4 para APP 

fora de UC, 12,49 - 20,06 para NAPP dentro de UC, e 10,1 - 17,91 para NAPP fora de UC (Figura 
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07). Assim, considerando os intervalos de confiança, não houve diferença entre a riqueza 

observada em APP e NAPP ao comparar os resultados obtidos com o mesmo esforço amostral. 

Por outro lado, analisando-se a Figura 07, percebe-se que a curva para APP fora de UC 

ultrapassa o intervalo de confiança da curva de NAPP fora de UC para o esforço equivalente (26 

pontos amostrais), indicando diferença significativa na riqueza observada entre as APP fora de UC 

e as NAPP. Esse resultado indicaria que as APPs estão apresentando maior riqueza do que as 

NAPP, porém, a comparação dos intervalos de confiança entre todas as curvas com o mesmo 

esforço mostra que há uma incerteza quanto a essa diferença. 

 

 
 

Figura 07. Curvas de rarefação (Sest) de espécies nativas registradas por todos os métodos de 

amostragem, comparando-se a riqueza observada nos pontos em Áreas de Preservação Permanente 

ripárias (APP) com os localizados fora de APP (NAPP) dentro e fora de Unidades de Conservação (UC) 

nas três áreas de estudo. O IC 95% - intervalo de confiança de 95% é apresentado para a curva com maior 

número de unidades amostrais. Cada ponto amostral equivale a um esforço amostral de 30 cameras-dia. 
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Embora os intervalos de confiança das curvas se sobreponham, houve diferença em relação 

à composição de espécies entre os pontos dentro e fora de APP. Espécies como a capivara (H. 

hydrochaeris) e o cervo-do-pantanal foram restritas a pontos de APP, enquanto D. albiventris, D. 

septencinctus, Sapajus nigritus e C. penicillata foram amostrados apenas fora de APP (Tabela 1). 

 

3.3.3 Wildlife Picture Index (WPI) 

 

O modelo de ocupação multiespécies estimou uma distribuição de valores (16000) de 

ocupação para cada espécie em cada ponto, a partir das quais foram geradas duas distribuições de 

WPI, uma para pontos em APP (WPIapp) e outra para pontos fora de APP (WPInapp) (Figura 11).  

A partir dos coeficientes (betas) obtidos para cada covariável (Tabela 03), foi possível 

compreender como cada uma delas influenciou na detecção e na ocupação das espécies da 

comunidade de mamíferos de médio e grade porte, as quais, por sua vez, interferem no WPI. Em 

relação à detecção, quanto mais próxima a câmera da estrada de terra e quanto menor a quantidade 

de chuva, maior foi a probabilidade de detecção das espécies. O efeito da temperatura sobre a 

detecção, por sua vez, foi estimado com maior precisão (menor desvio padrão) quando 

considerado o efeito quadrático em relação ao efeito linear. Assim, a detectabilidade das espécies 

aumenta com a temperatura até certo ponto, a partir do qual ela passa a diminuir. Já em relação à 

ocupação, ela foi maior quanto maior a quantidade de floresta nativa e quanto menor as 

quantidades de silvicultura e de cana-de-açúcar no buffer de 200 ha da câmera. Contudo, os 

coeficientes foram estimados com relativa baixa precisão, pois todos os intervalos de confiança 

passam pelo zero. 
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Tabela 03. Valores dos coeficientes (Betas) e respectivos intervalos de confiança (IC) de 95% para 

as covariáveis utilizadas na modelagem da detecção (p) e da ocupação (psi) do modelo de 

multiespécies. 

 

Covariável (p) Beta IC 95% inferior IC 95% superior 

Distância de estrada de terra -0,566 -2,772   1,557 

Temperatura 0,154 -1,195   1,390 

Chuva -0,142 -0,815   0,501 

Temperatura
2
 -0,133 -0,781   0,415 

Covariável (psi) Beta IC 95% inferior IC 95% superior 

Silvicultura -0,415 -1,271   0,353 

Cana-de-açúcar -0,251 -1,076   0,477 

Floresta Nativa 0,240 -0,897   1,258 

 

Analisando a Figura 08, percebe-se que as distribuições estão sobrepostas, bem como se 

sobrepõem os valores contidos no intervalo de confiança (95%) de cada distribuição (0.052-0.155 

para o WPIapp; 0.054-0.161 para WPInapp), o que indica que não há diferença estatística entre os 

valores de WPI para pontos em APP e os valores de WPI para pontos fora de APP. Apesar da 

média do WPInapp (0,111+-0,03) ter sido um pouco maior do que a média do WPIapp (0,107+-

0,029), se considerarmos os erros padrões, os valores também se sobrepõem. Tal resultado sugere 

que não há diferença na diversidade de mamíferos de médio e grande porte entre APP e pontos da 

matriz antrópica agrossilvicultural das paisagens estudadas. 
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Figura 08. Distribuição dos valores do Wildlife Picture Index (WPI) para unidades amostrais 

localizadas dentro (azul) e fora (vermelho) de Áreas de Preservação Permanente. 

 

Além disso, quando a distribuição do WPI para pontos em APP dentro de UC é comparada 

com a distribuição do WPI para pontos em APP fora de UC, percebe-se que, apesar de haver certa 

sobreposição, as APPs dentro de UC apresentam valores maiores de WPI do que as APP fora de 

UC (Figura 09). O valor médio para o WPI das APP dentro de UC (0.124+-0.034) foi maior do 

que o valor médio para o WPI das APP fora de UC (0.099+-0.027).  

Esse resultado é bastante importante, pois, se a hipótese de que as APPs, de acordo com 

sua configuração atual dada pela Lei Nº 12.651/2012, são capazes de manter a diversidade de 

mamíferos de médio e grande porte esperada para a região, fosse verdadeira, seria esperado que 

não houvesse diferença entre os valores de WPI para as APPs localizadas fora de UC em 

comparação com as APPs localizadas dentro de UC. Porém, ao analisar os valores contidos no 

intervalo de confiança de 95% para a distribuição do WPI em APP fora de UC (0.048-0.153) com 
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os da distribuição do WPI em APP dentro de UC (0.059-0.194), percebe-se que uma parcela da 

biodiversidade contida nas APPs em UC não está sendo representada pelas APPs fora de UC. 

 
Figura 09. Distribuição dos valores do Wildlife Picture Index (WPI) para unidades amostrais 

localizadas em Áreas de Preservação Permanente (APP) dentro (verde) e fora (azul) de Unidade 

de Conservação (UC). 

 

Buscando entender quais fatores levam à sobreposição das distribuições de WPI dentro e 

fora de APP, foi realizada uma análise da composição da paisagem ao redor dos pontos de APP e 

de não APP como se pode observar na figura 10. Não houve grande diferença na quantidade de 

vegetação nativa (floresta nativa, cerrado senso estrito, várzea e áreas abertas) entre os pontos 

dentro e fora de APP, sendo que os pontos fora de APP apresentam uma porcentagem um pouco 

maior de floresta nativa, enquanto os pontos em APP possuem maior quantidade de várzea, o que 

é esperado por serem APPs ripárias. A principal diferença está na matriz antrópica, a qual é 

formada principalmente por cana-de-açúcar nos pontos em APP e por eucalipto nos pontos fora de 
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1.30 0.55 

0.86 

5.59 

26.27 

4.02 

8.73 

29.25 

2.64 

0.10 

2.03 

2.93 

14.77 

0.98 

Dentro de APP 

Água

Área edificada

Área em regeneração

Areas abertas

Cana

CSE

Eucalipto

Floresta nativa

Laranja

Outros

Pastagem

Pinus

Várzea

Silvicultura abandonada

A 

0.12 
0.30 

1.43 

7.31 

12.47 

3.45 

28.60 

34.80 

0.78 
0.07 

2.53 

2.44 

4.58 

1.12 

Fora de APP 

Água

Área edificada

Área em regeneração

Areas abertas

Cana

CSE

Eucalipto

Floresta nativa

Laranja

Outros

Pastagem

Pinus

Várzea

Silvicultura abandonada

B 

APP. Contudo, se for considerada a área total de classes de uso antrópico, também não houve 

grande diferença entre os pontos dentro e fora de APP. Assim, os pontos dentro e fora de APP são 

bastante semelhantes em relação à quantidade de habitat e quantidade de matriz antrópica em sua 

paisagem de entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Composição da paisagem pelas diferentes classes de uso e ocupação do solo ao redor 

dos pontos (buffer de 200 ha) dentro (A) e fora (B) de Áreas de Preservação Permanente (APP). 
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3.4 Discussão 

 

Em relação ao levantamento de mamíferos de médio e grande porte realizado, ficou 

evidente a importância da utilização de diferentes métodos amostrais, pois houve espécies que só 

foram detectadas por um dos métodos. Além disso, o número de pontos amostrais em que cada 

espécie ocorreu aumentou significativamente com a união dos diferentes métodos: 

armadilhamento fotográfico, identificação de pegadas, fezes e marcas, observação direta e 

identificação de vocalizações. Ao comparar a eficiência do armadilhamento fotográfico com 

canteiro de pegadas na EEJ, por exemplo, Lyra-Jorge (2007) concluiu que os métodos foram 

complementares, dando melhores resultados juntos do que se aplicados isoladamente. Voss & 

Emmons (1996), colocam que todo método é enviesado por ser capaz de abranger apenas uma 

fração da diversidade de mamíferos, pois essa possui grande variação de morfologias e 

comportamentos. Dessa forma, eles ressaltam a necessidade do uso de várias técnicas de 

amostragem para que seja realizado um inventário completo da mastofauna. 

Considerando o Plano de Manejo da EEJ (2010) e inventários anteriores realizados na 

estação, certas espécies eram de ocorrência esperada, porém não foram registradas por este estudo. 

O furão (Galictis cuja) consta na lista de Talamoni (2000) por informações dos moradores da 

Estação Experimental de Luiz Antônio e foi visualizado e fotografado no ano de 2012 dentro da 

EEJ (com. pess. Adriano Garcia Chiarello), contudo, não foi registrado, provavelmente em função 

de ser uma espécie ágil e baixa (Sigrist, 2012), que pode passar rapidamente por baixo do campo 

de visão da câmera sem disparar o sensor e não deixar pegadas bem marcadas por causa da 

velocidade com que se desloca. Já o tatuí (Dasypus septemcinctus), observado apenas na FCP, 

fora registrado por Talamoni et. al (2000) na EEJ. Ele é a menor espécie dentre os tatus que 

ocorrem na região, pesando apenas 1,2 kg (Sigrist, 2012), o que pode ter dificultado sua detecção 

pelas armadilhas fotográficas.  
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Das espécies arborícolas que ocorrem na EEJ, houve apenas um registro de macaco-prego 

(S. nigritus) e dois de sauá (C. nigrifrons), já o sagui-estrela (C. penicillata) foi registrado apenas 

na FDC+FEC, enquanto o bugio (Alouatta caraya), registrado por Gargaglioni et. al. (1998), o 

ouriço (Coendou prehensilis) e o serelepe (Sciurus ingrami), registrados por Gargaglioni et. al. 

(1998) e Talamoni et. al. (2000), não foram observados em nenhuma das três áreas. O não registro 

dessas espécies pode ter sido em função do maior esforço de amostragem ter contemplado 

armadilhas fotográficas e identificação de pegadas, recomendados para espécies terrestres ou 

escansoriais, enquanto não foi empregado um esforço sistemático e intenso em amostragens 

diretas (avistamentos e registros em trilhas e transecções), mais apropriadas para o registro de 

espécies arborícolas. Porém, as vocalizações de bugio e sagui-estrela costumam ser bastante 

evidentes, sendo aconselháveis estudos futuros focados nessas espécies na EEJ. 

 O veado-mateiro (Mazama americana) foi visto na área por Talamoni et. al (2000), 

porém, não foi amostrado no levantamento de Lyra-Jorge (2007) e nenhum registro dessa espécie 

foi obtido no presente estudo. A ausência de registro pode ser resultado da raridade da espécie, 

que possui baixas densidades em suas áreas de ocorrência, o que pode ser natural da distribuição 

ou um indício de declínio populacional, pois o veado-mateiro possui dieta altamente seletiva e 

prefere habitats florestais, sendo, portanto, bastante vulnerável à degradação de seu ambiente 

(Duarte, 2012).  

Segundo o Plano de Manejo da EEJ (2010), há ocorrência histórica da lontra (Lontra 

longicaudis) e do queixada (Tayassu pecari) para a área, porém, no levantamento de Talamoni et. 

al (2000), houve registro dessas espécies apenas por informação de moradores, sendo que o 

queixada não é visto na região há cerca de 10 anos (Lyra-Jorge, 2007). Tais espécies também não 

foram amostradas neste estudo. Enquanto a lontra é uma espécie associada a cursos de água, os 

quais foram, proporcionalmente, pouco amostrados neste estudo, o queixada está entre os 

primeiros mamíferos a desaparecerem em áreas perturbadas. Declínios populacionais dessa 
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espécie têm ocorrido principalmente em savanas, campos e florestas tropicais em habitats secos, 

vegetações típicas das áreas de estudo (Sigrist, 2012). No estudo de Jorge e colaboradores (2013), 

o queixada mostrou-se bastante sensível ao tamanho dos fragmentos de habitat, respondendo, 

principalmente, à porcentagem de cobertura vegetal e à existência de conectividade funcional. 

Nesse cenário, a possível extinção local dessas espécies precisa, portanto, ser investigada. 

Outra espécie com registro histórico para a EEJ é a Pantera onca, cuja extinção na área é 

citada no estudo de Gargaglione et al. (1998). Essa espécie também não foi registrada no presente 

estudo, corroborando a hipótese de extinção local, a qual se deu, provavelmente, devido ao fato da 

onça-pintada necessitar de grandes remanescentes de vegetação nativa para sobreviver e, portanto, 

ser ameaçada pela perda e fragmentação de habitat, comuns na área de estudo devido ao avanço 

urbano, da agropecuária e da silvicultura. Além disso, essa é uma espécie muito caçada por 

motivos culturais e em retaliação ao abate de criações domésticas (Morato et al., 2013).  

Dentre os táxons amostrados, a presença de espécies exóticas invasoras no interior das 

reservas foi um dado alarmante. Além disso, todas as espécies exóticas invasoras registradas 

estiveram presentes tanto fora quanto dentro das APPs, indicando que as APPs não funcionam 

como barreiras para essas espécies e que suas funções podem estar sendo alteradas pelos impactos 

causados pelas mesmas. Os cães e gatos domésticos possuem impactos conhecidos sobre a fauna 

nativa, pois competem por recursos, são predadores e vetores de doenças (Fundação Florestal do 

estado de São Paulo, 2011; Paschoal, 2012). Já a lebre-européia possui grande plasticidade 

ambiental, sendo uma provável ameaça para o tapeti, coelho nativo, e para a flora nativa 

(Fundação Florestal do estado de São Paulo, 2011). O porco doméstico e seu híbrido com o javali, 

podem também estar competindo com os porcos do mato, além de causar impactos sobre a flora. 

Assim, fica clara a necessidade de estudos posteriores que investiguem se a presença dessas 

espécies nas reservas e APPs está causando algum impacto sobre a fauna e flora nativas, a fim de 

definir estratégias de manejo. 
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Considerando-se a análise de riqueza, os pontos fora das APPs apresentaram maior número 

absoluto de espécies observadas, o que, a princípio, iria contra a hipótese inicial de que as APPs 

estão sendo capazes de manter a biodiversidade de mamíferos de médio e grande porte da região. 

Além disso, apesar das APPs terem apresentado maior riqueza quando considerado o mesmo 

esforço amostral para pontos dentro e fora de APP dentro e fora de UC, os intervalos de confiança 

das curvas se sobrepõem, indicando que não houve diferença estatística entre pontos dentro e fora 

de APP. Por outro lado, os pontos em APP fora de UC mostraram-se significativamente mais ricos 

do que os pontos fora de APP. 

Assim, o que se pode concluir da análise de riqueza, é que, para localidades fora de APP e 

de UC, foi necessário um esforço amostral mais de quatro vezes maior para amostrar um número 

de espécies semelhante ao de APP fora de UC. Uma das razões para esse fato pode ser a de que, 

na matriz, as populações encontram-se mais esparsas, com menor densidade, em função do alto 

grau de fragmentação das paisagens no buffer. Além disso, a quantidade de recursos oferecida fora 

de áreas protegidas é menor para espécies florestais, o que poderia resultar em uma menor 

abundância das populações dessas espécies. Nesse cenário, para espécies menos generalistas, os 

indivíduos estariam restritos a fragmentos dispersos, diminuindo sua probabilidade de detecção. 

Além disso, esse resultado indica que as espécies estão mais concentradas nas APPs, nas quais a 

probabilidade de detecção foi maior, o que reforça o papel das mesmas como corredores para as 

espécies florestais, conectando fragmentos e populações na paisagem. 

Ao comparar a diversidade encontrada em pontos dentro e fora de APP, é importante 

ressaltar não apenas a riqueza, mas as diferenças na composição das espécies. As espécies restritas 

às APPs, como a capivara e o cervo-do-pantanal, possuem habitat aquático (capivara) ou vivem 

próximas a cursos d’água (Sigrist, 2012), sendo, portanto, um resultado esperado. Já as espécies 

amostradas apenas fora de APP podem não ter sido registradas em APP por um viés do esforço 

amostral, pois elas apresentaram frequência bastante baixa na amostragem e duas delas são 
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arborícolas (macaco-prego e sagui-de-tufos-pretos). Assim, como o número de pontos amostrados 

fora de APP foi muito maior do que em APP, a probabilidade de detectar espécies raras fora de 

APP foi maior. Além disso, como a principal metodologia aplicada não é indicada para espécies 

arborícolas, o menor número de pontos amostral em APP pode não ter sido suficiente para 

amostrar esses primatas (Srbek-Araujo & Chiarello, 2005).  

