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RESUMO 

Este estudo teve o objetivo de estimar as populações de onça-pintada (Panthera 

onca) e de jaguatirica (Leopardus pardalis) e a riqueza e a abundância dos mamíferos 

terrestres na Fazenda São Nicolau, no norte do estado de Mato Grosso, sul da 

Amazônia. Utilizei armadilhas-fotográficas para registrar as espécies. Amostrei 12 

pontos em áreas de floresta durante quatro temporadas (2008 a 2011), totalizando 3603 

dias/câmeras. Nas áreas alteradas amostrei 16 pontos em duas temporadas (2009 e 

2010), em sistema de rodízio, totalizando 658 dias/câmeras. Estimei parâmetros 

populacionais dos felídeos apenas nas áreas de floresta. Analisei a comunidade de 

mamíferos nos dois ambientes. A densidade populacional das duas espécies de felídeos 

foi estimada analisando a população fechada e aberta dentro de ocasiões de captura de 

10 dias, aproximadamente. Identifiquei os indivíduos comparando as diferenças nas 

malhas da pelagem. Utilizei o método convencional de captura e recaptura (CAPTURE) 

e o modelo espacialmente explícito (SECR) para as análises de população fechada. Para 

análises de população aberta, utilizei o modelo Jolly-Seber e o desenho robusto de 

Pollock. Identifiquei 10 onças, em 88 eventos fotográficos nas quatro temporadas. A 

razão sexual (M:F) foi de 1,5:1. As estimativas populacionais da onça-pintada foram 

realizadas somente para 2010 utilizando os modelos de população fechada. A densidade 

populacional com base no CAPTURE e na média da máxima distância percorrida 

(MMDM) foi estimada em 4,12 ind./km². O SECR estimou a densidade em 3,03 (±1,57) 

ind./km². No caso das jaguatiricas, identifiquei 24 indivíduos em 134 eventos 

fotográficos. A razão sexual foi de 1:1. Estimei a densidade populacional nas quatro 

temporadas utilizando os modelos de população fechada e aberta. Os resultados do 

SECR foram mais moderados, estimando 7,87 (±3,0), 14,17 (±6,5), 10,46 (±4,4) e 7,36 

(±2,9) ind./km², entre 2008 e 2011, respectivamente. Entretanto o modelo Jolly-Seber 

foi o que obteve as maiores estimativas, sendo 19,54, 25,01, 16,03 e 19,74 ind./km², a 

cada temporada. Também estimei a sobrevivência e o crescimento populacional desta 

espécie. O modelo SECR estabilizou as estimativas de densidade mesmo com os valores 

de buffer mais elevados, evitando superestimar a população. Estes resultados indicam 
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que o modelo espacialmente explícito foi adequado para a compreensão da dinâmica 

populacional das duas espécies de felídeos. Entretanto, o desenho robusto retornou um 

maior número de parâmetros demográficos, complementando as análises populacionais. 

A densidade populacional média da jaguatirica para as quatro temporadas ao sul da 

Floresta Amazônica com base no SECR, foi estimada em 11,81 (±2,29) ind/100km
2
, em 

uma região com pelo menos 25% de área alterada. O número de espécies observadas de 

mamíferos entre as temporadas variou de 21 a 24 na área de floresta, e a riqueza foi 

estimada em 26 espécies. Na área alterada o número de espécies observadas nas duas 

temporadas foi de 13 e 15 e a riqueza foi estimada em 18 espécies, sendo que o total de 

espécies observadas foi 17. As espécies mais representativas foram o Tayassu pecari, na 

área de floresta e o Cerdocyon thous, na área alterada. A análise gráfica composta de 24 

índices de diversidade beta indicou que a área de floresta teve maior homogeneidade na 

ocorrência das espécies do que na área alterada. Este estudo demonstra que quando há 

uma coleta de dados por mais que uma temporada, seja para investigar a população de 

uma espécie ou a estrutura de uma comunidade, os resultados não serão os mesmos, 

mesmo utilizando os mesmos procedimentos. Isso reforça a importância dos estudos da 

dinâmica das populações silvestres para compreender a oscilação na abundância e 

também na riqueza da comunidade.  

  

Palavras-chave: Mamíferos, Felidae, Amazônia, abundância, densidade, riqueza de 

espécies. 
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ABSTRACT 

The objective of the present study was to estimate the population density of jaguar 

(Panthera onca) and ocelot (Leopardus pardalis), and the abundance and species 

richness of other terrestrial mammals on the Fazenda São Nicolau, in the north of the 

Brazilian state of Mato Grosso, located in the southern Amazon basin. Camera traps 

were used to record the presence of the different species. Twelve collecting points were 

established in forested areas and sampled during four years between 2008 and 2011, 

with a total of 3603 trap-days of records. In impacted areas, 16 points were sampled in a 

rotating system over two years (2009 and 2010), with a total of 658 traps-days of 

records. Population parameters were estimated for the felids only in the forested areas, 

while the mammal community was analyzed in both habitats. Population density was 

estimated considering both open and closed populations, with individuals being 

identified based on pelage coloration patterns. The conventional capture-recapture 

method (CAPTURE) and the Spatially Explicit (SECR) model were used for the closed 

population analysis, while the Jolly-Seber and Pollock's robust design were used for the 

open population. A total of 10 jaguar were identified from 88 photo-records. Jaguar 

sexual ratio was estimate in 1,5:1. Population estimates of the jaguar were performed 

only for 2010 using closed population models. Population density based on the 

CAPTURE and the maximum distance traveled (MMDM) average was estimated at 

4.12 ind/km ². The SECR estimated density was 3.03 (±1,57) ind/km ². Overall, 24 

ocelots were identified from 134 photo-records, with density being estimated for all four 

years based on both open and closed population models. Ocelot sexual ratio was 1:1. 

Population density was estimated in the four seasons following the use of closed and 

open population analysis. The results of the SECR were more moderate, estimating 7.87 

(± 3.0), 14.17 (± 6.5), 10.46 (± 4.4) and 7.36 (± 2.9) ind/km² between 2008 and 2011, 

respectively. The Jolly-Seber model obtained the highest estimates, 19.54, 25.01, 16.03 

and 19.74 ind. / km ², each season. Survival and population growth were also estimated 

for this species. This result indicates that the spatially explicit model was adequate for 

the understanding of the population dynamics of the two felid species, although the 
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robust design returned a greater number of demographic parameters, complementing the 

population analysis. The average population density of the ocelot for four seasons in 

southern Amazonia based on SECR, was estimated on 11.81 (± 2.29) ind/100km
2
 in a 

region with at least 25% of the disturbed area. Total mammalian richness for the study 

area was estimated at 26 species, with between 21 and 24 species being recorded in any 

given year. In the altered habitat, species richness was estimated to be 18 species, 

although only 17 were recorded (13 in one year and 15 in the other). The most common 

species were Tayassu pecari in the forested area and Cerdocyon thous in the altered 

habitat. The analysis of 24 indices of Beta diversity indicated a more homogeneous 

distribution of species in the forested areas in comparison with the altered habitat. 

Overall, this study has demonstrated that camera-trapping studies of population density 

or community structure require monitoring over two or more years for the collection of 

data for reliable analyses. This reinforces the importance of long-term studies for the 

understanding of the dynamics of wild populations and community structure.  

 

Key words: Mammals, Felidae, Amazonia, abundance, density, species richness. 
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 1. INTRODUÇÃO 

  

Saber quantos indivíduos existem em uma população e quais os mecanismos 

regem esses números e determinam a sua dinâmica são importantes questões da 

ecologia (Kéry & Schaub, 2012). Neste sentido, é fundamental conhecer aspectos que 

regem essa dinâmica, como nascimento, morte e migrações para estudos demográficos 

dos grupos de animais viventes, além de saber como isso é influenciado pelo ambiente 

onde estão inseridos (Begon et al, 2006).  

Estimativas de abundância populacional estão no foco da maioria das pesquisas 

ecológicas de monitoramento da vida silvestre. Entretanto, obter dados de abundância 

frequentemente requer maiores esforços de amostragem do que estimar parâmetros de 

ocupação (Mackenzie et al., 2006), especialmente, para espécies raras ou crípticas. Da 

mesma forma, estimar os parâmetros que explicam as mudanças na abundância 

populacional também tem sido extremamente difícil (Pollock, 1981; Karanth et al., 

2011a; O'Brien, 2011) e requer um esforço em longo prazo (Kéry & Schaub, 2012). 

A grande questão é desenvolver e vincular da melhor forma os objetivos, o 

desenho amostral, os métodos e os melhores modelos matemáticos para monitorar as 

populações de animais. Isto é fundamental para viabilizar cotas para caça (esportiva ou 

extrativista), para controlar espécies invasoras ou para elaborar as estratégias de 

proteção de espécies ameaçadas (OʼBrien, 2011). Entretanto, não basta utilizar o melhor 

modelo matemático, é de suma importância que os dados sejam coletados de forma a 

cumprirem com todas as premissas necessárias para validação desses modelos. 

Entre as populações mais difíceis de serem monitoradas estão as dos mamíferos 

predadores de topo, devido a atual tendência populacional em declínio, levando a baixa 

abundância populacional e, em muitos casos, pelo comportamento esquivo e furtivo, 

especialmente, em ambientes tropicais (Emmons &  Feer, 1997; OʼBrien, 2011). 

Também fazem parte de um grupo extremamente vulnerável à ação antrópica e 

requerem uma atenção especial devido a sua importância ecológica como controladores 

dos sistemas biológicos que envolvem as populações de presas (Begon, 2006).  

Devido a dificuldade de visualização em seu ambiente natural, há uma falta de 

informação a respeito de diversos aspectos da biologia dessas espécies. Uma das 

principais questões ecológicas da atualidade é saber quantos indivíduos existem em 

áreas com diferentes formas de impacto antrópico. A alteração da paisagem influencia 
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diretamente  na estrutura populacional das espécies, podendo favorecê-las (no caso das 

espécies sinantrópicas e/ou generalistas) ou prejudicá-las (no caso das mais sensíveis 

e/ou especialistas). 

 Técnicas modernas de monitoramento não invasivo, como as armadilhas-

fotográficas (AF), possibilitam acessar informações biológicas de mamíferos silvestres, 

que vivem em florestas densas, com grande facilidade. Além da possibilidade de obter 

dados de forma sistemática para realizar análises que estimem com boa precisão muitos 

parâmetros demográficos importantes para a compreensão da dinâmica populacional das 

espécies (Pollock, 1981; Karanth et al., 2011a; OʼBrien, 2011). 

Os estudos com AF se desenvolveram concomitantemente com a evolução das 

próprias máquinas fotográficas. Há mais de uma década, esse método de amostragem 

vem se tornando um grande aliado no monitoramente de espécies difíceis de serem 

observadas. Atualmente é possível localizar mais de 180 publicações na Web of Science 

incluindo o termo “camera-trap” e que foram desenvolvidas em diversos tipos de 

ambientes, desde parques urbanos até florestas remotas, com espécies comuns e outras 

extremante raras (O’Connell et al., 2011). O método de amostragem por AF oferece 

precisão na identificação das espécies, na capacidade de ser utilizada em qualquer 

ambiente e na possibilidade de registrar informações como data, hora, agregado a 

informações dos indivíduos (no caso de espécies malhadas) como sexo e idade (Silveira 

et al., 2003; O’Brien, 2011) e localização (Efford, 2013b). 

Animais de espécies com marcas naturais são mais fáceis de serem 

individualizados sem a necessidade de captura para a marcação dos indivíduos (Karanth 

& Nichols, 2000; Karanth et al., 2004). 

Em 1995, Ullas K. Karanth apresenta o primeiro artigo inferindo sobre as 

estimativas de densidade populacional de tigres (Panthera tigris)  na Ásia utilizando 

dados de captura e recaptura obtidos com AF e analisados com programa CAPTURE. 

Posteriormente, este autor se tornou uma grande referência nos estudos populacionais de 

felídeos silvestres. Foi o primeiro a disponibilizar um guia metodológico para o uso de 

AF (Karanth & Nichols, 1998; Karanth & Nichols, 2000).  