Por outro lado, mesmo que exista a probabilidade de essas espécies serem registradas em 

APP, caso haja um esforço amostral maior nas mesmas, a diferença na composição das espécies é 

um indicativo de que o ecossistema que compõe as APPs não apresenta exatamente a mesma 

comunidade de outras áreas de vegetação nativa, reafirmando a necessidade de serem mantidas 

tanto APP quanto RL sem que uma substitua a outra ou que a APP seja incluída de forma 

generalizada no cômputo da RL (Metzger, 2010). 

Além de riqueza e composição, outros parâmetros ecológicos precisam ser considerados 

quando se deseja avaliar a biodiversidade como um todo entre diferentes áreas. Por isso, a análise 

do WPI mostrou-se uma valiosa ferramenta para complementar a análise pelas listas de espécies e 

curvas de rarefação, pois o WPI não avalia apenas a riqueza, já que, ao incorporar a 

detectabilidade pela estimativa de ocupação, utiliza uma medida indireta de abundância e 

densidade (O’Brian, 2010). Além disso, a análise de ocupação multiespécies pela inferência 

bayesiana permitiu a correção da diferença no número de pontos amostrais entre APP e não APP, 

pois todos os pontos foram analisados juntos na mesma modelagem e, assim, as probabilidades de 

detecção e ocupação estimadas foram baseadas no conjunto de pontos amostrais como um todo.  

Dessa forma, através do cálculo do WPI, foi possível confirmar que as APPs não estão 

mantendo uma diversidade de mamíferos de médio e grande porte diferente dos pontos fora de 

APP, resultado sugerido pela sobreposição do intervalo de confiança das curvas de rarefação. Por 

outro lado, pela análise de riqueza, as APPs fora de UC foram significativamente mais ricas do 

que os pontos fora de APP, enquanto, pela análise do WPI, não houve diferença, o que pode ser 
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resultado do fato do WPI avaliar outros parâmetros e não apenas riqueza, além de corrigir os 

problemas de detecção. Além disso, a análise com o WPI permitiu uma comparação mais clara 

entre as APPs de UC (controle) e as APPs fora de UC, pois as curvas de rarefação das APPs não 

apresentaram diferença quando comparado o mesmo esforço amostral, enquanto, pelo WPI, as 

APPs de UC mostraram possuir uma diversidade maior, não contemplada pelas APPs fora de UC. 

Apesar do já demostrado valor das APPs, suas características estruturais são fundamentais 

para que elas cumpram seu objetivo de preservar a biodiversidade (Lees & Peres, 2008). Dessa 

forma, a configuração das APPs exigida pela Lei Nº 12.651/2012 pode ser a causa da ausência de 

diferença entre as comunidades de mamíferos de médio e grande porte de APP e de não APP 

encontrada no presente estudo, pois, nas áreas de estudo, a maioria das APP possui largura de 30 

m de cada lado do corpo d’água, enquanto a minoria possui de 50 a 100 m. 

Os corredores ripários estudados por Lima & Gascon (1999) na Amazônia, os quais não 

apresentaram diferença significativa entre a riqueza e a abundância das espécies mais comuns de 

pequenos mamíferos e de anfíbios quando comparados à floresta contínua, tinham, por exemplo, 

de 140 a 190 m de largura. Além disso, Laurance & Laurance (1999) sugerem que corredores de 

pelo menos 200 m de largura são necessários para que sejam mantidas espécies mais sensíveis à 

fragmentação. Isso pode explicar o fato das APPs fora de UC terem apresentado uma 

biodiversidade menor do que as APPs dentro de UC pela análise do WPI, pois elas não teriam 

estrutura suficiente para abrigar espécies de interior de floresta. Além disso, fragmentos mais 

largos, como as UCs, possuem maior heterogeneidade espacial, oferecendo, portanto, uma maior 

variedade de micro-habitats que, por sua vez, propiciam uma maior riqueza (Lindenmayer & Nix, 

1993). 

Segundo Lees & Peres (2008), a largura mínima de 30 m exigida pelo Novo Código 

Florestal brasileiro é bastante insuficiente se comparada à largura de 400 m a partir da qual as 

comunidades de aves e mamíferos por eles estudadas apresentaram a mesma riqueza entre 
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corredores e a floresta contínua na Amazônia. A partir dos resultados obtidos por esses autores, 

corredores de 60 m (30 m de cada lado) levariam à conservação de apenas 60% das espécies da 

região estudada. Dessa forma, as APPs de 30 m têm capacidade muito limitada de manutenção da 

biodiversidade (Metzger, 2010). Ao definir o design desejável para corredores, Bond (2003) 

enfatiza que eles devem ter no mínimo 300 m de largura.  

Além da menor heterogeneidade de micro-habitats, corredores estreitos são fortemente 

afetados pelo efeito-de-borda, o qual pode explicar a menor biodiversidade das APP fora de UC e 

sua semelhança com os pontos de não APP. Segundo Laurance e colaboradores (2002), os efeitos 

mais intensos ocorrem nos primeiros 100 m da borda. Enquanto as alterações microclimáticas 

podem ocorrer até os 60 m da borda, alterações na composição da biota são encontradas até 200 m 

e os danos causados pelo aumento do vento podem atingir distâncias ainda maiores. Assim, 

corredores com menos de 200 m são formados essencialmente por ambientes de borda, altamente 

perturbados (Metzger, 2010). Ambientes de borda possuem maior exposição ao vento e à luz, o 

que aumenta a temperatura e diminui a umidade, características que podem impedir a 

sobrevivência de algumas espécies. Além disso, na borda, ocorre a proliferação de lianas, de 

parasitas, o domínio de espécies generalistas e a invasão de espécies exóticas como capins 

(Laurance & Bierregaard, 1997).  

Em função dessas alterações, corredores estreitos perderiam parte de sua utilidade, pois 

favorecem unicamente espécies generalistas, as quais suportam os efeitos de borda (Santos et al. 

2008; Lopes et al. 2009). Como as espécies generalistas são aquelas capazes de utilizar as matrizes 

antrópicas, a comunidade dos corredores estreitos, fortemente alterados pelo efeito-de-borda, 

como é o caso das APPs de 30 m, torna-se bastante semelhante àquela encontrada na matriz. 

Entende-se, portanto, que a configuração das APPs não permite que elas atinjam plenamente seu 

objetivo de preservar a biodiversidade quando se trata da mastofauna de médio e grande porte. 
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Por outro lado, é importante avaliar as características das paisagens de estudo para 

entender o resultado encontrado de sobreposição entre a biodiversidade encontrada dentro e fora 

das APPs, pois este estudo foi realizado nas paisagens com os maiores e mais bem preservados 

fragmentos de Cerrado da região. Dessa forma, o entorno dos pontos fora de APP apresenta quase 

a mesma quantidade de vegetação nativa (51,57%) que o entorno dos pontos de APP (54,49), o 

que também pode justificar as semelhanças entre as comunidades de mamíferos de médio e grande 

porte de APP e não APP. 

Como a quantidade de floresta nativa apresentou um efeito positivo sobre a ocupação das 

espécies, o fato do entorno dos pontos fora de APP possuir uma quantidade até um pouco maior 

(34,80%) de floresta nativa do que o entorno dos pontos dentro de APP (29,25%) justificaria o 

fato da biodiversidade desses pontos ser semelhante à das APPs, o que não seria esperado se 

pensarmos em uma paisagem fragmentada com pouca quantidade de habitat e dominada por 

monoculturas, já que as quantidades de silvicultura e de cana-de-açúcar tiveram um efeito 

negativo na ocupação. 

 Assim, embora as APPs não possuam a biodiversidade esperada para a região, por terem 

apresentado uma biodiversidade menor do que aquela encontrada nas APPs de interior de UC e, 

portanto, não estarem cumprindo sua função de preservar a biodiversidade, elas continuam sendo 

importantes por aumentarem a quantidade de habitat disponível na paisagem e por seu papel como 

corredores biológicos. É preciso, contudo, de mais estudos que analisem se as APPs estão 

realmente permitindo o fluxo de indivíduos, pois, como a maioria é bastante estreita e, portanto, 

dominada pelo efeito-de-borda, diversas espécies podem não estar sendo capazes de utilizá-las 

para sua dispersão.  
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3.5 Conclusão 

 

Os resultados deste estudo permitem concluir que, diferentemente do previsto, as APPs 

ripárias não estão cumprindo totalmente sua função de preservar a diversidade de mamíferos de 

médio e grande porte, pois apresentaram diversidade menor do que aquela contida nas APPs de 

UC e não houve diferença entre a diversidade contida dentro e fora de APP. Além disso, a 

ausência de contraste entre a diversidade de mamíferos de médio e grande porte dentro e fora de 

APP ocorreu tanto dentro quanto fora de UC. Tais resultados são, provavelmente, uma 

consequência da configuração das APPs exigida pela Lei Nº 12.651/2012, dado que, segundo a 

literatura, corredores estreitos, como as APPs de 30, 50 e 100 m, são altamente impactados pelo 

efeito de borda, que favorece as espécies generalistas e não permite a manutenção da comunidade 

como um todo, além de possuírem menor variedade de micro-habitats. Dessa forma, é preciso 

revisar a configuração atual das APPs na legislação para que elas cumpram totalmente sua função 

de preservar a biodiversidade. 

Por outro lado, ficou evidente que o papel das APPs é influenciado pela paisagem em que 

elas estão inseridas, pois a diversidade de mamíferos de médio e grande porte foi maior quanto 

maior a quantidade remanescente de vegetação nativa e quanto menor as quantidades de cana-de-

açúcar e silvicultura ao redor dos pontos amostrais. Assim, as APPs mostraram pouca diferença 

dos pontos fora de APP em uma paisagem com grande quantidade de vegetação remanescente na 

matriz, enquanto são provavelmente fundamentais em paisagens bastante degradadas e 

fragmentadas, pois agem como corredores e aumentam a quantidade de habitat na paisagem. 

Contudo, é importante frisar que a presença das APPs vegetadas é sempre benéfica para a 

conservação da biodiversidade, sendo um mecanismo legal de extrema importância que precisa, 

todavia, de revisão quanto às suas exigências. 

 



63 
 

3.6 Referências Bibliográficas 

 

AHUMADA J. A., HURTADO J., LIZCANO D. Monitoring the Status and Trends of Tropical 

Forest Terrestrial Vertebrate Communities from Camera Trap Data: A Tool for 

Conservation. PLoS ONE 8(9). 2013. 

ANDRÉN, H. Effects of  habitat  fragmentation  on  birds  and  mammals  in  landscapes with  

different  proportions  of  suitable  habitat:  a  review. Oikos v. 71, fasc. 3, p. 355-366, 

1994. 

ANTUNES, P. de BESSA. Comentários ao novo Código Florestal. Ed. Atlas, 2013. 360p. 

BAILEY, L.L., SIMONS, T.R. & POLLOCK, K.H.  Estimating site occupancy and species 

detection probability parameters for terrestrial salamanders. Ecological Applications v. 14, 

p.692–702, 2004. 

BATALHA, M. A. O cerrado não é um bioma. Biota Neotrop. 11(1) p. 21-24, 2011. 

BECKER, M. & DALPONTE, J. C. Rastros de mamíferos silvestres brasileiros: um guia de 

campo. 2 ed., Brasília: Ed. UnB; Ed. IBAMA , DF, Brazil, 1999. 

BOND, M. Principles of Wildlife Corridor Disign. Center for Biological Diversity, 2003. 

BORGES, P. A. L. & WALFRIDO, M. T. Guia de rastros e outros vestígios de mamíferos do 

Pantanal. Corumbá: Embrapa Pamtanal, MS, Brazil, 2004. 

BRASIL. Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza SNUC e dá outras providências. Disponível em: < 

http://www2.planalto.gov.br/> Acesso em: 02 jan. 2013. 

BRASIL Lei Nº 12.651, de 12 de maio de 2012. Dispõe sobre a vegetação nativa e dá outras 

providências. Disponível em: < http://www2.planalto.gov.br/> Acesso em: 02 jan. 2013. 

BRESSAN, P. M.; KIERULFF, M. C. M. & SUGIEDA, A. M. Fauna Ameaçada de Extinção no 

estado de São Paulo – Vertebrados. São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São Paulo: 

Secretaria do Meio Ambiente, 2009. 

BURNHAM, K. P. & ANDERSON, D. R. Model selection and multimodel inference: A 

practical information-theoretic approach. 2ed. Springer–Verlag, New York, USA. 2002. 

CARVALHO JR., OSWALDO & LUZ, N. C. 2008. Pegadas: Série boas práticas, v. 3, 64 p.;il. 

Belém: EDUFPA, PA, Brazil. 

CIANCIARUSO, M. C.; PIRES, J. S. R.; DELITTI, W. B. C.; SILVA, E. F. L. P. Produção de 

serrapilheira e decomposição do material foliar em um cerradão na Estação Ecológica de 

http://www2.planalto.gov.br/
http://www2.planalto.gov.br/


64 
 

Jataí, município de Luiz Antônio, SP, Brasil. Acta Botânica Brasilica, 20(1) p. 49-59. 

2006. 

CIOCHETI, G. Uso de habitat e padrão de atividade de médios e grandes mamíferos e nicho 

tófico de Lobo-Guará (Chrysocyonbrachyurus), Onça-Parda (Puma concolor) e 

Jaguatirica (Leopardus pardalis) numa paisagem agroflorestal, no estado de São Paulo. 

Dissertação (Mestrado) – Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, SP, 2007. 

COUTINHO, L. M. O conceito de cerrado. Revista Brasileira de Botânica, v.1, p. 17-23, 1978. 

COLWEL, R. L. Estimate S: Statistical estimation of species richness and shared species 

from samples. Version 9.1 URL <http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/> acessado em 23 de 

abril de 2013. 

CROOKS, K. Relative sensitivities of mammalian carnivores to habitat fragmentation. 

Conservation Biology v.16, n.2, p. 488-502, 2002. 

DAILY, C. G. Nature’s services: societal dependence on natural ecosystems. Island Press, 

Washington, DC. 1997. 

DE VIVO, M.; CARMIGNOTTO, A. P.; GREGORIN, R.; HINGST-ZAHER, E.;IACK-

XIMENES, G. E.; MIRETZKI, M.; PERCEQUILLO, A. R.; ROLLO JR., M. M.; ROSSI, R. 

V.; TADDEI, V. A. Checklist dos mamíferos do Estado de São Paulo, Brasil. Biota Neotrop., 

v. 11, n. 1a., 2011. 

DORAZIO, R. M.; ROYLE, J. A.; SÖDERSTRÖM, B.; GLIMSKÄR, A. Estimating species 

richness and accumulation by modeling species occurrence and detectability. Ecology, 87(4), p. 

842-854, 2006. 

DUARTE, J. M. B., VOGLIOTTI, A., ZANETTI, E. dos S., OLIVEIRA, M. L. DE, TIEPOLO, L. 

M., RODRIGUES, L. F., ALMEIDA, L. B. de. Avaliação do Risco de Extinção do Veado-

mateiro Mazama americana Erxleben, 1777, no Brasil. Biodiversidade Brasileira, Ano II, n. 

03, p. 33-41, 2012.  

EMBRAPA. Alterações no Uso e Cobertura das Terras no Nordeste do Estado de São Paulo 

no Período de 1988 a 2003. Documentos – 55. ISSN 0103-78110. 2006. 

EMMONS, H. L. Neotropical rainforest mammals: a field guide / text by Louise H. Emmons; 

illustrations by François Feer, The University of Chigago Press, 2nd ed., 1997. 307 p.    

FAHRIG, L. Effects of Habitat Fragmentation on Biodiversity. Annual Review of Ecology, 

Evolution, and Systematics, v. 34, p. 487-515. 2003. 

FRANKHAM, R.; BALLOU, J.D.; BRISCOE, D. A. Fundamentos de Genética da 

Conservação. Ribeirão Preto, SP: SBG (Sociedade Brasileira de Genética), 2008. 208 p.  

http://viceroy.eeb.uconn.edu/estimates/


65 
 

FUNDAÇÃO FLORESTAL PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – Núcleo Planos de Manejo, Plano de Manejo da Estação 

Ecológica de Jataí. Coord. geral: ZANATTO, A. C., LEONEL, C., THOMAZIELLO, S., 

OLIVEIRA, E. M. de, 2010.  

FUNDAÇÃO FLORESTAL PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO 

ESTADO DE SÃO PAULO. Estação Ecológica de Jataí. Disponível em 

<http://www.fflorestal.sp.gov.br.> Acesso: 01 ago. 2011. 

GÁLVEZ, N., HERNÁNDEZ, F., LAKER, J., GILABERT, PETITPAS, R., BONACIC, C., 

GIMONA, A., HESTER, A., MACDONALD, D. W. Forest cover outside protected áreas 

plays an important role in the conservation of the Vulnerable guiña Leopardus guigna. 

Fauna & Flora International, Oryx, 47(2), p. 251-258, 2013. 

GALETTI, M., PARDINI, R., DUARTE, J. M. B., SILVA, V. M. F., ROSSI, A. E PERES, C. A. 

Mudanças no Código Florestal e seu impacto na ecologia e diversidade dos mamíferos no 

Brasil. Biota Neotrop. 10(4), 2010. 

GARGAGLIONI, L. H., BATALHÃO, M. E., LAPENTA, M. J., CARVALHI, M. F., ROSSI, R. 

V., VERULI, V. P. Mamíferos da Estação Ecológica de Jataí, Luiz Antônio, São Paulo. 

Papéis avulsos de Zool., 40(17), p. 267-287, 1998. 