Outros estudos ganharam notoriedade. Carbone et al. (2001) avaliaram 19 

estudos de densidade populacional de tigres e estimaram um mínimo de 1000 dias de 

armadilhamento-fotográfico necessários para avaliar a presença ou ausência desta 

espécie considerando uma baixa densidade populacional (0,4-0,7 tigres/100km
2
). Nas 

Américas Central e do Sul, os estudos com AF ganharam direção principalmente com 
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espécies de felídeos silvestres que possuem marcas naturais plausíveis de 

reconhecimento individual como a jaguatirica (Leopardus pardalis) (Trolle & Kéry, 

2005; Maffei & Noss, 2008) e a onça-pintada (Panthera onca) (Silver et al., 2004; 

Soisalo & Cavalcanti, 2006). Mais recentemente, marcas naturais e cicatrizes têm sido 

utilizadas na identificação de onças-pardas (Kelly et al., 2008; Negrões et al., 2010) 

mesmo existindo uma grande falta de consenso da aplicação deste método entre 

pesquisadores  (Foster & Harmsen, 2012). 

A onça-pintada tem sido a espécie mais estudada por meio de AF  em Belize 

(Silver et al., 2004), na Bolívia (Wallace et al., 2003), na Costa Rica (González-Maya et 

al., 2008) e no Pantanal brasileiro (Soisalo & Cavalcanti, 2006). A jaguatirica também 

foi bastante estudada no Pantanal brasileiro (Trolle & Kéry, 2005), no Chaco boliviano 

(Maffei & Noss, 2008), em Belize (Dillon, 2005; Dillon & Kelly, 2007) e no Peru 

(Kolowski & Alonso, 2010).  

Maffei e colaboradores (2004) estimaram a presença de mil onças-pintadas na 

região do Chaco boliviano empregando esta técnica. Ainda em 2004, Scott Silver e 

colaboradores analisaram um conjunto de dados de foto-captura de onça-pintada em 

cinco localidades nas Américas Central e do Sul e demonstraram variações nas 

densidades populacionais da espécie em diferentes regiões. Em 2006, Soisalo & 

Cavalcanti utilizaram AF e telemetria para estimar a densidade populacional da espécie 

no Pantanal e questionaram as análises da máxima distância percorrida (MMDM) e 

quando isso pode superestimar uma população. Em Belize, vários autores (Dillon, 2005; 

Dillon & Kelly, 2007) revisaram e analisaram a questão da MMDM inferindo se os 

indivíduos com máxima distância percorrida igual a zero devem ser inseridos nas 

análises. Mais recentemente, uma revisão de estudos com a densidade da onça-pintada 

utilizando modelos de captura e recaptura convencionais demonstrou que a grande 

maioria deles apresentou estimativas enviesadas com uma tendência a superestimar a 

população, especialmente, quando a área amostrada é pequena (Tobler et al., 2013). 

Junto com o desenvolvimento tecnológico do método de AF, também houve 

enormes avanços nas análises dos dados de captura e recaptura que se tornaram mais 

robustas (Efford, 2013a; Efford; 2013b; Athreya et al., 2013; Tobler & Powell, 2013). 

As novas análises populacionais estão aprimorando as estimativas populacionais  

garantindo assim maior confiabilidade nos resultados. Uma das propostas da atualidade 

é utilizar modelos espacialmente explícito de captura e recaptura (spatially explicit 

capture-recapture – SECR) que incorporam a localização geográfica dos pontos de 
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amostragem ao histórico de captura, e os testes empíricos são fundamentais para validar 

esses modelos (Efford, 2011; Efford, 2013c). 

Entretanto, para descrever a dinâmica populacional destas espécies é preciso 

monitorar a área por uma série de temporadas. Realizei uma revisão de 10 publicações 

sobre estudos populacionais de jaguatiricas em 16 localidades mostra que apenas cinco 

foram realizadas por mais que uma temporada (Trolle & Kéry, 2003; Maffei et al., 

2005; Di Bitetti et al., 2006; Haines et al., 2006; Fusco-Costa, 2007; Dillon & Kelly, 

2007; Goulart et al., 2008; Di Bitetti et al., 2008; Kolowski &  Alonso, 2010; Oliveira, 

2012). Destes, três realizaram duas temporadas em anos diferentes (Maffei et al., 2005), 

um fez duas temporadas no mesmo ano (Kolowski & Alonso, 2010) e apenas um 

realizou cinco temporadas, em três anos (Dillon & Kelly, 2007). Um estudo de uma 

temporada teve a duração de 14 meses, provavelmente  devido ao baixo número de 

indivíduos na região para realizar análises com menor tempo (Goulart et al., 2008). 

Com relação à onça-pintada, oito publicações em 15 localidades mostraram que quatro 

grupos de pesquisadores realizaram mais que uma temporada (Amit et al., 2009; Silver 

et al., 2004; Silveira et al., 2009; Salom-Pérez et al., 2007; Paviolo et al., 2008; Wallace 

et al., 2003; Soisalo & Cavalcanti, 2006; Miller, 2005). Destes, um realizou três 

temporadas (Wallace et al., 2003), embora a grade tenha sido alterada e a amostragem 

realizada duas vezes no mesmo ano. Apenas dois grupos amostraram por duas 

temporadas (Soisalo & Cavalcanti, 2006; Miller, 2005). Nenhum estudo populacional 

com onças-pintadas e jaguatiricas monitorou estas espécies por mais de três anos 

seguidos durante a mesma época e nos mesmos pontos amostrais, o mínimo 

recomendado para estudos populacionais mais refinados (Pollock, 1981). Falta assim 

um conhecimento mais aprofundado sobre a dinâmica populacional destes predadores. 

Apenas um estudo, com o tigre, realizou monitoramento por cerca de uma década e foi 

capaz de inferir mais detalhadamente a respeito da sobrevivência, do recrutamento, do 

crescimento populacional e de outros parâmetros demográficos da espécie (Karanth et 

al., 2006; Karanth et al., 2011). 

 Neste sentido, na primeira parte da tese, descrevi a dinâmica populacional de 

duas espécies de felídeos (Panthera onca e Leopardus pardalis) focando em dados de 

densidade, ao longo de quatro temporadas consecutivas em uma área de fronteira 

agrícola ao sul da Amazônia brasileira.  
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1.1 Mamíferos na Amazônia 

Grandes extensões da Floresta Amazônica estão sendo rapidamente 

transformadas em áreas agrícolas. Há décadas, diversos incentivos fiscais e políticas de 

uso da terra aumentaram significativamente o processo de desmatamento da Floresta 

(Binswanger, 1991) e atualmente os colonos continuam com a mesmo incentivo, visto 

que diversas propriedades possuem placas com apoio de investimentos do Banco do 

Brasil. Neste tema, Mato Grosso é um dos estados mais responsáveis pelo alto índice de 

conversão de florestas para agricultura. Somente entre 2001 e 2004 foram 540.000 ha de 

floresta desmatados. Os municípios do noroeste do estado representam as regiões mais 

afetadas pela dinâmica de transformação da paisagem (Morton et al., 2006). Há um 

deslocamento das áreas de produção de soja e gado para o norte, transformando a 

Floresta Amazônica em um ambiente aberto (Simon & Garagorry, 2005). Neste cenário, 

as espécies da fauna silvestre sofrem com as novas condições ambientais impostas pelo 

ser humano. Consequentemente, muitas delas tiveram um declínio populacional ou 

mesmo desapareceram nos ambientes fragmentados, afetando principalmente primatas 

(Ateles sp.) e carnívoros (Panthera onca) (Michalski & Peres, 2005). Embora todas as 

espécies sejam afetadas de alguma forma, os mamíferos terrestres de médio e grande 

porte estão entre as espécies mais ameaçadas, pois além da perda de ambientes, estão 

suscetíveis aos caçadores pela facilidade de acesso por estradas em meio à floresta 

(Laurence et al., 2000). O desmatamento, alterando drasticamente a paisagem 

amazônica, somado aos impactos extrativistas (madeira, sementes, animais) nas áreas 

fragmentadas, leva a uma redução da disponibilidade de recursos naturais nos 

fragmentos de habitat remanescentes, com impactos profundos, principalmente fora das 

unidades de conservação e das terras indígenas. Sendo um grupo extremamente 

vulnerável à ação antrópica, os mamíferos silvestres requerem uma atenção especial nos 

estudos populacionais e inventários de espécies.  

Devido a sua dimensão, heterogeneidade ambiental e dificuldade de acesso, o 

conhecimento sobre as espécies de mamíferos terrestres em diversas regiões da 

Amazônia ainda é escasso. O sul da Amazônia sofre com o acelerado processo de 

alteração ambiental e com a intensiva ação agropecuária. Essa mesma região inclui a 

zona de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônia. Um estudo realizado na 

Amazônia Oriental, demonstra que a pressão antrópica pode influenciar diretamente a 

composição da riqueza e diversidade na comunidade de mamíferos. Entretanto, 



 

6 

 

determinar a exata influência de cada atividade antrópica (caça, exploração madeireira, 

clareiras, extrativismo) na estrutura da comunidade é mais complicado, principalmente 

quando se comparam diferentes locais (Lopes & Ferrari, 2000).   

Os inventários da comunidade de mamíferos realizados ao sul da Amazônia, 

foram temporalmente rápidos demais em sua execução e muitas vezes baseados em 

informações pouco confiáveis como entrevistas (Miranda et al., 2011; Prist et al., 2012). 

Raros são os estudos de fauna na Amazônia com mais de três anos consecutivos 

(Pitman, et al., 2010). Quando se faz um inventário deste tipo é possível atingir uma 

lista de espécies, mas não se alcançam dados de abundância de espécies para os 

ambientes amostrados. O uso de armadilhas-fotográficas a longo prazo retorna 

resultados quantitativos sobre o número de indivíduos permitindo identificar as espécies 

raras e as mais comuns, com reduzidos erros de identificação. Estudos duradouros são 

muito mais importantes do que simples estimativas de riqueza e abundância pontuais. 

Quando realizados em múltiplas temporadas possibilitam compreender a mudança 

dessas estimativas ao longo dos anos (OʼBrien et al., 2011).  

Portando, na segunda parte da tese, procurei estimar abundância, riqueza e 

diversidade para as espécies de mamíferos terrestres registrados na floresta nativa e em 

ambientes alterados com os resultados das armadilhas-fotográficas ao longo das 

temporadas. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

a) Estimar a densidade populacional (  ) utilizando diferentes modelos de captura e 

recaptura, o centro de atividade potencial dos indivíduos e as mudanças anuais, a 

sobrevivência ( ), o crescimento populacional (λ), a razão sexual e o período de 

atividade para a jaguatirica (Leopardus pardalis) e para a onça-pintada (Panthera 

onca); 

b) Para os mamíferos terrestres, estimar a riqueza, a diversidade, a abundância e o 

padrão de distribuição de abundância das espécies, em dois ambientes (floresta 

nativa e áreas alteradas). 
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Área de Estudo 

 

Possuindo a maior floresta tropical do mundo, Amazônia possui cerca de 5,5 

milhões de quilômetros quadrados ocorrendo em nove países da América do Sul, entre 

eles o Brasil, que possui cerca de 4,2 milhões desta floresta em seu território (IBGE, 

2004). Está presente em nove estados brasileiros que possuem territórios dentro da bacia 

do rio Amazonas, sendo eles: Roraima, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, 

Acre e parte de Mato Grosso e Maranhão. Pode-se notar com facilidade três principais 

tipos de estrutura florestal, a floresta andina, a floresta de terra-firme e a floresta 

alagada. Entretanto, cada uma dessas estruturas é composta de uma mistura heterogênea 

de formações florestais sobre diferentes estruturas geológicas, além de uma vasta 

complexidade socioambiental (AbʼSáber, 1996). Um estudo minucioso do ambiente 

diferenciou 23 tipo de ecorregiões na Amazônia brasileira, cada uma com 

peculiaridades que as tornam similares entre si, favorecendo melhor o entendimento das 

pesquisas ambientais e das propostas de preservação ambiental (Dinerstein et al., 1995). 

Entre os tipos de vegetação é possível localizar matas de igapós, matas de várzea, matas 

de terra firme, savanas amazônicas, zonas de refúgios, florestas ombrófilas, florestas 

estacionais e campinas. Um estudo sobre o padrão de distribuição de espécies arbóreas 

demonstrou que existem cerca de 16000 espécies de árvores, destas, apenas 227 são 

hiperdominantes compreendendo mais que 50% dos indivíduos existentes no bioma. 

Cerca de 62% das espécies arbóreas ocorrem em número próximo a um milhão de 

indivíduos (aproximadamente 0,12% de todas as árvores da Amazônia) (H. ter Steege et 

al., 2013). 