HENLE, K., DAVIES, K. F., KLEYER, M., MARGULES, C., SETTELE, J. Predictors of 

species sensitivity to fragmentation. Biodiversity and conservation v. 13, p. 207-251, 

2004. 

ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Lista das Espécies da 

Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção. Portaria MMA (Ministério do Meio Ambiente) nº 

444, de 17 de dezembro de 2014. Disponível em: 

<http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-de-especies.html> 

Acesso em: 11 maio 2015. 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável. Estudos e Pesquisas. Informações geográficas número sete. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 19 set. 2010. 

IF (Instituto Florestal do Estado de São Paulo). Áreas Protegidas do Instituto Florestal. 

Disponível em: <http://www.iflorestal.sp.gov.br>. Acesso em: 19 set. 2013. 

INTERNATIONAL PAPER. Plano de Manejo. Versão DPA 002-7. 2014. 

IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia). Código Florestal: por um debate pautado 

em ciência. Coordenação geral: André Lima. Pesquisa: Nurit Bensusan & Lian Russ. 2014. 

KELLNER, K. A wrapper around rjags to streamline JAGS analyses. CRAN. 2015. 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/biodiversidade/fauna-brasileira/avaliacao-do-risco/PORTARIA_N%C2%BA_444_DE_17_DE_DEZEMBRO_DE_2014.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/biodiversidade/fauna-brasileira/avaliacao-do-risco/PORTARIA_N%C2%BA_444_DE_17_DE_DEZEMBRO_DE_2014.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/fauna-brasileira/lista-de-especies.html
http://www.iflorestal.sp.gov.br/


66 
 

KÉRY, M. Introduction to WinBUGS for Ecologists: a bayesian approach to regression, anova, 

mixed models, and related analyses. Academic Press, Elsevier. Boston, EUA. 2010. 

KLINK, C. A. & MACHADO, R. B. Conservation of the Brazilian Cerrado. Conservation 

Biology, v. 19, n. 3, p. 707-713, 2005. 

KRONKA J. N. F., NALON, M. A., MATSUKUMA, C. K., KANASHIRO, M. M., YWANE, M. 

S. S., PAVÃO, M., DURIGAN, G., LIMA, L. M. P. R., GUILLAUMON, J. R., 

BAITELLO, J. B., BORGO, S. C., MANETTI, L. A., BARRADAS, A. M. F., FUKUDA, J. 

C., SHIDA, C. N., MONTEIRO, C. H. B., PONTINHA, A. A. S., DE ANDRADE, G. G., 

BARBOSA, G., SOARES, A. P., JOLY, C. A., DE COUTO, H. T. Z. Inventário florestal 

da vegetação natural do Estado de São Paulo. São Paulo: Secretaria do Meio Ambiente / 

Instituto Florestal. Imprensa Oficial, 2005. 200 p. 

LAURANCE, W. F. & BIERREGAARD, R. O JR. Tropical Forest Remnants: Ecology, 

management, and conservation of fragmented communities. The University of Chicago 

Press, 1997. 

LAURANCE, S. G. & LAURANCE, W. F. Tropical wildlife corridors: use of linear rainforest 

remnants by arboreal mammals. Biological Conservation v. 91, p. 231-239, 1999. 

LAURANCE, W. F., LOVEJOY, T. E., VASCONCELOS, H. L., BRUNA, E. M, DIHAM, R. 

K., STOUFFER, P. C., GASCON, C., BIERREGAARD, R. O JR., LAURANCE, S., 

SAMPAIO, E. Ecosystem Decay of Amazonian Forest Fragments: a 22-Year Investigation. 

Conservation Biology, v. 16, n. 03, p. 605-618, 2002. 

LEES, A. C. & PERES, C. A. Conservation Value of Remnant Riparian Forest Corridors of 

Varying Quality for Amazonian Birds and Mammals. Conservation Biology, v. 22, n. 2 p. 

439–449, 2008. 

LIMA, M. G. DE & GASCON, C. The conservation value of linear forest remnants in central 

Amazonia. Biological Conservation, v. 91, p. 241-247, 1999. 

LINDENMAYER, D.B., NIX, H.A. Ecological principles for the design of wildlife corridors. 

Conservation Biology, v. 07, p. 627-630, 1993. 

LOPES, A. V., GIRÃO, L. C., SANTOS, B. A., PERES, C. A., TABARELLI, M. Long-term 

erosion of tree reproductive trait diversity in edge-dominated Atlantic forest fragments. 

Biological Conservation, v. 142, p.1154-1165. 

LYRA-JORGE, M. C. Avaliação de qualidade de fragmentos de cerrado e floresta semidecíduas 

na região da bacia do rio Mogi-Guaçú com base na ocorrência de carnívoros. Tese 

(Doutorado) – Departamento de Ecologia – Instituto de Biociências – Universidade de São 

Paulo (USP). 125 pp. Iii.,tabelas e gráficos, 2007. 



67 
 

LYRA-JORGE, M. C, RIBEIRO, M. C., CIOCHETI, G., TAMBOSI, L. R., PIVELLO, V. R. 

Influence of multi-scale landscape structure on the occurrence of carnivorous mammals in a 

human-modified savanna, Brazil. Eur. J. of Wildl. Res. v. 56 p. 359-368, 2010. 

MACKENZIE, D.I.; NICHOLS, J.D.; LACHMAN, G.B.; DROEGE, S.; ROYLE, J.A. & 

LANGTIMM, C.A. Estimating site occupancy rates when detection probabilities are less 

than one. Ecology v. 83, p. 2248–2255, 2002. 

MACKENZIE, D. L., NICHOLS, J. D., ROYLE, J. A., POLLOCK, K. H., BAILEY, L. L., 

HINES, J. E. Occupancy Estimation and Modeling: Inferring Patterns and Dynamics of 

Species Occurrence, 1st Ed., Elsevier, EUA, 2006. 

MAGURRAN, A. E. & MCGILL, B. J. Biological Diversity: Frontiers in Measurement and 

Assessment. Oxford University Press Inc. New York, EUA, 2011. 

MAMEDE, S. B. & ALBO, C. J. R. Impressões de cerrado e pantanal. 2ª ed. Cormbá, MS, Brazil. 

2008. 

MANTOVANI, J.E. Telemetria convencional e via satélite na determinação da área de vida de 

três espécies de carnívoros da região nordeste do estado de São Paulo. Tese de Doutorado, 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. 2001. 

MCDONALD, R. I., FORMAN, R. T. T. KAREIVAC, P., NEUGARTENA, R. SALZERD, D., 

FISHERA, J. Urban effects, distance, and protected areas in an urbanizing world. 

Landscape and Urban Planning v. 93 p. 63–75, 2009. 

METZGER, J. P. O Código Florestal tem base científica? Conservação e Natureza, 8(1), 2010. 

METZGER, J. P. & RIBEIRO, R. R. Mapas-Síntese In: Diretrizes para a Conservação e 

Restauração da Biodiversidade no estado de São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente, 

São Paulo, 2008. 

MIRANDA, J. M. D., MORO-RIOS, R. F., SILVA-PEREIRA, J. E., PASSOS, F. C. Guia 

ilustrado mamíferos da Serra de São Luiz do Purunã, Paraná, Brasil, Ed. USEB 

(Manuais de campo USEB ; 12), 2009. 200 p. : il.  

MIRANDA, J. R. & MIRANDA, E. E. de. Biodiversidade e Sistemas de Produção Orgânica: 

Recomendações no Caso da Cana-de-Açúcar. Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, Embrapa Monitoramento por Satélite e Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. Embrapa Documentos 27, ISSN 010378110, nov., 2004. 

MORATO, R. G., BEISIEGEL, B. de M., RAMALHO, E. E., CAMPOS, C. B. de, BOULHOSA, 

R. L. P. 2013. Avaliação do risco de extinção da Onça-pintada Panthera onca (Linnaeus, 

1758) no Brasil. Avaliação do Estado de Conservação dos Carnívoros. Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, p. 122-132.  



68 
 

MORO-RIOS, R. E., SILVA-PEREIRA, J. E., SILVA, P. W. E, MOURA-BRITTO, M. DE, 

NOGAROLI D., PATROCÍNIO, M. Manual de rastros da Fauna Paranaense. Curitiba: 

Instituto Ambiental do Paraná, 2008. 70 p.: 112 il. 

MYERS, N.; MITTERMEIER, R. A.; MITTERMEIER, C. G.; FONSECA, G. A. B. & KENT, J. 

Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature 403 p. 853-858. 

NERI, F. M. Ecologia e conservação de catetos, Tayassu tajacu (Linnaeus, 1758) (Artiodactyla, 

Tayassuidae) em áreas de Cerrado do estado de São Paulo. Tese (Doutorado) – 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. 2004. 

NICHOLS, J. D. The wildlife picture index, monitoring and conservation. Animal Conservation 

v. 13, p. 344-346. The Zoological Society of London, 2010. 

NICHOLSON, J. M. & VAN MANEN, F. T. Using occupancy models to determine mammalian 

responses to landscape changes. Integrative Zoology v. 4 p. 232-239, 2009. 

NUÑES-REGUEIRO, M. M., BRANCH, L., FLETCHER JR., R. J., MARÁS, G. A., 

DERLINDATI, E., TÁLAMO, A. Spatial patterns of mammal occurence in forest strips 

surrounded by agriculture crops of the Chaco region, Argentina. Biological Conservation 

v. 187, p.19-26, 2015. 

O’BRIEN, T. G., BAILLIE, J. E. M., KRUEGER, L., CUKE, M. The Wildlife Picture Index: 

monitoring top trophic levels. Animal Conservation v. 13, p. 335-343. The Zoological 

Society of London. 2010a. 

O’BRIEN, T. G. Wildlife Picture Index: Implementation Manual Version 1.0. Wildlife 

Conservation Society Working paper n. 39, 2010b. 

O’CONNELL Jr., A. F., TALANCY, N. W., BAILEY, L. L., SAUER, J. R., COOK R., 

GILBERT, A. T. Estimating Site Occupancy and Detection Probability Parameters for Meso- 

and Large Mammals in a Coastal Ecossystem. Journal of Wildlife Management, 70(6), p. 

1625-1633, 2006. 

O’CONNELL, A. F., NICHOLS, J. D., KARANTH, K. U. Camera Traps in Animal Ecology: 

Methods and Analyses. Springer, 271 p. 2011.  

PAGLIA, A. P., FONSECA, G. A. B. DA; RYLANDS, A. B., HERRMANN, G., AGUIAR, L. 

M. S., CHIARELLO, A.G., LEITE, Y. L. R., COSTA, L. P., SICILIANO, S., KIERULFF, 

M. C. M., MENDES, S. L., TAVARES, V. DA C., MITTERMEIER, R. A., PATTON, J. L. 

Annotated Checklist of Brazilian Mammals, 2
nd

 Edition, Occasional Papers in 

Conservation Biology, nº 6, Conservation International, 2012.   



69 
 

PARDINI, R., SOUZA, S. M. de, BRAGA-NETO, R., METZGER, J. P. The role of forest 

structure, fragment size and corridors in maintaining small mammal abundance and 

diversity in an Atlantic forest landscape. Biological Conservation, v. 124 p. 253-266, 2005. 

PASCHOAL, A. M. O., MASSARA, R. L., SANTOS, J. L., CHIARELLO, A.G. Is the domestic 

dog becoming an abundant species in the Atlantic forest? A study case in southeastern 

Brazil. Mammalia v. 76, p. 67-76, 2012. 

PERCEQUILLO, A. R. & KIERULFF, M. C. M Mamíferos In: Fauna Ameaçada de Extinção 

no estado de São Paulo: Vertebrados; São Paulo: Fundação Parque Zoológico de São 

Paulo: Secretaria do Meio Ambiente, 2009. 

PRADA, C. S. Atropelamento de vertebrados silvestres em uma região fragmentada do 

nordeste do estado de São Paulo: quantificação do impacto e análise de fatores 

envolvidos. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. 

2004. 

PRUGH, L. R.; STONER, C. J., EPPS. W. C., BEAN, W. T., RIPPLE, W. J., LALIBERTE, A. S., 

BRASHARES, J. S. The Rise of the Mesopredator. BioScience, v. 59, n. 09, p. 779-791, 

American Institute of Biological Sciences, University of Califónia Press Journals, EUA, 

2009. 

RIBEIRO, M. C., METZGER, J. P., MARTENSEN, A. C., PONZONI, F. J., HIROTA, M. M.; 

The Brazilian Atlantic Forest: How much is left, and how is the remaining forest 

distributed? Implications for conservation. Biological Conservation v. 142, p. 1141-1153. 

2009. 

RICKLEFS, R. E. 2010. A Economia da Natureza. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 6ª ed., 

546 p. 

RODRIGUES, R.R. & BONONI, V.L.R. Diretrizes para conservação e restauração da 

biodiversidade no Estado de São Paulo. São Paulo. Instituto de Botânica. 2008. 

ROYLE, J. A. & DORAZIO, R. M. Hierarchical modeling and inference in ecology: The 

analysis of data from populations, metapopulations and communities. Academic Press, 

Elsevier, Boston, MA, USA, 2008. 444 p.  

SANTOS, R. F. (org.). Vulnerabilidade Ambiental: desastres naturais ou fenômenos 

induzidos? Brasília: MMA, 2007. 192 p. 

SANTOS, B. A., PERES, C. A., OLIVEIRA, M. A., GRILLO, A., ALVEZ-COSTA, C. P., 

TABARELLI, M. Drastic erosion in functional attibutes of tree assemblages in Atlantic 

forest fragments of northeastern Brazil. Biological Conservation, v. 141, p. 249-260, 2008. 



70 
 

SENE, F. de M. Cada caso, um caso...Puro acaso: Os processos de evolução biológica dos seres 

vivos. Ribeirão Preto, SP: Sociedade Brasileira de Genética, 2009. 252p. 

SIGRIST, T. Mamíferos do Brasil, Uma Visão Artística. 1ª ed. Vinhedo: SP Avis Brasilis 

Editora, 2012. 448 p. : il. 

SPAROVEK, G., BARRETTO, A., KLUG, I., BERNDER, G. Considerações sobre o Código 

Florestal brasileiro. Texto: Código Florestal, AgLUE. 2010. 

SRBEK-ARAUJO, A. C. & CHIARELLO, A. G. Is camera-trapping an efficient method for 

surveying mammals in neotropical forests? A case study in south-eastern Brazil. J. of 

Tropical Ecology, v. 21, p.121-125, 2005. 

SRBEK-ARAUJO, A. C. & CHIARELLO, A. G.; Influence of camera-trap sampling design on 

mammal species capture rates and community structures in southeastern Brazil. Biota 

Neotrop., v.13(2), p. 51-62. 2013. 

TALAMONI, S. A.; MOTTA-JUNIOR, J. C.; DIAS, M. M. Fauna de mamíferos da Estação 

Ecológica de Jataí e da estação Experimental de Luís Antônio In: SANTOS, J. E. & PIRES, 

J. S. R. (eds.) Estação Ecológica de Jataí. Volume I. São Carlos: RIMA Ed., 2000. 346 p. 

TOPPA, R. H. Estrutura e diversidade florística das diferentes fisionomias de Cerrado e suas 

correlações com o solo na Estação Ecológica de Jataí, Luiz Antônio, SP. Tese (Doutorado) 

– Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, SP. 2004. 

TUNDISI, J. G. & TUNDISI, T. M., Impactos potenciais das alterações do Código Florestal nos 

recursos hídricos. Biota Neotrop. V. 10, n. 04. 2010. 

VETTER, D., HANSBAUER, M., VÉGVÁRI, Z., STORCH, I.; Predictors of forest 

fragmentation sensitivity in Neotropical vertebrates: a quantitative review. Ecography v. 

34, p.1-8, 2011. 

VICTOR, M. A. M. Devastação Florestal: A Situação do Estado de São Paulo no Ano 2000. 

Revista Bases, n. 32. 1978. 

VILLARD, M-A. & METZGER, J. P. Beyond the fragmentation debate: a conceptual model to 

predict when habitat configuration really matters. Journal of Applied Ecology v. 51, p. 

309-318, 2014. 

XAVIER, A. F.; BOLZANI, B. M.; JORDÃO, S. Unidades de Conservação da Natureza no 

estado de São Paulo In: Diretrizes para a Conservação e Restauração da Biodiversidade 

no estado de São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo, 2008. 

WEISS, L. P. & VIANNA, V. O. Levantamento do impacto das rodovias br-376, br-373 e br-

277, trecho de Apucarana a Curitiba, Paraná, no atropelamento de animais silvestres. Publ. 

UEPG Ci. Biol. Saúde, Ponta Grossa, v.18, n.2, p.121-133. 2012. 



71 
 

 

 

INFLUÊNCIA DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE RIPÁRIAS E DA 

ESTRUTURA DA PAISAGEM EM QUE ESTÃO INSERIDAS NA ABUNDÂNCIA 

RELATIVA DE LEOPARDUS PARDALIS NO NORDESTE PAULISTA. 
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4. CAPÍTULO 3: INFLUÊNCIA DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 

RIPÁRIAS E DA ESTRUTURA DA PAISAGEM EM QUE ESTÃO INSERIDAS NA 

ABUNDÂNCIA RELATIVA DE LEOPARDUS PARDALIS NO NORDESTE PAULISTA. 

 

4.1 Introdução 

 

A jaguatirica, Leopardus pardalis, é uma espécie de felino de médio porte, pesando de oito 

a 16 kg, com comprimento corporal de 55 a 100 cm e da cauda de 27 a 45 cm (Nowak, 1983; 

Murray & Gardner, 1997; Sunquist & Sunquist, 2002). Como os demais gatos do gênero 

Leopardus, sua pelagem é bastante característica por possuir listras, pintas e rosetas, as quais 

podem se unir formando bandas nas laterais do corpo. Cada indivíduo possui um padrão único, 

permitindo a individualização através de fotografias, por exemplo, o que facilita o estudo dessa 

espécie e permite a aplicação de técnicas de captura, marcação e recaptura para estimativas de 

abundância e densidade (Karanth & Nichols, 1998; Sunquist & Sunquist, 2002, Maffei et al., 

2005). 