O local de estudo, a Fazenda São Nicolau (FSN), está localizada no município 

de Cotriguaçu à margem esquerda do rio Juruena (Figura 1), norte do estado de Mato 

Grosso, sul da Amazônia brasileira. Em uma das regiões consideradas com maior 

viabilidade para ocorrência de onças-pintadas no Brasil, mesmo estando inseridas no 

"Arco do Desmatamento" (Torres et al., 2008). A Fazenda possui 10.000 ha de área 

total, sendo 7.000 ha de floresta nativa e 3.000 ha de áreas alteradas compostas por 

reflorestamento, capoeira e pastagens. A área de floresta nativa foi pouco explorada em 

termos de comércio de madeiras, sendo possível ainda encontrar exemplares maduros de 
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mogno (Swietenia macrophylla King). Atualmente a única exploração de recursos 

naturais é direcionada ao extrativismo de sementes de castanha-do-pará (Bertolletia 

excelsa Bonpl.) em uma parceria realizada com moradores do assentamento rural 

vizinho. O reflorestamento das antigas áreas de pastagem foi uma iniciativa do grupo 

Peugeot em parceria com Office National des Forêts (ONF). Essa parceria surgiu em 

1998 logo após o Protocolo de Kyoto para patrocinar um estudo científico sobre 

sequestro de carbono realizado pela plantação de espécies arbóreas.  

 Durante os primeiros anos de ocupação, a Fazenda funcionou como um ponto 

base para a colonização do noroeste do estado de Mato Grosso, quando houve sete 

eventos de desmatamento entre 1981 e 1998. Após esse período, a Fazenda foi vendida 

para o grupo automotivo francês Peugeot-Citröen (ONF-Brasil) para iniciaram o Projeto 

Poço de Carbono Florestal Peugeot de reflorestamento sob concessão de administração 

da ONF-Brasil. Este projeto de longo prazo, tem o intuito de monitorar e avaliar o 

sequestro de carbono da atmosfera e a sua fixação em forma de árvores. O 

reflorestamento foi iniciado em 1999, com diversas espécies nativas e exóticas, entre as 

quais se destacam a teca (Tectona grandis), o jambolão (Syzygium cumini Skeels), a 

figueira branca (Ficus sp.), o ipê-roxo  (Handroanthus impetiginosus Mart. ex DC.). 

Boa parte do reflorestamento foi realizada em consórcio  com diferentes espécies 

intercaladas em uma mesma parcela. Após dez anos de plantio, a FSN já possui áreas 

onde as pastagens foram praticamente substituídas pelo reflorestamento e outras ainda 

com boa formação de pasto em meio ao reflorestamento.  
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Figura 1. Localização da Fazenda São Nicolau ao norte do estado de Mato Grosso, 

margem esquerda do rio Juruena, sul da Amazônia. 

 

Ao sul e à oeste, as áreas de desmatamento formadas principalmente por 

pastagens, se encontram próximas ao limite da propriedade (Figura 2). Ao sul, também 

existe um assentamento rural com diversas atividades rurais, entre elas a pecuária, 

agricultura de subsistência e atividade agroflorestal. As propriedades à oeste são 

fazendas de gado de corte.  

Além de 70% da área da Fazenda ser composta de Floresta Amazônica de terra-

firme, há uma grande porção de floresta contínua que se estende para o norte, 

acompanhando a margem esquerda do rio Juruena. Isso garante uma boa conectividade 

da vida silvestre para dentro e fora da área de reserva legal da FSN para com as outras 

áreas de floresta do entorno. A Fazenda está inserida na ecorregião reconhecida como 

Florestas Úmidas do Tapajós e Madeira. O clima é definido como equatorial, quente e 

úmido, com um a três meses de seca anual. O solo do município é formado 

principalmente por alissolos, de origem minerais não hidromórficos, de baixo potencial 

agrícola devido a pouca disponibilidade de nutrientes. Entre as áreas consideradas 

protegidas no município está a Terra Indígena Escondido da etnia Erikbaktsa, com 
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extensão territorial de 1691 km
2
, distante 20 km à noroeste da FSN, representando 

18,9%  da área do município de Cotriguaçu (8.938,39 km
2
), sendo uma importante 

reserva de vida silvestre para a região (Miranda & Amorim, 2001).  

 

 

Figura 2. Limites da Fazenda São Nicolau sobre imagem do satélite Landsat 5. Áreas 

desmatadas claras e floresta escura. Data das imagens 14/08/2010. Fonte: 

<http://www.dgi.inpe.br/CDSR/>. 
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3.2 Projeto Piloto 

 

 Nesta pesquisa utilizei como base de dados as fotografias obtidas por meio de 

armadilhas fotográficas instaladas em estradas de pouco uso, na floresta nativa e nas 

áreas alteradas. Para otimizar a coleta dos dados e garantir maior confiabilidade nos 

resultados, realizei um projeto piloto entre 11 e 30 de julho de 2008. Desta forma, 

obtive maior familiaridade com os equipamentos, selecionei os pontos de amostragem e 

avaliei os problemas metodológicos de instalação e de coleta dos dados. Alguns dos 

modelos de equipamentos exigiram uma programação específica para otimizar o 

registro fotográfico de animais se deslocando pelas estradas. Esta programação refere-se 

ao tempo de detecção do sensor, intervalo entre a percepção do sensor até o registro 

fotográfico e o intervalo entre um registro e outro. Isso foi ajustado para que todos os 

equipamentos obtivessem o  melhor desempenho.  

Selecionei os pontos de amostragem em locais propícios para o trânsito de 

felídeos (Crawshaw Jr., 1991) e outros  mamíferos  e com baixa possibilidade de o 

animal sair do caminho e esquivar-se das armadilhas. Isto foi definido para que o 

procedimento fosse realizado com sua máxima eficácia, ou seja, capturando o maior 

número de indivíduos e com o maior número de recapturas possível (Soisalo & 

Cavalcanti, 2006). É importante ressaltar que para os objetivos propostos neste estudo, a 

prática de aleatorização dos pontos de amostragem, não é recomendada por reduzir a 

probabilidade de detecção da espécie alvo (no caso os felídeos silvestres). Considerando 

a impossibilidade de realizar censo e os problemas de detecção imperfeita, a instalação 

dos equipamentos em locais previamente conhecidos com alto potencial de trânsito de 

felídeos, aumenta as probabilidades de registro alcançando números consideráveis para 

análises subsequentes (Karanth et al., 2011b). 

 Inclinei as armadilhas direcionando o foco para o chão, evitando que a 

movimentação das plantas acionasse o sistema. Procurei ajustar  as armadilhas 

fotográficas para evitar fotos causadas por vento, sol e chuva. Os principais defeitos 

apresentados pelas máquinas foram o disparo de fotos sucessivas em um único evento, a 

não marcação de data e/ou hora e a oxidação das partes metálicas do circuito interno 

formando zinabre (azinhavre) no sistema elétrico devido à umidade (o que pode causar 

a falha total do equipamento ou o seu mau funcionamento). No decorrer da pesquisa, 

substituí parte das máquinas 35 mm por digitais. Isso agilizou o processo de obtenção 

das fotografias e reduziu os custos de revelação. 
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 Para garantir uma maior durabilidade dos equipamentos utilizei sílica (1 g) para 

absorção de umidade e fita veda rosca para lacrar as tampas das armadilhas. Em alguns 

modelos adicionei uma vedação extra na borda dos visores com silicone. Evitei 

inspecionar (abrir) as máquinas fotográficas em dias de muita chuva e, em  algumas 

ocasiões, utilizei guarda-chuva e pano seco para inspecionar os equipamentos. 

 

3.3 Período de amostragem  

 

 A amostragem foi dividida em dois métodos de armadilhamento fotográfico. No 

primeiro foram 12 pontos (Figura 3) amostrados com pares de armadilhas fotográficas 

durante quatro temporadas, predominantemente, em áreas de floresta bem preservada. 

No segundo foram 16 pontos amostrados com uma armadilha-fotográfica por duas 

temporadas, somente nas áreas alteradas. Os 16 pontos foram divididos em três grupos 

amostrados em sistema de rodízio (Figura 4). Entretanto, analisei as populações dos 

felídeos apenas com o método de pares de armadilhas-fotográficas e a comunidade de 

mamíferos terrestres com os dois métodos. 

 

3.3.1 Floresta nativa  

 Entre 2008 e 2011, realizei quatro temporadas de amostragem utilizando 

armadilhas fotográficas, com média de 94 ±4 dias cada. As temporadas ocorreram 

sempre no segundo semestre de cada ano (Tabela 1). O intervalo entre cada temporada 

foi de 266, 327 e 263 dias. O tempo esperado seria o funcionamento adequado sem 

interrupção de todos os equipamentos durante o estudo. 

 

Tabela 1. Períodos de amostragem  dos pares de armadilhas fotográficas floresta nativa. 

Temporada Período Dias Pontos amostrados Esperado Câmeras/dia* 

1 31/7 a 01/11/2008 93 11 1023 992 

2 25/7 a 31/10/2009 98 10 980 962 

3 23/9 a 29/12/2010 97 10 970 831 

4 18/9 a 16/12/2011 89 10 890 818 

Total  377 12  3863 3603 

* excluído mau funcionamento  
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Amostrei onze pontos na primeira temporada e dez nas seguintes, nomeados de 

TS1 a TS12 (Figura 3). Instalei as armadilhas-fotográficas, em pares e dispostas uma de 

frente para outra em cada ponto. A diferença entre o número de locais amostrados 

ocorreu devido ao não funcionamento das máquinas do ponto TS3 (em 2008) e dos 

pontos TS5 e TS10 (entre 2009 e 2011). Desloquei dois detectores (TS7 e TS8) dentro 

do mesmo ponto (<50 m) devido a perda do local de fixação das armadilhas entre as 

temporadas, sem causar maiores interferências na amostragem. Para calcular o tempo de 

amostragem de cada detector, excluí os dias (horas) de mau funcionamento dos 

equipamentos quando houve falha simultânea do par de armadilhas-fotográficas. 

 

 

Figura 3. Localização dos pares de armadilhas fotográficas na FSN. 

 

3.3.2 Áreas alteradas 

 Amostrei 16 pontos em 2009 e 12 pontos em 2010 nas áreas alteradas da 

Fazenda. Utilizei armadilhas fotográficas avulsas em sistema de rodízio. Os pontos 

foram divididos em três grupos, amostrados um de cada vez (Figura 4). Instalei as AF 
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em estradas que cortam antigas áreas de pastagens, que estão sendo substituídas por 

reflorestamento. Esses pontos de amostragem possuem a estrutura florestal diferente da 

floresta nativa. O esforço amostral (número de armadilhas fotográficas por dias de 

funcionamento) foi de 405 e 253, nas temporadas de 2009 e 2010, respectivamente 

(Tabela 2). 

  

Tabela 2. Períodos de amostragem das armadilhas fotográficas avulsas nas áreas 

alteradas. 

Temporada Período Dias  Pontos amostrados Esperado Câmeras/dia* 

1 08/08 a 15/11/2009 100 16 536 405 

2 24/09 a 09/12/2010 78 12 348 253 

Total - 178 16 884 658 

*excluindo mau funcionamento 

 

 

Figura 4. Localização das armadilhas fotográficas avulsas instaladas na FSN em sistema 

de rodízio, na qual cada cor corresponde a um grupo de amostragem. 

 



 

15 

 

3.4 Ocasiões de amostragem 

 

Estabeleci ocasiões de amostragem com intervalos aproximados de 11,5 (±2,9) 

dias entre cada visita de monitoramento e manutenção dos equipamentos (Tabela 3). 

Nos modelos matemáticos de captura e recaptura, a ocasião é um período em que o 

registro de cada indivíduo é considerado uma única vez, mesmo quando o mesmo 

obteve mais que um registro nesse período (Karanth, 1995; Kelly et al., 2008; Silveira 

et al., 2009). Essas ocasiões correspondem aos períodos secundários, para análises da 

população fechada, geralmente de curta duração. As temporadas (a cada ano) são 

períodos primários e possibilitaram a obtenção de estimativas de sobrevivência, 

crescimento populacional e recrutamento (Pollock, 1981; Karanth et al., 2006; Karanth 

et al., 2011a; O’Brien, 2011). 