Esse felino possui uma distribuição geográfica bastante ampla, apesar de não ocorrer mais 

nos estados de Louisiana, Arkansas e Arizona. Atualmente, está presente desde o estado do Texas 

nos EUA, no México, em toda a América Central, até o extremo sul da América do Sul (Estreito 

de Magalhães, Chile). No Brasil, ocorre em todos os estados, até o limite da Mata Atlântica no Rio 

Grande do Sul. Possui, também, amplo gradiente altitudinal de distribuição, ocorrendo desde o 

nível do mar até 5100 m na Cordilheira dos Andes (Murray & Gardner, 1997; Sunquist & 

Sunquist, 2002; Nascimento, 2010). 

Dessa forma, a jaguatirica habita uma grande variedade de ambientes tropicais e 

subtropicais, estando presente desde em florestas perenes tropicais úmidas, florestas semidecíduas, 

florestas secas, mangues, até em savanas inundadas sazonalmente e em vegetações arbustivas de 
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desertos. Além disso, são encontradas em matas secundárias e cultivos abandonados, tomados por 

arbustos nativos. Contudo, essa espécie ocupa uma variedade de micro-habitats muito menor do 

que seria esperado por sua ampla distribuição geográfica, sendo adaptada a áreas florestais ou que 

possuem densa cobertura vegetal. Essa dependência por ambientes densamente vegetados pode 

estar ligada ao fato das jaguatiricas utilizarem como abrigo arbustos, aglomerados de trepadeiras, 

buracos no chão e na base de grandes árvores e árvores caídas, tendo preferência por lugares 

frescos e sombreados. Além disso, durante a caça, evitam áreas abertas, onde podem ser 

facilmente vistas pelas presas (Murray & Gardner, 1997; Sunquist & Sunquist, 2002). 

Em seu estudo de uma região intensamente desmatada na Amazônia, Michalski & Peres 

(2005) observaram que Leopardus pardalis esteve presente em mais de 90% das áreas de mata 

contínua, porém só em 40% dos fragmentos de mata analisados. Além disso, esses autores 

encontraram um efeito positivo da área do fragmento na ocorrência desse felino. A importância da 

cobertura florestal para a jaguatirica foi observada, também, por Lyra-Jorge e colaboradores 

(2010) no Cerrado do interior paulista, pois encontraram uma relação positiva entre a quantidade 

de cerradão e a frequência dessa espécie. Nessa mesma região, Lopes & Mantovani (2005) 

registraram uma clara preferência do macho acompanhado por rádio-telemetria pelas áreas de 

Cerrado, as quais corresponderam a 78% dos pontos.   

Em contrapartida, a jaguatirica é uma espécie bastante generalista em sua dieta, sendo 

caracterizada como um predador oportunista, principalmente de pequenos vertebrados (Miranda et 

al., 2009; Nascimento, 2010), o que ressalta sua importância no controle de diversas populações, 

sendo fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas. Apesar de pequenos roedores e marsupiais 

serem suas presas mais frequentes, a jaguatirica também se alimenta de coelhos, aves, cobras, 

lagartos, anfíbios, peixes e artrópodes. Além disso, podem predar animais de maior porte, como 

ouriços, macacos, pacas, cutias, tatus, tamanduás, porcos do mato e veados, o que ocorre, contudo, 
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em menor frequência (Murray & Gardner, 1997; Sunquist & Sunquist, 2002, Miranda et al., 

2009). 

Como os demais carnívoros, as populações de jaguatirica ocorrem, geralmente, em baixa 

densidade, sendo naturalmente raras. As densidades já estimadas variam desde valores bastante 

baixos como de 0,03 indivíduos por km
2
 no Texas (Haines et al., 2006a) e 0.04 indv. por km

2
 na 

Mata Atlântica de Santa Catarina, Brasil (Goulart et al., 2009), passando por valores 

intermediários como os de 0,07 a 0,2 indv. por km
2
 na Mata Atlântica argentina (Di Bitetti, 2005), 

0,112 indv. por km
2
 no Pantanal brasileiro (Trolle e Kéry, 2005), 0,137 adultos por km

2 
no parque 

Nacional do Iguaçu no Brasil, 0,258 indv. por km
2
 em Belize (Dillon e Kelly, 2007), 0,3 a 0,6 

indv. por km
2
 na Bolívia (Maffei et al., 2005), até no máximo 0,4 a 0,8 adultos por km

2 
na 

Venezuela e no Peru, respectivamente (Emmons, 1988; Sunquist & Sunquist, 2002).  

Outra característica dessa espécie comum aos carnívoros é a de necessitar de grandes áreas 

de vida individuais, sendo que seus territórios variam de 0,8 a 50 km
2
. Os machos possuem áreas 

de vida maiores e seus territórios costumam sobrepor o território de duas ou mais fêmeas 

(Sunquist & Sunquist, 2002; Miranda, et al., 2009). Enquanto na região dos Llanos da Venezuela, 

foram estimadas áreas de vida entre dois e sete km
2
 para fêmeas adultas e entre 10 e 11 km

2 
para 

machos adultos (Ludlow & Sunquist, 1987), no sul do Brasil, em uma extensa floresta Atlântica, 

foram estimadas áreas de vida bem maiores, entre quatro e 40 km
2
 para fêmeas adultas e entre 20 

e 51 km
2
 para machos adultos (Crawshaw, 1995). No Cerrado paulista, Lopes & Mantovani 

(2005) calcularam a área de vida de 20 a 21 km
2 

para um indivíduo macho de jaguatirica 

capturado e monitorado através de um transmissor VHF em seu estudo na Estação Ecológica de 

Jataí (EEJ). 
 

Tanto sua baixa densidade natural quanto sua necessidade de grandes territórios tornam a 

jaguatirica uma espécie susceptível à extinção (Michalski & Peres 2005). Além disso, as 

jaguatiricas possuem características reprodutivas que as tornam ainda mais sensíveis. Essa espécie 
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de felino possui longo período de gestação, de 70 a 85 dias, e um intervalo de dois anos entre as 

gestações. Normalmente, nasce apenas um filhote, podendo nascer até quatro. O período de 

maturação dos juvenis é bastante lento, pois apenas com 24 a 30 meses eles se tornam 

independentes das mães (Sunquist & Sunquist, 2002; Miranda et al., 2009). 

Atualmente, a maior ameaça à sobrevivência dessa espécie é a destruição de habitat. No 

passado, a jaguatirica já foi um dos gatos mais caçados no mundo, pois sua pele era muito 

apreciada para a confecção de casacos. Apesar de ter caído drasticamente com a proibição 

internacional, a venda ilícita de peles de jaguatirica continua. Além disso, muitos filhotes são 

capturados para serem vendidos como animais de estimação, sendo que grande parte morre no 

processo (Murray & Gardner, 1997). 

Em 1978, era uma espécie ameaçada de acordo com a União Internacional para 

Conservação da Natureza – IUCN, porém, na lista vermelha de espécies ameaçadas de 2012.2 ela 

foi considerada de menor preocupação (least concern - LC). Segundo Emmons, (1997), quando 

não sofre pressão de caça, a jaguatirica parece se adaptar bem em ambientes degradados. Apesar 

desse status, a IUCN considera sua tendência populacional atual no mundo como de diminuição, o 

que é preocupante. No Brasil, a jaguatirica era considerada uma espécie ameaçada de extinção até 

o ano de 2014, quando saiu da Lista das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 

(ICMBio, 2014). Entretanto, no estado de São Paulo, ela está classificada como vulnerável à 

extinção, sendo sensível a distúrbios que diminuem sua população de presas (Beisiegel, 2009).  

Uma das estratégias para a conservação dessa espécie que tem sido ressaltada em diversos 

trabalhos é a criação ou manutenção de corredores florestais para conectar as populações 

remanescentes, dada sua dependência por áreas vegetadas (Murray & Gardner, 1997, Haines et al., 

2006b). É conhecido que as jaguatiricas utilizam, naturalmente, corredores como florestas de 

galeria, áreas lineares de 5 a 100 m de largura e sistemas de drenagem quando se movimentam de 

uma área para outra (Ludlow & Sunquist, 1987; Laack, 1991; Sunquist, 1992). 
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Assim, no Brasil, as Áreas de Preservação Permanente (APP) ripárias, cujo papel como 

corredores florestais é bastante reconhecido (Galetti et al., 2010; Metzger, 2010; IPAM, 2014), 

aparecem como uma importante estratégia para a conservação da jaguatirica. As APPs são 

definidas pela Lei Nº 12.651/2012 (Brasil, 2012) como uma “área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo, 

e assegurar o bem-estar das populações humanas”. 

São consideradas APPs: as faixas marginais de qualquer curso d’água natural não efêmero; 

o entorno dos lagos e lagoas naturais; o entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de 

barramento ou represamento de cursos naturais; o entorno das nascentes e olhos d’água perenes; 

encostas com declividade superior a 45°; restingas; manguezais; as bordas dos tabuleiros ou 

chapadas; o topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 m e 

inclinação média maior que 25°; áreas em altitude superior a 1.800 m; e as veredas (Lei Nº 

12.651/2012).  

De acordo com Lopes e Mantovani (2005), a efetiva preservação das APPs aumenta as vias 

de dispersão dos carnívoros mais exigentes quanto à cobertura vegetal, como é o caso da 

jaguatirica. Além de seu papel como corredores, que diminuem o isolamento da paisagem e 

restauram a conectividade estrutural entre os fragmentos (Santos, 2007), as APPs são importantes 

habitats, pois representam grande parte dos remanescentes de vegetação nativa, os quais se 

encontram contudo, em áreas particulares. De acordo com Sparovek e colaboradores (2010), as 

APPs somam 103 Mha e, desses, 59 Mha possuem vegetação nativa. Como comparação, o Brasil 

possui 170 Mha protegidos em Unidades de Conservação e Terras Indígenas. Assim, as 

propriedades privadas mostram-se fundamentais para a conservação da jaguatirica, o que é 

também enfatizado por Haines e colaboradores (2006a). 
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O estudo da jaguatirica é bastante dificultado por ser uma espécie secretiva, noturna, 

solitária, que se esconde em meio à vegetação densa. Em função disso, os trabalhos com 

armadilhas fotográficas são recomendados para o estudo dessa espécie, pois têm proporcionado 

importantes avanços no monitoramento de felinos como tigres (Karanth & Nichols, 1998), 

leopardos (Henschel & Ray, 2003), linces (Heilbrun et al., 2003), onças-pintadas (Silver et al., 

2004) e da própria jaguatirica (Trolle e Kéry, 2003). 

A partir das fotos obtidas pelas câmeras, a análise de seus parâmetros populacionais, como 

abundância e densidade, têm sido feita, tradicionalmente, através dos protocolos de captura, 

marcação e recaptura (Karanth & Nichols, 1998). Recentemente, foram propostos modelos 

bastante promissores para a estimativa de densidade e abundância, os modelos espaciais de 

captura, marcação e recaptura. Tais modelos se baseiam na probabilidade de encontro entre a 

armadilha e os indivíduos da espécie estudada, a qual é uma função da distância entre o centro da 

área de vida do indivíduo (centro de atividade) e o local da armadilha. Assim, supõe-se que 

diversos indivíduos vivem ao redor do local onde foram colocadas as armadilhas, o que faz com 

que eles possam ser capturados e recapturados pela mesma ou por armadilhas diferentes. Dessa 

forma, quanto mais distante a armadilha está do centro de atividade de cada indivíduo, menor é 

sua probabilidade de encontro, a qual está relacionada a modelos explícitos de uso do espaço 

(Royle et al., 2014). 

Tais modelos, contudo, necessitam que haja a individualização correta de cada espécime 

capturado, o que se torna difícil quando a amostragem é feita com apenas uma câmera e não com 

câmeras pareadas. Quando isso ocorre, é possível identificar apenas os indivíduos separadamente 

para cada lado, o que pode diminuir o número de capturas e recapturas. Para quando não é 

possível a individualização da espécie de estudo, Royle & Nichols (2003) desenvolveram uma 

metodologia para estimar a abundância relativa através de dados de presença e ausência, a qual se 

baseia no fato de a variação na abundância refletir-se na heterogeneidade da probabilidade de 
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detecção. Assim, calculando a probabilidade de detecção das espécies é possível calcular a 

distribuição da abundância média entre os pontos amostrais. 

Nesse contexto, este estudo visa avaliar a influência das APPs nas populações de 

jaguatirica (Leopardus pardalis) em três paisagens distintas do nordeste do estado de São Paulo, 

através da estimativa de sua abundância média relativa e da análise de quais covariáveis da 

paisagem onde as APPs estão inseridas melhor a explicam.  

 

Hipótese 1: A jaguatirica é uma espécie dependente de ambientes com vegetação densa. 

Predição 1: A abundância média relativa da jaguatirica será maior quanto maior a proporção de 

vegetação nativa no entorno dos pontos amostrais. 

 

Hipótese 2: As APPs, por serem corredores florestais, são mais importantes para a manutenção 

das populações de jaguatirica do que o entorno agrossilvicultural. 

Predição 2: A abundância média relativa da jaguatirica será maior em pontos de APP do que fora 

de APP. 

 

Hipótese 3: A importância das APPs para a jaguatirica depende do contexto da paisagem. 

Predição 3: Espera-se que a abundância média relativa da jaguatirica seja dependente da 

quantidade de vegetação nativa em APP e no entorno das mesmas. 

 

4.2 Materiais e Métodos 

4.2.1 Área de Estudo 

 

Este estudo foi desenvolvido em três paisagens que contêm importantes fragmentos de 

Cerrado e mata estacional semidecídua do nordeste do estado de São Paulo e distinguem-se quanto 

ao grau de proteção, à configuração e ao tipo de uso e cobertura do solo nos municípios de Luiz 
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Antônio (21°30´S; 47°50´W), São Simão (21°30´S; 47°30´W), Cajuru e Altinópolis (21°10´S; 

47°20´W). Tais paisagens são descritas no capítulo um desta dissertação. 

4.2.2 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada através armadilhas fotográficas digitais da marca Reconyx 

(Reconyx Inc., WI, EUA) modelo HC500. Esse equipamento utiliza sensor de infravermelho do 

tipo passivo (“passive motion detection”), que detecta alterações de temperatura e movimento, e 

possui câmera fotográfica automática digital. Assim, durante o período noturno, as fotos são 

iluminadas por infravermelho, o que não afugenta os animais, uma vantagem em relação aos 

flashes eletrônicos dos equipamentos convencionais. 

Realizou-se a amostragem nas estações secas (abril-setembro) de 2013 e 2014. No 

primeiro ano foram amostradas a EEJ a EExLA e seu entorno e, no segundo ano, as FCP, FDC, 

FEC e seus entornos. A restrição à estação seca objetivou melhores condições de acesso aos locais 

de amostragem, menor interferência de fatores climáticos (umidade e calor) no funcionamento do 

equipamento, e constância no status de ocupação da área pelas espécies durante o período 

amostral, uma das premissas dos modelos de ocupação (MacKenzie et al. 2006).  

As câmeras foram instaladas em pontos de amostragem distribuídos de maneira aleatória 

por todas as áreas de estudo. Quase metade do esforço amostral (101 pontos) foi distribuída na 

área do interior das reservas (EEJ+EExLA e FEC) e das APP e RL da FCP e da FDC, enquanto a 

outra metade (107) foi alocada nas paisagens do entorno dessas áreas, definido por um buffer de 

2600 m a partir do limite das reservas. 

Os pontos amostrais foram definidos sobrepondo-se uma grade de células de 200 ha cada 

(1414 x 1414 m) às áreas de estudo, utilizando Sistemas de Informação Geográfica (SIG) pelo 

programa ArcMap10, e cada ponto foi alocado, por sorteio, nos centros das células. Essa medida 

de 200 ha foi escolhida para garantir independência estatística entre os pontos, seguindo o 

protocolo recomendado pelo TEAM (“Tropical Ecology Assessment and Monitoring Network”). 
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Nos dois anos de coleta, amostraram-se 208 pontos, 105 na EEJ, EExLA e entorno (52 no 

interior e 53 no entorno), e 103 nas demais áreas (53 na FCP e entorno e 50 na FEC, FDC e 

entorno). A amostragem só não foi exatamente igual entre os dois anos de estudo, pois algumas 

câmeras apresentaram mau funcionamento ou foram tomadas por cupins e o ponto precisou ser 

reamostrado, enquanto outras duas foram depredadas e uma furtada.  

Após a determinação da localização dos pontos amostrais via SIG, as câmeras foram 

fixadas o mais próximo possível desses pontos, sempre em troncos de árvores existentes nas 

proximidades (40-50 cm do solo), ao longo de estradas não pavimentadas com pouco ou nenhum 

fluxo de veículos, bem como em bordas, no interior de matas ou em trilhas de animais (Figura 08). 

Sabe-se, através de estudos anteriores, que estradas de terra e trilhas podem constituir rotas de 

deslocamento para mamíferos, principalmente de carnívoros (Srbek-Araujo & Chiarello, 2005; 

Paschoal et al., 2012).  

Cada ponto amostral constituiu-se de uma armadilha fotográfica que permaneceu ligada 24 

horas/dia durante 30 dias consecutivos. Ao final de 30 dias, o equipamento era vistoriado para 

limpeza, troca de bateria e descarregamento das fotos, e transferido para um novo sítio amostral. 