 

Tabela 3. Período do esforço amostral correspondente a cada ocasião de amostragem 

(OA) nas quatro temporadas (de 2008 a 2011). 
OA 2008 dias OA 2009 dias OA 2010 dias OA 2011 dias 

1 31/7 a 8/08 10 1 25/07 a 06/08 13 1 23/09/10 13 1 18/9 a 28/9 11 

2 9/08 a 19/08 10 2 07/08 a 18/08 12 2 6/10 a 14/10 9 2 29/9 a 8/10 10 

3 20/08 a 28/08 9 3 19/08 a 29/08 11 3 15/10 a 22/10 8 3 9/10 a 18/10 10 

4 29/08 a 9/09 12 4 30/08 a 9/09 11 4 23/10 a 1/11 10 4 19/10 a 28/10 10 

5 10/09 a 20/09 11 5 10/09 a 22/09 13 5 2/11 a 15/11 14 5 29/10 a 16/11 19 

6 21/09 a 4/10 14 6 23/09 a 5/10 13 6 16/11 a 27/11 12 6 17/11 a 29/11 13 

7 5/10 a 11/10 7 7 6/10 a 17/10 12 7 28/11 a 8/12 11 7 30/11 a 9/12 10 

8 12/10 a 21/10 10 8 18/10 a 31/10 14 8 9/12 a 29/12 21 8 10/12 a 16/12 7 

9 22/10 a 1/11 11          

Total  94   99   98   90 

 

 Essa estrutura temporal para a análise dos dados mistura situações em que a 

população pode ser analisada pelo método de amostragem fechada ou aberta. Um 

modelo desenvolvido por Pollock (1981; 1982), chamado de Desenho Robusto, 

demonstra essa situação similar ao esquema que desenvolvi neste estudo (Figura 5).  
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Figura 5. Esquema ilustrativo do desenho robusto de Pollock, adaptado de O’Brien 
(2011). Estudo de longo prazo dividido na amostragem de K períodos primários 

(temporadas), cada um composto pela amostragem de l períodos secundários (ocasiões 

de registro). Os períodos primários representam a população aberta na qual, 

informações sobre processos demográficos como crescimento (Yi) e sobrevivência (φi) 

são obtidos entre as temporadas. Períodos secundários são amostras de população 

fechada, onde os dados utilizados para estimativas de abundância (  
i), probabilidades 

de captura (p) e probabilidades de recaptura (c).  
 

 

3.5 Identificação dos indivíduos 

 

 Cada indivíduo de onça-pintada e de jaguatirica apresenta malhas na pelagem 

em padrões não-simétricos sendo possível diferenciá-los entre si. Sendo assim, instalei 

armadilhas-fotográficas em pares para registrar ambos os lados de cada indivíduo destas 

duas espécies. Posteriormente, comparei as diferenças existentes nas malhas de cada 

felídeo fotografado e identifiquei os animais registrados (Figura 6). A diferenciação 

sexual foi feita com base na presença/ausência do saco escrotal. A utilização deste 

método de fotografar animais malhados para análises de captura e recaptura é 

amplamente utilizada em diversos estudos que envolvem felídeos como o tigre (Karanth 

& Nichols, 1998; Karanth et al., 2006), a jaguatirica (Trolle & Kéry, 2003; Dillon & 

Kelly, 2007; Maffei & Noss, 2008), a onça-pintada (Wallace et al., 2003; Maffei et al., 

2004; Silver et al., 2004; Soisalo & Cavalcanti, 2006; Perez, 2008; González-Maya et 

al., 2008; Tobler al., 2013) e o leopardo (Athreya et al., 2013)  
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Figura 6. Padrões de malha de três indivíduos de onça-pintada (Panthera onca). A e B 

são o indivíduo PO5M em dois locais, os detalhes mostram o padrão de malhas se 

repetindo. C e D mostram os indivíduos PO6M e PO8M respectivamente, os detalhes 

mostram as diferenças entre os três indivíduos. 

 

Cada indivíduo identificado recebeu uma nomeação composta com o as siglas da 

espécie (ex. Leopardus pardalis = LP), com um número de identificação (ID) e pela 

letra referente ao sexo (M ou F). Formatei os registros de captura fotográfica em uma 

planilha com os dados de local, data, hora, número da fotografia, números de fotografias 

do mesmo evento, espécie e número de indivíduos fotografados. A partir dessa tabela 

principal, extrai todas as outras tabelas e matrizes que estruturei de acordo com a 

necessidade de cada análise.  

Também estimei a razão sexual e o período de atividade, tanto para a onça-

pintada como para a jaguatirica. A razão sexual é a proporção de machos por fêmeas 

(M:F).  
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3.6 Análises  

 

3.6.1 Modelo convencional de captura e recaptura  

 

 O modelo convencional de estimativa de densidade (D) baseia-se na abundância 

populacional (N) e na divisão deste valor sobre a área (A) amostrada (em km
2
) (Karanth, 

1995; Soisalo & Cavalcanti, 2006). 

         ⁄   

Para estimar a abundância populacional, usei o programa CAPTURE (Otis et al., 

1978; Trolle & Kéry, 2003; Maffei et al., 2004; Silver et al., 2004; Soisalo & 

Cavalcanti, 2006) disponível gratuitamente <http://www.mbr-

pwrc.usgs.gov/software.html> juntamente com um  manual (White et al., 1978).  Esse 

programa trabalha apenas com um único parâmetro, as ocasiões de amostragem. Utiliza 

cinco estimadores  para selecionar o melhor modelo populacional. Os estimadores são: 

null, jackknife, darroch, removal e zippin. Os modelos populacionais são (Mo), onde 

todos os indivíduos tem a mesma probabilidade de serem registrados ao longo do 

estudo; (Mh), há uma diferença na probabilidade de detecção entre os indivíduos; (Mt), 

há uma diferença na probabilidade de detecção ao longo do tempo; (Mb), há uma 

resposta comportamental do indivíduo após o primeiro registro; (Mtb), há uma resposta 

do indivíduo após o primeiro registro e ao longo do tempo; (Mth), há uma diferença de 

registro entre os indivíduos e ao longo do tempo; (Mhb), há uma diferença no registro 

entre os indivíduos e uma resposta comportamental ao primeiro registro (White et al., 

1978; Karanth, 1995; Trolle & Kéry, 2003).  