Em média, dezoito armadilhas fotográficas eram usadas simultaneamente, permitindo que um 

máximo de 18 pontos (nove no interior e nove no entorno) fosse amostrado a cada 30 dias. Dessa 

forma, dados os 208 pontos totais, o esforço amostral final foi de 6240 armadilhas-dia. 

As fotos de L. pardalis foram inseridas em um banco de dados digital com todas as 

informações de cada registro (espécie, local, data, hora, habitat, nº de indivíduos, sexo) no Camera 

Base 1.6 (Copyright 2012 Mathias Tobler). Cada indivíduo registrado foi, então, identificado 

através de seu padrão único na pelagem quando a foto apresentava qualidade suficiente para uma 

individualização correta. As individualizações foram feitas separadamente para os flancos direito e 

esquerdo, tendo em vista que havia apenas uma câmera por ponto amostral, e não câmeras 
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pareadas, o que, portanto, não permite saber se um indivíduo fotografado pelo flanco direito é o 

mesmo daquele fotografado pelo flanco esquerdo. 

 

4.2.3 Análise de Dados 

 

As matrizes de captura geradas para a jaguatirica a partir do armadilhamento fotográfico 

foram utilizadas para estimar a abundância média relativa (lambda) dessa espécie a partir do 

protocolo proposto por Royle & Nichols (2003), pois se acredita que essa espécie não está 

distribuída homogeneamente pelas paisagens de estudo, já que as mesmas são mosaicos de áreas 

agrosilviculturais, vegetação nativa e áreas edificadas (Figuras 05, 06 e 07). Essa técnica modela a 

heterogeneidade na abundância a partir da heterogeneidade na probabilidade de detecção. Segundo 

esses autores, a variação existente na abundância causa heterogeneidade na probabilidade de 

detecção entre os pontos amostrais, o que permite calcular uma distribuição da abundância entre 

os pontos com base na distribuição de Poisson. Assim, a probabilidade de detecção (p) é definida 

pela detectabilidade intrínseca da espécie (r), ligada a características físicas e comportamentais, e 

pelo número de indivíduos na população (N) pela equação 01. 

p = 1 – (1 – r)
N
                          equação 01. 

A probabilidade de detecção e a abundância podem variar conforme a composição e a 

configuração da paisagem, respondendo a covariáveis de sítio (Mackenzie et al., 2002). Através 

do modelo de Royle e Nichols (2003) foram, portanto, analisadas as influências de covariáveis 

sobre a probabilidade de detecção intrínseca da espécie (r), e, consequentemente, em sua 

probabilidade de detecção (p), e na abundância média relativa de cada ponto amostral (- 

lambda), pelo programa R 3.1.1 com o pacote ‘unmarked’ (Fiske & Chandler, 2011).  

Primeiramente, foi modelada a detecção fixando o lambda com todas as covariáveis e 

variando as covariáveis para a detecção [lambda (global) p(variável)]. Os modelos de detecção 
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foram então ranqueados e comparados pelo Critério de Informação de Akaike (AIC) (Burnham e 

Anderson, 2002). O modelo que obteve o menor valor de AIC, considerado o mais plausível, foi, 

portanto, fixado para a modelagem do lambda. Por fim, os modelos com as covariáveis variando 

para o lambda foram também ranqueados e comparados pelo Critério de Informação de Akaike 

(AIC) (Burnham e Anderson, 2002). 

Para evitar o uso de covariáveis altamente correlacionadas, foi realizado um teste de 

correlação entre covariáveis, usando uma matriz de correlação de Pearson e coeficientes de 

correlação de Spearman, no programa BioEstat 5.3. Se o coeficiente fosse ≥ 0,6, as covariáveis 

envolvidas seriam consideradas altamente correlacionadas e uma delas seria escolhida em 

detrimento da outra. Nenhuma covariável apresentou correlação ≥ 0,6 e, portanto, todas foram 

mantidas na análise. 

Além disso, foi realizada uma modelagem prévia da abundância relativa para compreender 

como a jaguatirica responde aos diferentes tipos de vegetação nativa para saber se algumas classes 

poderiam ser unidas na escolha das covariáveis. Para tanto, a detecção foi considerada constante e 

a abundância média relativa foi modelada em função da quantidade de floresta nativa (mata 

estacional semidecídua, decídua, cerradão e matas de galeria), de cerrado senso estrito, de áreas 

em regeneração, de várzea e de áreas abertas (campos com capim natural e exótico). A partir dos 

valores dos coeficientes estimados para cada covariável, foi possível concluir que a abundância 

média relativa da jaguatirica responde positivamente à quantidade de floresta nativa e 

negativamente à de áreas abertas, enquanto, para as demais classes, o intervalo de confiança do 

coeficiente estimado passou pelo zero, não havendo, portanto, um efeito forte. Como a resposta 

para floresta nativa e áreas abertas foi inversa, essas classes não puderam ser unidas. Já as demais 

foram descartadas por não terem apresentado efeito forte. 

Outra modelagem preliminar foi realizada para avaliar se o ano de amostragem e a 

paisagem (três diferentes áreas de estudo) influenciaram a detecção e se a paisagem influencia a 
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abundância média relativa (lambda) da jaguatirica. Tais hipóteses se basearam no fato de 

oscilações anuais ocorrerem nas populações e no fato das paisagens possuírem grandes diferenças 

quanto ao grau de proteção e à sua composição e configuração (tamanho, formato dos fragmentos 

de vegetação nativa e conectividade) como pode ser visto nas figuras 02 à 05. Nessa análise, o 

modelo melhor ranqueado foi o com a influência do ano para a detecção e da paisagem para o 

lambda, seguido do modelo com a influência da paisagem na detecção e no lambda, e do modelo 

com o efeito aditivo do ano e da paisagem para detecção e da paisagem para o lambda, todos com 

delta AIC menor que 2. Tanto o ano da amostragem, quanto a paisagem influenciaram a detecção, 

pois o peso de explicação dessas covariáveis foi de 62% e 63% respectivamente. Contudo, 

decidiu-se não incluí-las na modelagem final para evitar a superparametrização dos modelos, pois 

o coeficiente (beta) estimado para ambas apresentou intervalo de confiança passando pelo zero e, 

portanto, não teve um efeito forte. Por outro lado, a paisagem apresentou um efeito bastante forte 

sobre o lambda (peso de explicação de 92%) e o intervalo de confiança de seu coeficiente não 

passou pelo zero. Dessa forma, buscou-se escolher covariáveis que pudessem explicar pelo menos 

parte da diferença entre as paisagens de estudo, tais como as porcentagens de floresta nativa, 

silvicultura e cana-de-açúcar e o grau de proteção.  

 Assim, para a modelagem final, foram escolhidas as seguintes covariáveis para a detecção 

(p), as contínuas: quantidade de floresta nativa, cana-de-açúcar e silvicultura (Pinus spp. e 

eucalipto) em um buffer de 200 ha de cada ponto amostral, distância mínima de estrada de terra, 

temperatura e chuva médias; e as categóricas: se o ponto encontra-se dentro ou fora de APP e se 

está em uma UC (grau de proteção). Para a abundância média relativa (lambda), foram escolhidas 

as seguintes covariáveis contínuas: quantidade de floresta nativa, cana-de-açúcar e silvicultura 

(Pinus e eucalipto) em um buffer de 200 ha; e as categóricas: se o ponto encontra-se dentro ou fora 

de APP e se está em uma UC (grau de proteção). Foram testados modelos com o efeito das 

covariáveis uma a uma, com o efeito aditivo entre elas, e com o efeito da interação entre local da 
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câmera (se em APP ou fora de APP, dentro ou fora de UC) e a proporção de floresta nativa, 

silvicultura e cana-de-açúcar no entorno do ponto amostral, além da interação entre APP e grau de 

proteção. 

O modelo de Royle & Nichols (2003) segue as premissas dos modelos de ocupação de que: 

os parâmetros estimados pelo modelo não sofrem alteração ao longo da amostragem, isto é, 

considera uma população demograficamente “fechada” durante a estação amostrada; a detecção 

entre os pontos amostrais é independente; não há erros de identificação (Mackenzie et al., 2006); 

além de possuir as premissas de que a distribuição espacial dos indivíduos da espécie na área 

segue uma distribuição padrão, como a de Poisson, e de que a probabilidade de detecção é uma 

função do número de indivíduos. Assim, a fim de analisar se a modelagem realizada se ajustou 

bem aos dados coletados e se não houve nenhuma violação das premissas do método, fez-se uma 

análise de ajuste de modelo (“goodness of fit”) usando o modelo mais parametrizado, a qual inclui 

um teste de qui-quadrado através de um bootstrap dos resultados esperados (Fiske & Chandler, 

2011). 

Além da modelagem da abundância média relativa, todas as fotos de jaguatirica obtidas 

nos dois anos de amostragem foram analisadas e comparadas para sua individualização, visando 

gerar um número mínimo de indivíduos para a espécie nas áreas de estudo. Foram selecionadas 

apenas aquelas fotos cuja qualidade era boa suficiente para permitir a individualização e 

reconhecimento do indivíduo. 

 

4.3 Resultados 

 

Foram obtidos, ao todo, 73 registros de jaguatirica nas três áreas de estudo. A paisagem da 

EEJ, EExLA e entorno apresentou um número quase quatro vezes maior de registros (54) do que a 

FCP (16) e entorno, que, por sua vez, teve um número de registros cinco vezes maior do que o 
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obtido nas FDC, FEC e entorno (3). Em relação ao uso de habitat (figura 11), a maioria dos 

registros dessa espécie foi em floresta nativa (23 em cerradão, 12 em matas de galeria, sete em 

cerrado e seis em mata estacional semidecídua), seguida das áreas em regeneração (10) e da cana-

de-açúcar (8). No eucalipto, porém, houve apenas dois registros e apenas um nas plantações de 

Pinus spp. É importante observar que o número de registros em uma determinada classe de 

ocupação do solo não ocorreu de maneira proporcional à quantidade dessa classe na paisagem, 

havendo uma preferência por habitats florestais. 

Desses registros, foram identificados 25 indivíduos pelo flanco esquerdo e 16 pelo flanco 

direito, valores que podem ser considerados como a abundância mínima para a espécie na região 

de estudo (Figura 12). Das três áreas estudadas, a EEJ, EExLA e entorno também foi a que 

apresentou maior número de indivíduos (18 esquerdo, 13 direito). As FCP e entorno e FDC, FEC 

e entorno, por sua vez, apresentaram um número muito pequeno de indivíduos, cinco para o flanco 

esquerdo e três para o direito na FCP e entorno e apenas dois para o flanco esquerdo e um para o 

direito nas FDC, FEC e entorno. 

Figura 11. Uso de habitat pela jaguatirica (Leopardus pardalis) nas três áreas de estudo dado pelo 

número de registros (cinza escuro) em cada classe de uso e ocupação do solo e a porcentagem total de 

cada classe (cinza claro). 
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Figura 12. Fotos de Leopardus pardalis obtidas pelas armadilhas fotográficas dos flancos esquerdo (à 

esquerda) e direito (à direita). 

 

Em relação à modelagem da probabilidade de detecção da jaguatirica, o modelo mais 

plausível para a compreensão de como se comporta a detecção desse felino foi o com o efeito 

aditivo das covariáveis “distância mínima de estrada de terra” e “quantidade de silvicultura no 

buffer de 200 ha do ponto amostral". Na tabela 04, é possível ver o ranqueamento dos modelos 

que tiveram até 1% de peso na explicação dos dados observados.  

A tabela 05, por sua vez, mostra os valores dos betas das covariáveis e, portanto, o quanto 

e de que forma cada uma delas influenciou a detecção da jaguatirica. A distância mínima de 

estrada de terra apresentou um beta fortemente negativo, o que indica que quanto mais distante da 

estrada de terra, menor a probabilidade de detectar a jaguatirica. A quantidade de silvicultura 

também apresentou beta negativo, indicando que quanto maior a quantidade de silvicultura ao 

redor do ponto amostral, menor a probabilidade de detectar a jaguatirica. Por outro lado, a 

quantidade de floresta nativa ao redor do ponto amostral apresentou beta positivo, o qual indica 

que quanto maior a quantidade de floresta nativa no buffer maior a detectabilidade da jaguatirica. 

A influência das APP sobre a probabilidade de detecção da jaguatirica não foi conclusiva para 

dois dos três modelos em que essa covariável foi avaliada, porém, naquele em que seu valor é 
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confiável, pois o intervalo de confiança não passa pelo zero, o valor do beta foi positivo, isto é, 

houve maior detecção dessa espécie em pontos localizados em APP. 

 

Tabela 04. Modelos melhores ranqueados para a detecção da jaguatirica, seu número de parâmetros 

(nPars), valores do Critério de Informação de Akaike (AIC), do delta AIC (AIC) e peso (AICwt). DET 

= distância de estrada de terra; Sil = Silvicultura; Ch = chuva média; A = Área de Preservação 

Permanente; GP = grau de proteção (ponto dentro ou fora de Unidade de Conservação); Gl = modelo 

global.  

 

Modelo nPars AIC AIC AICwt 

p(DET+Sil) lam(Gl) 9 410.970 0.000 0.227 

p(DET) lam(Gl) 8 411.093 0.122 0.213 

p(DET+Ch) lam(Gl) 9 411.481 0.511 0.176 

p(DET+Ch+Sil) lam(Gl) 10 411.685 0.714 0.159 

p(DET+A+GP) lam(Gl) 10 412.257 1.287 0.119 

p(Gl) lam(Gl) 15 413.877 2.907 0.053 

p(Sil) lam(Gl) 8 416.179 5.208 0.017 
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Tabela 05. Valores dos betas das covariáveis de detecção obtidos pelos modelos melhores ranqueados para a detecção da jaguatirica. p = detecção; lam = 

lambda (abundância média relativa); DET = distância de estrada de terra; Sil = Silvicultura; Ch = chuva média; A = Área de Preservação Permanente; 

GP = grau de proteção (ponto dentro ou fora de Unidade de Conservação); Cana = Cana-de-açúcar; FN = floresta nativa; TempM = temperatura média; 

Int = intercepto; Gl = modelo global; SE = erro padrão. 
 

Modelo 
Int APP Cana Ch DET FN GP Sil TempM 

Beta SE Beta SE  Beta SE Beta SE Beta SE Beta SE Beta SE Beta SE Beta SE 

p(DET+Sil) 

lam(Gl) 
-2.511 0.638 _ _ _ _ _ _ -1.416 0.736 _ _ _ _ -1.031 0.899 _ _ 

p(DET)  

lam(Gl) 
-2.037 0.372 _ _ _ _ _ _ -1.693 0.789 _ _ _ _ _ _ _ _ 

p(DET+Ch) 

lam(Gl) 
-2.193 0.384 _ _ _ _ -0.293 0.221 -1.908 0.821 _ _ _ _ _ _ _ _ 

p(DET+Ch+Sil) 

lam(Gl) 
-2.680 0.681 _ _ _ _ -0.273 0.229 -1.644 0.788 _ _ _ _ -1.040 0.967 _ _ 

p(DET+A+GP) 

lam(Gl) 
-1.749 0.445 0.167 0.606 _ _ _ _ -1.505 0.788 _ _ -1.425 1.272 _ _ _ _ 

p(Gl) lam(Gl) -3.296 0.508 0.957 0.709 -0.512 0.402 -0.508 0.374 -1.465 0.829 0.766 0.451 -2.630 0.985 -2.431 0.477 0.077 0.445 

p(Sil) lam(Gl) -2.379 0.797 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -1.617 1.124 _ _ 
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Em relação à abundância média relativa da jaguatirica, o modelo mais plausível para 

explicar como as covariáveis de paisagem interferem na população dessa espécie foi o com o 

efeito aditivo entre as APP e a quantidade de floresta nativa ao redor do ponto amostral. Na tabela 

06, estão ranqueados os modelos que apresentaram peso de até 1%. Os dois modelos melhor 

ranqueados somam, juntos, 61,2% do peso de evidência dos dados observados. É importante 

ressaltar que esses modelos são os de efeito aditivo e interativo entre APP e floresta nativa.  

Assim, enquanto o modelo aditivo indica que a existência de APP florestadas exerce um papel 

fundamental na abundância da jaguatirica, o modelo interativo mostra que existe diferença no 

efeito da quantidade de floresta nativa em pontos de APP e fora de APP.   

A influência das covariáveis sobre o lambda pode ser observada na tabela 07, a qual 

apresenta o beta de cada covariável e seu erro padrão. O fato de o ponto amostral estar localizado 

em APP teve um efeito positivo (beta positivo e não sobrepondo zero) sobre a abundância média 

relativa da jaguatirica. Além disso, comparando-se os valores de abundância média relativa entre 

pontos dentro e fora de APP, obteve-se um resultado bastante importante, pois o valor médio de 

lambda em APP (0,68 +- 0,13) foi maior do que para pontos fora de APP (0,40 +- 0,04). Assim, 

houve uma clara diferença no comportamento da população de jaguatirica em pontos dentro e fora 

de APP, mostrando que as mesmas exercem um papel fundamental para a manutenção dessa 

espécie de felino ameaçada no estado. 

O grau de proteção, por sua vez, não obteve efeito conclusivo para os modelos melhor 

ranqueados, pois o erro padrão passa pelo zero. Contudo, para todos os demais modelos em que o 

efeito dessa covariável foi considerado, obteve-se um beta positivo com erro padrão que não passa 

pelo zero, indicando um efeito positivo de um maior grau de proteção na abundância média 

relativa da jaguatirica. 
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Tabela 06. Modelos melhores ranqueados para a abundância média relativa da jaguatirica, seu número de 

parâmetros (nPars), valores do Critério de Informação de Akaike (AIC), do delta AIC (AIC) e peso 

(AICwt). DET = distância de estrada de terra; Sil = Silvicultura; APP = Área de Preservação Permanente; 

FN = floresta nativa; GP = grau de proteção (ponto dentro ou fora de Unidade de Conservação); Cana = 

Cana-de-açúcar; Gl = modelo global. 

 

Modelo nPars AIC Delta AICwt 

r(DET+Sil) lam (APP+FN) 6 406.429 0.000 0.390 

r(DET+Sil) lam(APP*FN) 7 407.551 1.122 0.222 

r(DET+Sil) lam(FN) 5 408.619 2.189 0.130 

r(DET+Sil) lam(FN+Sil) 6 409.886 3.457 0.069 

r(DET+Sil) lam(FN+Cana) 6 410.487 4.058 0.051 

r(DET+Sil) lam(GP+FN) 6 410.530 4.101 0.050 

r(DET+Sil) lam(Gl) 9 410.970 4.541 0.040 

r(DET+Sil) lam(FN+Cana+Sil) 7 411.814 5.385 0.026 

r(DET+Sil) lam(GP*FN) 7 412.515 6.086 0.019 
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Tabela 07. Valores dos coeficientes (betas) das covariáveis de lambda obtidos pelos modelos melhores ranqueados para a abundância média relativa da 

jaguatirica. p = detecção; lam = lambda (abundância média relativa); DET = distância de estrada de terra; Sil = Silvicultura; APP = Área de Preservação 

Permanente; GP = grau de proteção (ponto dentro ou fora de Unidade de Conservação); Cana = Cana-de-açúcar; FN = floresta nativa; Int = intercepto; Gl = 

modelo global; SE = erro padrão. 

 

Modelo 
Int APP APP*FN Cana FN Sil GP GP*FN 

Beta SE Beta SE Beta SE Beta SE Beta SE Beta SE Beta SE Beta SE 

r(DET+Sil) lam 

(APP+FN) 

-

1.257 0.310 0.761 0.357 _ _ _ _ 0.713 0.157 _ _ _ _ _ _ 

r(DET+Sil) 

lam(APP*FN) 

-

1.278 0.325 0.896 0.380 -0.329 0.354 _ _ 0.815 0.190 _ _ _ _ _ _ 

r(DET+Sil) lam(FN) 

-

0.983 0.282 _ _ _ _ _ _ 0.724 0.157 _ _ _ _ _ _ 

r(DET+Sil) 

lam(FN+Sil) 

-

1.396 0.463 _ _ _ _ _ _ 0.702 0.159 -0.670 0.668 _ _ _ _ 

r(DET+Sil) 

lam(FN+Cana) 

-

1.004 0.288 _ _ _ _ 0.083 0.228 0.762 0.191 _ _ _ _ _ _ 

r(DET+Sil) 

lam(GP+FN) 

-

0.941 0.316 _ _ _ _ _ _ 0.767 0.213 _ _ -0.136 0.457 _ _ 

r(DET+Sil) lam(Gl) 

-

1.388 0.551 0.884 0.390 _ _ 0.152 0.235 0.901 0.243 -0.302 0.824 -0.427 0.487 _ _ 

r(DET+Sil) 

lam(FN+Cana+Sil) 

-

1.396 0.465 _ _ _ _ 0.061 0.228 0.731 0.195 -0.646 0.677 _ _ _ _ 

r(DET+Sil) 

lam(GP*FN) 

-

0.940 0.315 _ _ _ _ _ _ 0.791 0.292 _ _ -0.103 0.524 -0.050 0.416 
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Da mesma forma que a APP e o maior grau de proteção, uma maior quantidade de floresta 

nativa obteve um efeito positivo sobre a abundância média relativa desse felino. O efeito da 

quantidade de floresta nativa sobre o lambda pode ser observado na figura 13, na qual se percebe 

um aumento de caráter exponencial na abundância média relativa conforme aumenta a quantidade 

de floresta nativa. Outro resultado interessante foi o do modelo de interação entre APP e 

quantidade de floresta nativa, pois, como o coeficiente da interação foi negativo, isso significa que 

a quantidade de floresta nativa possui um efeito maior sobre a abundância média relativa da 

jaguatirica quanto em pontos fora de APP do que quando em pontos de APP. 

 

Figura 13. Efeito da quantidade de floresta nativa em um buffer de 200 ha ao redor do ponto amostral 

sobre a abundância média relativa de jaguatirica por ponto. Os valores da quantidade de floresta nativa 

estão normalizados. 

 

 

As quantidades de cana-de-açúcar e de silvicultura, por sua vez, apresentaram um beta 

negativo sobre a abundância média relativa da jaguatirica. Assim, quanto maior a quantidade de 
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cana-de-açúcar e de silvicultura, menor a abundância média dessa espécie, como pode ser 

observado nas figuras 14 e 15. Entretanto, no caso da silvicultura, o erro padrão foi muito alto, não 

passando pelo zero apenas no modelo que considera somente o efeito da silvicultura sobre o 

lambda, penúltimo modelo no ranqueamento. 

 

 

Figura 14. Efeito da quantidade de cana-de-açúcar em um buffer de 200 ha ao redor do ponto 

amostral sobre a abundância média relativa de jaguatirica por ponto. Os valores da quantidade de 

cana-de-açúcar estão normalizados. 

 



94 
 

 
Figura 15. Efeito da quantidade de cana-de-açúcar em um buffer de 200 ha ao redor do ponto 

amostral sobre a abundância média relativa de jaguatirica por ponto. Os valores da quantidade de 

cana-de-açúcar estão normalizados. 

 

Através da análise de ajuste do modelo mais parametrizado foi possível avaliar se as 

premissas do método utilizado foram obedecidas e se os modelos explicam bem os resultados 

observados. Como mostra a figura 16, o valor de qui-quadrado observado coincide com a maioria 

dos valores esperados para os dados, indicando bom ajuste do modelo. 
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Figura 16. Avaliação gráfica do ajuste do modelo por bootstrap paramétrico. O histograma 

representa a distribuição dos valores de qui-quadrado amostrais esperados, resultantes de 500 

simulações e a linha vermelha o valor de qui-quadrado observado.  

 

 

4.4 Discussão 

 

Em relação à modelagem da probabilidade de detecção da jaguatirica, as covariáveis que 

tiveram maior influência sobre a detectabilidade foram a distância mínima de estrada de terra e a 

quantidade de silvicultura, sendo que ambas apresentaram efeito negativo. Assim, quanto mais 

próxima da estrada de terra foi instalada a câmera e quanto menor a quantidade de silvicultura em 

seu buffer, maior foi a probabilidade de detecção desse felino.  

Os felinos, em geral, têm sido mais detectados em estradas não pavimentadas, as quais 

permitem que eles se desloquem silenciosamente, facilitando o ato de surpreender a presa 

(Emmons et al., 1989; Goulart et al., 2009; Srbek-Araujo & Chiarello, 2013). No estudo de Trolle 

e Kéry (2005), no Pantanal, 96% das capturas de carnívoros foram em estradas de terra. Esses 

autores encontraram uma diferença significativa nas taxas de captura, as quais foram maiores nas 

estradas de terra do que em trilhas de animais. Dessa forma, eles concluem que o posicionamento 
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da câmera é uma covariável essencial a ser considerada em estudos de armadilhamento 

fotográfico.  

O efeito negativo da quantidade de silvicultura na detecção da jaguatirica, por sua vez, 

pode ser uma consequência da menor abundância dessa espécie nesse tipo de ambiente, apontada 

pela modelagem da abundância média relativa pelos modelos Royle & Nichols no presente estudo. 

Nesse sentido, Dillon & Kelly (2007) também encontraram uma menor probabilidade de captura 

da jaguatirica em florestas de pinheiros em relação à floresta tropical úmida. Segundo esses 

autores, a abundância desse felino foi de três a nove vezes maior na floresta tropical úmida do que 

na floresta de pinheiros, a qual possui estrutura semelhante aos plantios de Eucalipto sp. e Pinus 

sp..  

Considerando a modelagem da abundância média relativa da jaguatirica, as covariáveis que 

obtiveram maior peso na explicação dos dados observados foram a quantidade de floresta nativa 

(0,99) e a presença de APP (0,65), sendo que o modelo melhor ranqueado foi o que considera os 

efeitos aditivos da quantidade de floresta nativa e da presença de APP. Tal importância de áreas 

florestadas ou densamente vegetadas para a espécie L. pardalis é bastante documentada na 

literatura (Laack, 1991, Murray & Gardner, 1997; Emmons, 1997; Sunquist & Sunquist, 2002; 

Haines et al. 2006a), sendo que Di Bitetti e colaboradores (2005) ressaltam que essa espécie 

necessita de grandes áreas de habitat contínuo e de alta qualidade. 

Em seu estudo com rádio-telemetria no Texas, Harveson e colaboradores (2004) 

observaram que os indivíduos monitorados selecionaram habitats com densa cobertura de dossel 

(> 95%) e evitaram áreas de dossel aberto (< 75%). Da mesma forma, Horne e colaboradores 

(2009) registraram que a maioria das localizações (90%) obtidas para os indivíduos de jaguatirica 

monitorados por rádio-colar no Texas ocorreu em áreas de cobertura fechada (> 75% de cobertura 

de dossel), enquanto apenas 1% das localizações foi em áreas abertas (0-25% de cobertura de 

dossel). Nesse mesmo estudo, esses autores documentaram que as jaguatiricas selecionaram quase 
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que exclusivamente áreas de cobertura fechada, mesmo que a proporção dessa classe fosse menor 

em suas áreas de vida. Dessa forma, o fato da quantidade de floresta nativa ter sido a covariável 

com maior poder de explicação para a abundância média relativa da jaguatirica neste estudo é 

condizente com a literatura. 

Além disso, o efeito positivo da quantidade de floresta nativa na abundância da jaguatirica 

encontrado pelos modelos de Royle & Nichols no presente trabalho também foi obtido por Haines 

e colaboradores (2006b), em cujo estudo, no Texas, os habitats com cobertura vegetal fechada 

apresentaram o maior coeficiente de regressão na função de habitat adequado para a jaguatirica, 

além de estarem mais próximos das localizações obtidas para os indivíduos monitorados. Da 

mesma forma, Lyra-Jorge e colaboradores (2009) encontraram uma relação linear positiva entre a 

quantidade de cerradão e a frequência de L. pardalis no nordeste do estado de São Paulo. 

Tal efeito da quantidade de floresta nativa foi maior sobre a abundância média relativa 

desse felino quando em pontos fora de APP do que em pontos de APP. Isso pode estar ligado ao 

fato das APPs ripárias serem matas de galeria, quando são preservadas ou reflorestadas como 

manda a lei. Dessa forma, fora de APP, predominam monoculturas ou áreas urbanas e, assim, a 

quantidade de floresta nativa ao redor desses pontos será mais crítica para a manutenção das 

populações de jaguatirica do que em pontos de APP que, geralmente, já são florestados. 

Não apenas a quantidade de floresta nativa, mas também a presença de APP foi importante 

para explicar a abundância média relativa da jaguatirica. Segundo Murray & Gardner (1997), essa 

espécie possui preferência por matas de galeria, o que pode explicar o fato da abundância média 

nos pontos de APP ter sido maior do que nos pontos fora de APP. Além disso, grande parte dos 

pontos fora de APP se encontram em culturas de eucalipto, Pinus sp., cana-de-açúcar, laranja, 

enquanto as APPs são ambientes florestados, que oferecem recursos como abrigo e alimento para 

essa espécie (Sunquist & Sunquist, 2002). 
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Além de serem habitats favoráveis à jaguatirica, o efeito positivo das APPs na abundância 

média relativa desse felino pode ser atribuído também ao seu papel como corredores florestais, 

dada a estrutura das paisagens de estudo. De acordo com Villard & Metzger (2014), a 

configuração da paisagem (tamanho dos fragmentos e isolamento) tem maior efeito sobre a 

abundância das espécies quando a paisagem possui quantidades intermediárias de habitat (cerca de 

30%). Considerando possíveis habitats para a jaguatirica (florestas nativas, cerrado senso estrito, 

áreas em regeneração e várzeas), as paisagens estudadas possuem 36,01% (EEJ, EExLA e 

entorno), 27,62% (FCP e entorno) e 31,47% (FDC, FEC e entorno), isto é, por volta de 30% de 

habitat remanescente. Nesse cenário, a presença de elementos lineares de habitat que unem 

fragmentos florestais, como as APP, possui seu efeito intensificado, aumentando a conectividade 

estrutural e funcional da paisagem. 

Assim, como as jaguatiricas evitam áreas abertas (Harveson et al., 2004; Horne et al., 

2009), as APPs podem estar sendo utilizadas como rotas de dispersão, o que, junto com a 

preferência dessa espécie por ambientes ripários, explicaria sua maior probabilidade de detecção 

em pontos de APP. Isso aumenta ainda mais a importância das APP para a conservação dessa 

espécie, pois, segundo Haines e colaboradores (2006b), a taxa de dispersão cai conforme aumenta 

a distância entre os fragmentos, chegando a zero quando os fragmentos estão 23 km distantes entre 

si. Com isso, a presença de corredores em paisagens fragmentadas, como as APPs nas áreas de 

estudo, torna-se fundamental para manter o fluxo gênico entre as populações a fim de garantir a 

variabilidade genética necessária à manutenção das populações em longo prazo (Freeman & 

Herron, 2009). 

O papel das APPs para a persistência das populações de mamíferos, por permitirem que 

fragmentos pequenos, antes isolados, sustentem suas populações ao aumentar o fluxo de 

indivíduos e, consequentemente, a diversidade genética, já foi ressaltado por outros autores na 

literatura como Metzger (2010) e Galetti e colaboradores (2010). Além disso, é importante 
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ressaltar o fato de que, tendo em vista que o melhor modelo ranqueado foi o do efeito aditivo entre 

quantidade de floresta nativa e presença de APP, é fundamental que as APP estejam vegetadas 

para que exerçam seu papel na conservação da jaguatirica, resultado bastante relevante se for 

considerado que quase metade da área de APP no Brasil não possui vegetação natural (44 de 103 

Mha) (Sparovek et al., 2010).   

Bem como a quantidade de floresta nativa e a presença de APP, um maior grau de proteção 

obteve relação positiva com a abundância média da jaguatirica. De acordo com Watson e 

colaboradores (2014), há fortes evidências de que as áreas protegidas são mais capazes de manter 

populações, inclusive de espécies ameaçadas, se comparadas a outras estratégias de conservação. 

No Brasil, existem restrições legais aos tipos de atividades que podem ser exercidas dentro do 

território e ao redor das UC com o objetivo de conservação da biodiversidade (Rylands & 

Brandon, 2005). Tais restrições tornam a presença humana menos intensa dentro das UCs, bem 

como buscam evitar os impactos das ações antrópicas, como a invasão por espécies exóticas, o 

fogo e o efeito de borda (Morsello, 2001). Além disso, as áreas protegidas guardam importantes 

remanescentes dos ecossistemas naturais, possuindo maior quantidade de vegetação nativa do que 

áreas não protegidas. Tais fatores podem ser responsáveis pela maior abundância de L. pardalis 

dentro de UC, pois é uma espécie dependente de habitats densamente vegetados que pode sofrer 

impactos negativos com a presença do cão doméstico, por exemplo, por competição ou 

afugentamento (Paschoal et al., 2012). Assim, os resultados deste estudo reforçam a importância 

das UC para a conservação desse felino ameaçado de extinção no estado de São Paulo. 

Diferentemente do efeito da quantidade de floresta nativa e das APP, as quantidades de 

eucalipto e de cana-de-açúcar apresentaram efeito negativo sobre a abundância média relativa da 

jaguatirica. Nesse sentido, Dotta & Verdade (2011) registraram uma frequência de ocorrência 

maior de L. pardalis na floresta nativa do que na cana-de-açúcar e no eucalipto. Lyra-Jorge e 

colaboradores (2009) também encontraram maior número de registros dessa espécie no cerradão 
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do que no eucalipto, resultados semelhantes ao de Haddad (2008), que encontrou menor 

frequência da jaguatirica em talhões de eucalipto se comparados aos fragmentos de mata. No 

monitoramento por rádio-telemetria de um macho de jaguatirica, apenas 12% das localidades 

foram na silvicultura e 10% em áreas de agropecuária (Lopes e Mantovani, 2005). Da mesma 

forma que esses estudos, o presente trabalho obteve um número muito pequeno de registros de 

jaguatirica em silvicultura (dois em eucalipto e um em Pinus sp.). 

Por outro lado, Silva (2001) observou que a jaguatirica usou significativamente mais os 

plantios de Eucalipto saligna do que as áreas de floresta nativa. Segundo essa autora, tais áreas de 

eucalipto poderiam estar sendo utilizadas para deslocamento dos indivíduos dessa espécie. Dado 

que a área de estudo de Silva (2001) é adjacente aos Parques Estaduais de Carlos Botelho e 

Intervales, a presença dessa espécie no eucalipto pode ser uma consequência do posicionamento 

desses talhões, adjacentes a duas áreas de mata contínua e bem conservada ou pode indicar que o 

eucalipto apresenta uma resposta diferente dependendo da paisagem circunvizinha, neste caso uma 

matriz contínua de floresta ombrófila densa. 

Oliveira (2002), por sua vez, registrou esse felino somente no interior do fragmento 

florestal estudado e no talhão de eucalipto com sub-bosque, enquanto não houve registro no 

eucalipto sem sub-bosque. Segundo essa autora e Timo (2009), a presença de sub-bosque favorece 

a mastofauna local, oferecendo abrigo e permitindo a existência de pequenos roedores atraídos 

pela maior disponibilidade de insetos e sementes. Assim, a presença de roedores pode atrair a 

jaguatirica e, como o sub-bosque permite que ela se esconda, não se expondo durante a caçada, o 

eucalipto com sub-bosque pode permitir a presença desse felino.  

Dessa forma, a ausência do sub-bosque nos plantios de eucalipto e Pinus sp. pode ser um 

dos motivos do efeito negativo encontrado para a silvicultura em relação à abundância média 

relativa de L. pardalis, pois, sem o sub-bosque, a visibilidade nos talhões é bastante grande e, 

dado que a jaguatirica evita ficar visível e, consequentemente, ter menos sucesso na captura de 
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presas e ficar mais exposta a possíveis predadores (Emmons et al., 1989), ela evitaria os talhões 

sem sub-bosque. Como nas áreas de estudo a maioria dos talhões não possuía sub-bosque, mas 

alguns o tinham, isso pode explicar o grande erro padrão encontrado para o efeito dessa 

covariável. 

Em relação ao efeito negativo da quantidade de cana-de-açúcar sobre a abundância média 

relativa da jaguatirica, a literatura carece de estudos sobre os impactos diretos dessa monocultura 

sobre a mastofauna de médio e grande porte e, especificamente, sobre o felino em questão, sendo 

que os impactos negativos normalmente propostos na literatura são em função da perda de habitat 

e fragmentação pela substituição da vegetação nativa pelos cultivos da cana-de-açúcar (Rambaldi 

& Oliveira, 2003).  

Apesar do efeito negativo encontrado pela modelagem, a cana-de-açúcar foi o terceiro 

habitat com maior número de registros dessa espécie, o que pode ser explicado pelo fato de que 

todas as câmeras voltadas para os talhões de cana-de-açúcar foram afixadas em árvores na borda 

de fragmentos de mata. Assim, esses registros podem ter ocorrido por influência da presença dos 

fragmentos de mata adjacentes às plantações de cana-de-açúcar. 

Como a cana-de-açúcar favorece a proliferação de roedores, fato evidenciado pelo estudo 

de Gheler-Costa (2006), no qual foi encontrada menor riqueza, porém abundância muito maior de 

pequenos mamíferos (roedores e marsupiais), principais componentes da dieta da jaguatirica, na 

cana-de-açúcar do que nos fragmentos de mata, o efeito negativo da cana-de-açúcar sobre a 

população de jaguatirica pode ser devido ao ciclo de plantio e colheita dessa cultura. 

Nas áreas de cultivo de cana-de-açúcar, ocorre um escalonamento entre os talhões, para 

que haja colheita ao longo de todo o ano. Assim, enquanto um talhão está com cana adulta, outro 

está com cana em tamanho intermediário, outro com cana baixa em início de crescimento e outro 

com solo exposto pós-colheita. Como a cana-de-açúcar costuma demorar de três a cinco meses 

(cana de ano) ou de seis a sete meses (cana de ano e meio) para atingir uma altura média (50 cm), 
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durante esse tempo, o talhão apresenta características de um ambiente de área aberta (Alvarez & 

Castro, 1999; Magro et al., 2011). Como discutido anteriormente, a jaguatirica é uma espécie que 

evita ficar exposta, pois isso aumenta as chances de que ela seja vista por suas presas ou por 

possíveis predadores (Emmons et al., 1989). Dessa forma, ela evita áreas abertas (Harveson et al., 

2004) e, no estudo de Horne e colaboradores (2009), essa espécie não ocupou nenhuma região de 

solo exposto.  Assim, dado que, quanto maior a quantidade de cana-de-açúcar, maiores serão as 

áreas de solo exposto e com características de área aberta ao longo do ano, esse pode ser um dos 

motivos do efeito negativo da cana-de-açúcar sobre a abundância média relativa da jaguatirica. 

Contudo, essa é uma hipótese que precisa ser testada em estudos posteriores. 

Visto que as quantidades de cana-de-açúcar, silvicultura e floresta nativa, e o grau de 

proteção apresentaram efeito sobre a abundância da jaguatirica, fica claro que paisagens com 

composições diferentes terão efeitos diferenciados sobre as populações dessa espécie, como foi 

observado por este estudo. A maior quantidade de floresta nativa na paisagem da EEJ e EExLA, 

por exemplo, pode explicar o número muito maior de registros e de indivíduos de jaguatirica na 

mesma se comparada com as demais áreas de estudo. Contudo, não apenas a composição, mas 

também a configuração da paisagem se mostrou importante, dada a influência positiva das APPs, 

que aumentam a conectividade. Assim, outros fatores além dos testados por este estudo podem 

explicar o efeito da paisagem sobre a detecção e a abundância média relativa da jaguatirica, o que 

pode ser testado em estudos posteriores que avaliem o efeito de outras métricas de paisagem, 

como índices de fragmentação, de conectividade funcional, de tamanho, forma, e relação 

perímetro-área das manchas. 
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4.5 Conclusão 

 

A partir dos resultados obtidos no presente estudo, conclui-se que a quantidade de floresta 

nativa foi a covariável mais importante para explicar a abundância média relativa da jaguatirica, 

tendo grande efeito positivo sobre a mesma, o que reforça a dependência dessa espécie de felino 

por ambientes de vegetação densa. As APPs também se mostraram fundamentais para a 

conservação da jaguatirica, o que pode estar ligado ao fato de serem habitats florestais e 

corredores para a dispersão dessa espécie. Assim, como previsto, a abundância média relativa da 

jaguatirica foi maior em pontos de APP do que fora de APP.  

Outra conclusão importante é a de que o papel das APPs depende do contexto da paisagem, 

pois a área de estudo teve grande influência sobre os resultados e o efeito da floresta nativa 

somado à presença de APP, isto é, quando a APP é vegetada, foi o que melhor explicou os 

parâmetros populacionais estudados para a jaguatirica. As quantidades de cana-de-açúcar e 

silvicultura, por sua vez, apresentaram efeito negativo sobre a abundância média relativa dessa 

espécie, os quais ainda precisam ser melhores compreendidos em estudos futuros. 
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ANEXO 01 

 
# FUNÇÃO QUE ESTIMA A OCUPAÇÃO MULTIESPÉCIES COM COVARIÁVEIS 

 

CovMultiSpeciesOcc = function() { 

   

  Ymat = as.matrix(read.csv2('detectFreq_mam2013.14.csv', header=T)) 

  Ymat<- matrix(as.numeric(Ymat),ncol=ncol(Ymat),byrow=FALSE) 

   

  J <-as.vector(c(30,30,30,30,30,29,30,30,30,30,31,30,30,31,31,31,30,31, 

30,31,30,30,30,30,31,30,29,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,30,28,30,30,30,30,3

0,30,29,30,30,30,30,30,29,28,31,29,30,30,30,29,30,30,30,29,31,30,30,30,30,29,30

,30,30,30,30,30,30,29,30,30,29,28,28,29,29,29,30,29,30,30,28,30,30,29,30,30,30,

29,31,30,28,28,28,30,28,40,33,34,33,34,33,32,33,33,40,32,40,32,32,34,40,32,32,3

2,33,32,33,34,34,33,40,32,33,40,33,32,40,32,32,40,34,33,33,32,34,34,32,34,33,32

,33,33,32,40,33,32,33,32,32,32,32,32,32,32,32,40,32,32,34,34,32,32,40,32,32,32,

40,32,32,32,40,40,34,34,32,32,32,32,40,34,32,32,32,32,34,40,32,32,32,34,34,34,4

0,40,32,32,32,32)) 

   

  start.time = Sys.time() 

   

   

  # augment data matrix with an arbitrarily large number of zero row vectors 

  nzeros = 10 

  n = dim(Ymat)[1] 

  nsites = dim(Ymat)[2] 

  Yaug = rbind(Ymat, matrix(0, nrow=nzeros, ncol=nsites)) 

  Yaug = as.matrix(Yaug) 

   

  #Read in the habitat data (the values are already standardized)      

  habitat <- read.table("site_covs_b200_leg.txt", 

header=TRUE,sep="\t",na.strings=c("NA")) 

   

  #native forest data (nf)  

  nf <- as.vector(habitat$Fnat) 

   

  #silviculture data (sil)  

  sil <- as.vector(habitat$Silvicultura) 

   

  #sugar cane data (sc)  

  sc <- as.vector(habitat$Cana) 

   

  #Read in the detection covariates data 

   

  #distance from unpaved road data (dur)  

  dur <- as.vector(habitat$Dist_estrada) 

   

  # Read the temperature file  

   

  temp <- as.vector(habitat$TempM) 

  temp2 <- as.vector(temp*temp)     #### quadratic effect 

   

  # Read the rain file  

   

  rain <- as.vector(habitat$ChuvaM) 

   

  # create arguments for bugs() 

  data = list(n=n, nzeros=nzeros, R=nsites, J=J, Y=Yaug, nf=nf, sil=sil, sc=sc, 

dur=dur, temp=temp, temp2=temp2, rain=rain) 
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  params = c('alpha', 'beta', 'rho', 'sigma.u',  'sigma.v','omega', 'N', 'psi', 

'w') 

  Zst<- Yaug 

  Zst[Zst>1]<- 1 

  inits = function() { 

    omegaGuess = runif(1, n/(n+nzeros), 1) 

    psi.meanGuess = runif(1, .25,1) 

    p.meanGuess = runif(1, .25,1) 

    rhoGuess = runif(1, 0,1) 

    sigma.uGuess =  runif(1,0,1.5) 

    sigma.vGuess =  runif(1,0,1.5) 

    list(omega=omegaGuess, psi.mean=psi.meanGuess, p.mean=p.meanGuess, 

         sigma.u=sigma.uGuess, sigma.v=sigma.vGuess, rho=rhoGuess, 

         w=c(rep(1, n), rbinom(nzeros, size=1, prob=omegaGuess)), 

         phi=rnorm(n+nzeros, log(psi.meanGuess/(1-psi.meanGuess)), 

sigma.uGuess), 

         eta=rnorm(n+nzeros, log(p.meanGuess/(1-p.meanGuess)), sigma.vGuess), 

         Z = Zst, a1=rnorm(n+nzeros), a2=rnorm(n+nzeros), a3=rnorm(n+nzeros), 

b1=rnorm(n+nzeros), b2=rnorm(n+nzeros), b3=rnorm(n+nzeros), b4=rnorm(n+nzeros) 

    ) 

  } 

   

  modelFilename = "CovMultiSpeciesOccModel.txt" 

   

  cat(" 

      model { 

       

      omega ~ dunif(0,1) 

       

      psi.mean ~ dunif(0,1) 

      beta <- log(psi.mean) - log(1-psi.mean) 

       

      p.mean ~ dunif(0,1) 

      alpha <- log(p.mean) - log(1-p.mean) 

       

      sigma.u ~ dunif(0,10) 

      sigma.v ~ dunif(0,10) 

       

      mua1 ~ dnorm(0,0.01) 

      mua2 ~ dnorm(0,0.01) 

      mua3 ~ dnorm(0,0.01) 

      mub1 ~ dnorm(0,0.01) 

      mub2 ~ dnorm(0,0.01) 

      mub3 ~ dnorm(0,0.01) 

      mub4 ~ dnorm(0,0.01) 

       

      tau.u <- pow(sigma.u,-2) 

      tau.v <- pow(sigma.v,-2) 

       

      tau.a1 ~ dgamma(0.1,0.1) 

      tau.a2 ~ dgamma(0.1,0.1) 

      tau.a3 ~ dgamma(0.1,0.1) 

      tau.b1 ~ dgamma(0.1,0.1) 

      tau.b2 ~ dgamma(0.1,0.1) 

      tau.b3 ~ dgamma(0.1,0.1) 

      tau.b4 ~ dgamma(0.1,0.1) 

       

      rho ~ dunif(-1,1) 

      var.eta <- tau.v/(1.-pow(rho,2)) 
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      for (i in 1:(n+nzeros)) { 

        w[i] ~ dbern(omega) 

        phi[i] ~ dnorm(beta, tau.u)  

       

        mu.eta[i] <- alpha + (rho*sigma.v/sigma.u)*(phi[i] - beta) 

        eta[i] ~ dnorm(alpha, tau.v)   

       

        a1[i] ~ dnorm(mua1, tau.a1) 

        a2[i] ~ dnorm(mua2, tau.a2) 

        a3[i] ~ dnorm(mua3, tau.a3) 

        b1[i] ~ dnorm(mub1, tau.b1) 

        b2[i] ~ dnorm(mub2, tau.b2) 

        b3[i] ~ dnorm(mub3, tau.b3) 

        b4[i] ~ dnorm(mub4, tau.b4) 

 

          for (k in 1:R) { 

       

            logit(psi[i,k]) <- phi[i] + a1[i]*nf[k] + a2[i]*sil[k] + 

a3[i]*sc[k] 

            logit(p[i,k]) <- eta[i] + b1[i]*dur[k] + b2[i]*temp[k] + 

b3[i]*temp2[k] + b4[i]*rain[k] 

       

       

            mu.psi[i,k] <- psi[i,k]*w[i] 

            Z[i,k] ~ dbern(mu.psi[i,k]) 

            mu.p[i,k] <- p[i,k]*Z[i,k] 

            Y[i,k] ~ dbin(mu.p[i,k], J[k]) 

          } 

        } 

       

      n0 <- sum(w[(n+1):(n+nzeros)]) 

      N <- n + n0 

      } 

      ", fill=TRUE, file=modelFilename) 

   

   

  # fit model to data using jags code 

  library(R2WinBUGS) 

  library(jagsUI) 

  fit = jags(data, inits, params, modelFilename, n.chains=4, n.iter=5000, 

n.burnin=1000, n.thin=1,  DIC=FALSE) 

   

   

  end.time = Sys.time() 

  elapsed.time = difftime(end.time, start.time, units='mins') 

  cat(paste(paste('Posterior computed in ', elapsed.time, sep=''), ' 

minutes\n', sep='')) 

   

  fit 

} 

 

cov_mspocc <- CovMultiSpeciesOcc() 

 

# distribuição posterior dos valores de ocupação 

 

psi <- cov_mspocc$sims.list$psi 

 

dim(psi) 

 

w <- cov_mspocc$sims.list$w  
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# distribuição posterior dos valores estimado para o número de espécies 

 

N <- cov_mspocc$sims.list$N 

 

Nest <- mean(N) 

 

# cálculo do WPI para APP: 

 

# Posterior sample of total species in the community 

n <- as.vector( w%*%rep(1,34)) 

 

# posterior sample of wpi at APP stations 

 

wpi5<-   exp(  ( (log(psi[,,1])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi10<-   exp(  ( (log(psi[,,10])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi16<-   exp(  ( (log(psi[,,16])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi18<-   exp(  ( (log(psi[,,18])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi20<-   exp(  ( (log(psi[,,20])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi25<-   exp(  ( (log(psi[,,25])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi26<-   exp(  ( (log(psi[,,26])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi29<-   exp(  ( (log(psi[,,29])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi37<-   exp(  ( (log(psi[,,37])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi39<-   exp(  ( (log(psi[,,39])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi45<-   exp(  ( (log(psi[,,45])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi53<-   exp(  ( (log(psi[,,53])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi66<-   exp(  ( (log(psi[,,66])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi71<-   exp(  ( (log(psi[,,71])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi73<-   exp(  ( (log(psi[,,73])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi77<-   exp(  ( (log(psi[,,77])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi78<-   exp(  ( (log(psi[,,78])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi82<-   exp(  ( (log(psi[,,82])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi89<-   exp(  ( (log(psi[,,89])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi91<-   exp(  ( (log(psi[,,91])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi93<-   exp(  ( (log(psi[,,93])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi95<-   exp(  ( (log(psi[,,95])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi97<-   exp(  ( (log(psi[,,97])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi111<-   exp(  ( (log(psi[,,111])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi126<-   exp(  ( (log(psi[,,126])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi154<-   exp(  ( (log(psi[,,154])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi161<-   exp(  ( (log(psi[,,161])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi165<-   exp(  ( (log(psi[,,165])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi170<-   exp(  ( (log(psi[,,170])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi172<-   exp(  ( (log(psi[,,172])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi179<-   exp(  ( (log(psi[,,179])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi180<-   exp(  ( (log(psi[,,180])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi185<-   exp(  ( (log(psi[,,185])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi187<-   exp(  ( (log(psi[,,187])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi191<-   exp(  ( (log(psi[,,191])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi193<-   exp(  ( (log(psi[,,193])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi201<-   exp(  ( (log(psi[,,201])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi202<-   exp(  ( (log(psi[,,202])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi207<-   exp(  ( (log(psi[,,207])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

 

WPIapp <- (wpi5+wpi10+wpi16+wpi18+wpi20+wpi25+wpi26+wpi29+wpi37+wpi39+ 

wpi45+wpi53+wpi66+wpi71+wpi73+wpi77+wpi78+wpi82+wpi89+wpi91+wpi93+wpi95+wpi97+w

pi111+wpi126+wpi154+wpi161+wpi165+wpi170+wpi172+wpi179+wpi180+wpi185+wpi187+wpi

191+wpi193+wpi201+wpi202+wpi207)*(1/39) 

 

 

plot(WPIapp) 
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hist(WPIapp, ylab="Frequência", xlab="WPI", main="Distribuição do WPI em APP", 

xlim=c(0,0.25), ylim=c(0,2500)) 

(WPIapp_media <- mean(WPIapp)) 

(WPIapp_sd <- sd(WPIapp)) 

 

summary(WPIapp) 

 

#IC 95% da distribuição do WPI 

 

quantile(WPIapp, c(0.025,0.95)) 

 

 

# cálculo do WPI para NAPP: 

 

# posterior sample of wpi at NAPP stations 

 

wpi1<-   exp(  ( (log(psi[,,1])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi2<-   exp(  ( (log(psi[,,2])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi3<-   exp(  ( (log(psi[,,3])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi4<-   exp(  ( (log(psi[,,4])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi6<-   exp(  ( (log(psi[,,6])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi7<-   exp(  ( (log(psi[,,7])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi8<-   exp(  ( (log(psi[,,8])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi9<-   exp(  ( (log(psi[,,9])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi11<-   exp(  ( (log(psi[,,11])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi12<-   exp(  ( (log(psi[,,12])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi13<-   exp(  ( (log(psi[,,13])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi14<-   exp(  ( (log(psi[,,14])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi15<-   exp(  ( (log(psi[,,15])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi17<-   exp(  ( (log(psi[,,17])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi19<-   exp(  ( (log(psi[,,19])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi21<-   exp(  ( (log(psi[,,21])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi22<-   exp(  ( (log(psi[,,22])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi23<-   exp(  ( (log(psi[,,23])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi24<-   exp(  ( (log(psi[,,24])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi27<-   exp(  ( (log(psi[,,27])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi28<-   exp(  ( (log(psi[,,28])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi30<-   exp(  ( (log(psi[,,30])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi31<-   exp(  ( (log(psi[,,31])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi32<-   exp(  ( (log(psi[,,32])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi33<-   exp(  ( (log(psi[,,33])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi34<-   exp(  ( (log(psi[,,34])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi35<-   exp(  ( (log(psi[,,35])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi36<-   exp(  ( (log(psi[,,36])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi38<-   exp(  ( (log(psi[,,38])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi40<-   exp(  ( (log(psi[,,40])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi41<-   exp(  ( (log(psi[,,41])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi42<-   exp(  ( (log(psi[,,42])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi43<-   exp(  ( (log(psi[,,43])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi44<-   exp(  ( (log(psi[,,44])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi46<-   exp(  ( (log(psi[,,46])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi47<-   exp(  ( (log(psi[,,47])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi48<-   exp(  ( (log(psi[,,48])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi49<-   exp(  ( (log(psi[,,49])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi50<-   exp(  ( (log(psi[,,50])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi50<-   exp(  ( (log(psi[,,50])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi51<-   exp(  ( (log(psi[,,51])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi52<-   exp(  ( (log(psi[,,52])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi54<-   exp(  ( (log(psi[,,54])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi55<-   exp(  ( (log(psi[,,55])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi56<-   exp(  ( (log(psi[,,56])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 
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wpi57<-   exp(  ( (log(psi[,,57])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi58<-   exp(  ( (log(psi[,,58])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi59<-   exp(  ( (log(psi[,,59])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi60<-   exp(  ( (log(psi[,,60])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi61<-   exp(  ( (log(psi[,,62])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi63<-   exp(  ( (log(psi[,,63])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi64<-   exp(  ( (log(psi[,,64])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi65<-   exp(  ( (log(psi[,,65])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi67<-   exp(  ( (log(psi[,,67])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi68<-   exp(  ( (log(psi[,,68])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi69<-   exp(  ( (log(psi[,,69])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi70<-   exp(  ( (log(psi[,,70])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi72<-   exp(  ( (log(psi[,,72])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi74<-   exp(  ( (log(psi[,,74])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi75<-   exp(  ( (log(psi[,,75])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi76<-   exp(  ( (log(psi[,,76])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi79<-   exp(  ( (log(psi[,,79])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi80<-   exp(  ( (log(psi[,,80])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi81<-   exp(  ( (log(psi[,,81])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi83<-   exp(  ( (log(psi[,,83])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi84<-   exp(  ( (log(psi[,,84])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi85<-   exp(  ( (log(psi[,,85])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi86<-   exp(  ( (log(psi[,,86])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi87<-   exp(  ( (log(psi[,,87])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi88<-   exp(  ( (log(psi[,,88])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi90<-   exp(  ( (log(psi[,,90])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi92<-   exp(  ( (log(psi[,,92])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi94<-   exp(  ( (log(psi[,,94])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi96<-   exp(  ( (log(psi[,,96])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi98<-   exp(  ( (log(psi[,,98])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi99<-   exp(  ( (log(psi[,,99])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi100<-   exp(  ( (log(psi[,,100])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi101<-   exp(  ( (log(psi[,,101])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi102<-   exp(  ( (log(psi[,,102])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi103<-   exp(  ( (log(psi[,,103])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi104<-   exp(  ( (log(psi[,,104])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi105<-   exp(  ( (log(psi[,,105])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi106<-   exp(  ( (log(psi[,,106])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi107<-   exp(  ( (log(psi[,,107])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi108<-   exp(  ( (log(psi[,,108])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi109<-   exp(  ( (log(psi[,,109])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi110<-   exp(  ( (log(psi[,,110])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi112<-   exp(  ( (log(psi[,,112])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi113<-   exp(  ( (log(psi[,,113])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi114<-   exp(  ( (log(psi[,,114])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi115<-   exp(  ( (log(psi[,,115])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi116<-   exp(  ( (log(psi[,,116])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi117<-   exp(  ( (log(psi[,,117])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi118<-   exp(  ( (log(psi[,,118])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi119<-   exp(  ( (log(psi[,,119])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi120<-   exp(  ( (log(psi[,,120])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi121<-   exp(  ( (log(psi[,,121])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi122<-   exp(  ( (log(psi[,,122])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi123<-   exp(  ( (log(psi[,,123])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi124<-   exp(  ( (log(psi[,,124])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi125<-   exp(  ( (log(psi[,,125])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi127<-   exp(  ( (log(psi[,,127])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi128<-   exp(  ( (log(psi[,,128])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi129<-   exp(  ( (log(psi[,,129])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi130<-   exp(  ( (log(psi[,,130])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi131<-   exp(  ( (log(psi[,,131])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 
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wpi132<-   exp(  ( (log(psi[,,132])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi133<-   exp(  ( (log(psi[,,133])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi134<-   exp(  ( (log(psi[,,134])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi135<-   exp(  ( (log(psi[,,135])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi136<-   exp(  ( (log(psi[,,136])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi137<-   exp(  ( (log(psi[,,137])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi138<-   exp(  ( (log(psi[,,138])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi139<-   exp(  ( (log(psi[,,139])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi140<-   exp(  ( (log(psi[,,140])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi141<-   exp(  ( (log(psi[,,141])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi142<-   exp(  ( (log(psi[,,142])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi143<-   exp(  ( (log(psi[,,143])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi144<-   exp(  ( (log(psi[,,144])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi145<-   exp(  ( (log(psi[,,145])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi146<-   exp(  ( (log(psi[,,146])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi147<-   exp(  ( (log(psi[,,147])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi148<-   exp(  ( (log(psi[,,148])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi149<-   exp(  ( (log(psi[,,149])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi150<-   exp(  ( (log(psi[,,150])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi151<-   exp(  ( (log(psi[,,151])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi152<-   exp(  ( (log(psi[,,152])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi153<-   exp(  ( (log(psi[,,153])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi155<-   exp(  ( (log(psi[,,155])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi156<-   exp(  ( (log(psi[,,156])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi157<-   exp(  ( (log(psi[,,157])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi158<-   exp(  ( (log(psi[,,158])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi159<-   exp(  ( (log(psi[,,159])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi160<-   exp(  ( (log(psi[,,160])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi162<-   exp(  ( (log(psi[,,162])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi163<-   exp(  ( (log(psi[,,163])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi164<-   exp(  ( (log(psi[,,164])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi166<-   exp(  ( (log(psi[,,166])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi167<-   exp(  ( (log(psi[,,167])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi168<-   exp(  ( (log(psi[,,168])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi169<-   exp(  ( (log(psi[,,169])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi171<-   exp(  ( (log(psi[,,171])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi173<-   exp(  ( (log(psi[,,173])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi174<-   exp(  ( (log(psi[,,174])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi175<-   exp(  ( (log(psi[,,175])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi176<-   exp(  ( (log(psi[,,176])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi177<-   exp(  ( (log(psi[,,177])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi178<-   exp(  ( (log(psi[,,178])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi181<-   exp(  ( (log(psi[,,181])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi182<-   exp(  ( (log(psi[,,182])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi183<-   exp(  ( (log(psi[,,183])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi184<-   exp(  ( (log(psi[,,184])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi186<-   exp(  ( (log(psi[,,186])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi188<-   exp(  ( (log(psi[,,188])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi189<-   exp(  ( (log(psi[,,189])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi190<-   exp(  ( (log(psi[,,190])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi192<-   exp(  ( (log(psi[,,192])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi194<-   exp(  ( (log(psi[,,194])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi195<-   exp(  ( (log(psi[,,195])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi196<-   exp(  ( (log(psi[,,196])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi197<-   exp(  ( (log(psi[,,197])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi198<-   exp(  ( (log(psi[,,198])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi199<-   exp(  ( (log(psi[,,199])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi200<-   exp(  ( (log(psi[,,200])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi203<-   exp(  ( (log(psi[,,203])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi204<-   exp(  ( (log(psi[,,204])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi205<-   exp(  ( (log(psi[,,205])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 
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wpi206<-   exp(  ( (log(psi[,,206])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

wpi208<-   exp(  ( (log(psi[,,208])*w)%*%rep(1,34) )/n  ) 

 

 

WPInapp <- (wpi1+wpi2+wpi3+wpi4+wpi6+wpi7+wpi8+wpi9+wpi11+wpi12+wpi13 

+wpi14+wpi15+wpi17+wpi19+wpi21+wpi22+wpi23+wpi24+wpi27+wpi28+wpi30+wpi31+wpi32+

wpi33+wpi34+wpi35+wpi36+wpi38+wpi40+wpi41+wpi42+wpi43+wpi44+wpi46+wpi47+wpi48+w

pi49+wpi50+wpi50+wpi51+wpi52+wpi54+wpi55+wpi56+wpi57+wpi58+wpi59+wpi60+wpi61+wp

i63+wpi64+wpi65+wpi67+wpi68+wpi69+wpi70+wpi72+wpi74+wpi75+wpi76+wpi79+wpi80+wpi

81+wpi83+wpi84+wpi85+wpi86+wpi87+wpi88+wpi90+wpi92+wpi94+wpi96+wpi98+wpi99+wpi1

00+wpi101+wpi102+wpi103+wpi104+wpi105+wpi106+wpi107+wpi108+wpi109+wpi110+wpi112

+wpi113+wpi114+wpi115+wpi116+wpi117+wpi118+wpi119+wpi120+wpi121+wpi122+wpi123+w

pi124+wpi125+wpi127+wpi128+wpi129+wpi130+wpi131+wpi132+wpi133+wpi134+wpi135+wpi

136+wpi137+wpi138+wpi139+wpi140+wpi141+wpi142+wpi143+wpi144+wpi145+wpi146+wpi14

7+wpi148+wpi149+wpi150+wpi151+wpi152+wpi153+wpi155+wpi156+wpi157+wpi158+wpi159+

wpi160+wpi162+wpi163+wpi164+wpi166+wpi167+wpi168+wpi169+wpi171+wpi173+wpi174+wp

i175+wpi176+wpi177+wpi178+wpi181+wpi182+wpi183+wpi184+wpi186+wpi188+wpi189+wpi1

90+wpi192+wpi194+wpi195+wpi196+wpi197+wpi198+wpi199+wpi200+wpi203+wpi204+wpi205

+wpi206+wpi208)*(1/169) 

 

 

plot(WPInapp) 

hist(WPInapp, ylab="Frequência", xlab="WPI", main="Distribuição do WPI fora de 

APP", xlim=c(0,0.25), ylim=c(0,4000)) 

(WPInapp_media <- mean(WPInapp)) 

(WPInapp_sd <- sd(WPInapp)) 

 

summary(WPInapp) 

 

quantile(WPInapp, c(0.025,0.95)) 

 

#histograma com a comparação das distribuições do WPI em APP e fora de APP 

 

hist(WPInapp, xlim=c(0,0.25), ylim=c(0,4000), xlab=("WPI"), ylab="Frequência", 

main="Distribuições de WPI para APP e Não APP", col=NULL, border="red") 

hist(WPIapp, add=T, col=NULL, border="blue", breaks=10) 

legend(x=0,y=2500,legend=c("Em APP", "Fora APP"), col=c("blue", "red"), pch=0) 

 

# cálculo do WPI para APP fora de UC 

 

WPIapp_nuc <- (wpi5+wpi10+wpi16+wpi71+wpi73+wpi77+wpi78+wpi82+wpi89+wpi91 

+wpi93+wpi95+wpi97+wpi111+wpi126+wpi154+wpi161+wpi165+wpi172+wpi179+wpi180+wpi1

85+wpi187+wpi201+wpi202+wpi207)*(1/26) 

 

(WPIapp_nuc_media <- mean(WPIapp_nuc)) 

(WPIapp_nuc_sd <- sd(WPIapp_nuc)) 

(quantile(WPIapp_nuc, c(0.025,0.975))) 

 

# cálculo do WPI para APP em UC 

 

WPIapp_uc <- (wpi18+wpi20+wpi25+wpi26+wpi29+wpi37+wpi39+wpi45+wpi53+wpi66 

+wpi170+wpi191+wpi193)*(1/13) 

 

(WPIapp_uc_media <- mean(WPIapp_uc)) 

(WPIapp_uc_sd <- sd(WPIapp_uc)) 

(quantile(WPIapp_uc, c(0.025,0.975))) 

 

 

# histograma com a comparação entre as distribuições de WPI em APP dentro e 

fora de UC 
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hist(WPIapp_uc, col=NULL, border="green", breaks=20, xlim=c(0,0.3), 

ylim=c(0,2500), xlab=("WPI"), ylab="Frequência", main="Distribuições de WPI 

para APP dentro e fora de UC") 

hist(WPIapp_nuc, col=NULL, border="blue", add=T) 

legend(x=0.20,y=2500,legend=c("APP fora UC", "APP em UC"), col=c("blue", 

"green"), pch=0) 

 

# cálculo do WPI para pontos fora de APP fora de UC 

 

WPInapp_nuc <- (wpi1+wpi2+wpi3+wpi4+wpi6+wpi7+wpi8+wpi9+wpi11+wpi12+wpi13 

+wpi14+wpi15+wpi69+wpi70+wpi72+wpi74+wpi75+wpi76+wpi79+wpi80+wpi81+wpi83+wpi84+

wpi85+wpi86+wpi87+wpi88+wpi90+wpi92+wpi94+wpi96+wpi98+wpi99+wpi100+wpi101+wpi10

2+wpi103+wpi104+wpi105+wpi106+wpi107+wpi108+wpi109+wpi110+wpi112+wpi113+wpi114+

wpi115+wpi116+wpi117+wpi118+wpi119+wpi120+wpi121+wpi122+wpi123+wpi124+wpi125+wp

i127+wpi128+wpi129+wpi130+wpi131+wpi132+wpi133+wpi134+wpi135+wpi136+wpi137+wpi1

38+wpi139+wpi140+wpi141+wpi142+wpi143+wpi144+wpi145+wpi146+wpi147+wpi148+wpi149

+wpi150+wpi151+wpi152+wpi153+wpi155+wpi156+wpi157+wpi158+wpi159+wpi160+wpi162+w

pi163+wpi164+wpi166+wpi167+wpi168+wpi169+wpi174+wpi177+wpi178+wpi181+wpi188+wpi

189+wpi192+wpi194+wpi195+wpi196+wpi197+wpi198+wpi199+wpi200+wpi203+wpi204+wpi20

5+wpi206+wpi208)*(1/118) 

 

(WPInapp_nuc_media <- mean(WPIapp_uc)) 

(WPInapp_nuc_sd <- sd(WPIapp_uc)) 

(quantile(WPInapp_nuc, c(0.025,0.975))) 

 

# histograma com a comparação entre as distribuições de WPI para pontos em APP 

fora de UC e fora de APP fora de UC 

 

hist(WPIapp_nuc, xlim=c(0,0.25), ylim=c(0,2500), xlab=("WPI"), 

ylab="Frequência", main="Distribuições de WPI para APP e Não APP fora de UC", 

col=NULL, border="blue") 

hist(WPInapp_nuc, add=T, col=NULL, border="red") 

legend(x=0,y=2500,legend=c("em APP", "fora APP"), col=c("blue", "red"), pch=0) 

 

WPInapp_uc <- (wpi17+wpi19+wpi21+wpi22+wpi23+wpi24+wpi27+wpi28+wpi30 

+wpi31+wpi32+wpi33+wpi34+wpi35+wpi36+wpi38+wpi40+wpi41+wpi42+wpi43+wpi44+wpi46+

wpi47+wpi48+wpi49+wpi50+wpi50+wpi51+wpi52+wpi54+wpi55+wpi56+wpi57+wpi58+wpi59+w

pi60+wpi61+wpi63+wpi64+wpi65+wpi67+wpi68+wpi171+wpi173+wpi175+wpi176+wpi182+wpi

183+wpi184+wpi186+wpi190)*(1/51) 

 

# histograma com a comparação entre as distribuições de WPI para pontos em NAPP 

dentro e fora de UC 

 

 

hist(WPInapp_nuc, xlab=("WPI"), ylab="Frequência", main="Distribuições de WPI 

para NAPP dentro e fora de UC", col=NULL, border="red", xlim=c(0,0.3)) 

hist(WPInapp_uc, add=T, col=NULL, border="dark green", breaks= 20) 

legend(x=0,y=2000,legend=c("em UC", "fora UC"), col=c("dark green", "red"), 

pch=0) 

 

hist(WPInapp_uc, xlab=("WPI"), ylab="Frequência", main="Distribuições de WPI 

para APP e NAPP dentro  UC", col=NULL, border="dark red") 

hist(WPIapp_uc, add=T, col=NULL, border="green") 

legend(x=0.02,y=3500,legend=c("APP", "NAPP"), col=c("green", "dark red"), 

pch=0) 

 