 Criei uma matriz binária com o histórico de captura dos indivíduos por ocasião, 

para cada temporada (de 2008 a 2011) e para cada uma das duas espécies de felídeos 

(Tabela 4). As matrizes de captura são formadas por 0 = indivíduo não registrado e 1 = 

indivíduo registrado na ocasião (Karanth, 1995; Trolle & Kéry, 2003; Silveira et al., 

2009). Por exemplo, uma sequência de dados 03M 00010010 significa que o indivíduo 

03M foi registrado somente na quarta e na sétima ocasião. Na matriz as linhas são os 

indivíduos e as colunas são as ocasiões de amostragem secundária. Salvei as matrizes 

em arquivo de texto (.txt) separados por tabulações. 

 

http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software.html
http://www.mbr-pwrc.usgs.gov/software.html
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Tabela 4. Exemplo de matriz de foto-captura de jaguatiricas (Leopardus pardalis) em 

2008. Os dados binários representam 0 = indivíduo não registrado e 1= indivíduo 

registrado, em cada ocasião. 
Indivíduo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

LP2M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

LP1F 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

LP3F 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

LP4M 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

LP10M 1 0 1 0 1 0 0 1 1 

 (...)          

 

Considerei duas premissas fundamentais  dos estudos populacionais de captura e 

recaptura:  

1) Os detectores devem estar próximos o suficiente para que a probabilidade de 

um indivíduo local ser registrado seja  > 0 (Maffei et al., 2004; Silver, 2004).  

2) A coleta de dados seja dentro de um período de amostragem em que a 

população pode ser considerada fechada, sem nascimentos, mortes, migrações ou 

emigrações. 

No caso da primeira premissa, a distância mínima entre os locais variou de 1,62-

3,22 km (média 2,21 ±0,47) em 2008 para 1,46-2,67 (média 2,03 ±0,38) entre 2009 e 

2011. Embora essas distâncias sejam fixas, o que varia é o tamanho da área amostrada 

por cada ponto, utilizando como base o tamanho da área de vida dos indivíduos da 

espécie estudada (ver adiante a estimativa do buffer). No caso da segunda, é importante 

ficar atento ao valor de z, nas análises que antecedem as estimativas populacionais para 

verificar se as capturas representam realmente uma população fechada para prosseguir 

com as análises. Para felídeos neotropicais, considera-se o período entre 30-90 dias 

como sendo uma amostragem de população fechada (Silver, 2004; Maffei et al., 2011a). 

A recaptura dos indivíduos tende a demorar pois predadores de topo costumam ter 

grandes áreas e baixa abundância populacional, levando tempo maior para obter dados 

de diversos indivíduos. Justificando a necessidade de longos períodos de amostragem. 

Utilizei como material auxiliar para elaborar a matriz e rodar o programa, o 

protocolo de ajuda aos estudos de abundância populacional da onça-pintada com o uso 

de armadilhas fotográficas criado por Silver (2004).  

 Para estimar a área de amostragem, utilizei o registro de localização de cada 

indivíduo nos pontos de amostragem. Calculei as distâncias entre cada armadilha e as 

distâncias máximas a partir do local em que cada indivíduo foi detectado. Desta forma 
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extrai a média da máxima distância percorrida (MMDM - mean of maximum distance 

moved) para cada espécie. Essa média é utilizada como valor de um raio para definir 

uma área de influência do ponto amostrado, chamado aqui de buffer. É uma forma 

grosseira de estimar a área de vida da espécie para inferir sobre a distância mínima entre 

as máquinas, evitando" buracos" no meio da amostragem, onde possam existir animais 

com alta probabilidade de não serem registrados e quebrando a primeira premissa deste 

modelo. A soma de todos os buffers determina a área efetiva de amostragem (Karanth & 

Nichols, 1998).  O cálculo do MMDM foi obtido com dados de indivíduos que foram 

recapturados ao menos uma vez (Karanth & Nichols, 1998; Dillon & Kelly, 2007; 

Silveira et al., 2009). Alguns autores sugerem utilizar a metade da média da máxima 

distância percorrida (HMMDM, half of the mean maximum distance moved). Entretanto, 

não existe um consenso sobre qual medida é mais adequada para utilizar, pois reduzir a 

área amostrada pela metade pode superestimar a população (Soisalo & Cavalcanti, 

2006; Dillon & Kelly, 2007). Portanto, considerei tanto o FMMDM (full of the mean 

maximum distance moved) quanto o HMMDM para comparar as estimativas de 

densidade populacional (Soisalo & Cavalcanti, 2006). 

 As quatro temporadas de amostragem contribuiram para uma melhor aferição 

do buffer. A partir do histórico de recaptura dos indivíduos ao longo dos anos, calculei o 

MMDM cumulativo  para obter uma maior acurácia no valor que determina a área 

amostrada (Silver, 2004). Esse tipo de método de amostragem de área é válido quando 

não se conhece a área de vida da espécie no local estudado. 

 Para criar os buffers e calcular a área amostrada, utilizei o ArcGis 9.3 e suas 

extensões ArcMap e ArcCatalog. O Procedimento seguiu a ordem: ArcToolbox→ 

Analysis Tools→ Proximity→ Buffer. Este programa permite inserir as coordenadas 

geográficas das armadilhas-fotográficas em mapas da área de estudo. Após a criação 

dos buffers, recortei e exclui (clip) a área do rio Juruena devido seu grande porte, 

seguindo a ordem  ArcToolbox→ Analysis Tools→ Extract→ Clip. O cálculo da área 

foi realizado na tabela de atributos (options→ add field→ name: Area / type: double→ 

ok) (select→ calculate geometry→ property:Area/ unit: square kilometers → ok) 

(Figura 7). 
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Figura 7. Exemplo de criação de buffer, indicando o HMMDM e o FMMDM para 

jaguatirica (Leopardus pardalis) na primeira temporada. 

 

  

3.6.2 Modelo Espacialmente Explícito de Captura e Recaptura (SECR) 

  

 Gerei as estimativas de densidade utilizando o pacote 'secr'  (Efford 2013a; 

2013b),  no ambiente R 3.0.1 <http://www.r-project.org/> (R Core Team, 2013). Os 

comandos das análises estão em anexo. O SECR é um conjunto de modelos de análise 

de dados de captura e recaptura que agrega localização geográfica das armadilhas-

fotográficas, aqui chamadas de detectores. Esses detectores podem ser de diferentes 

tipos, como armadilhas de captura, fotografias ou mesmo transectos para visualização 

de animais. Além desses, outros tipos de detectores também são considerados (ver 

Efford, 2013b). O principal uso é para estimar densidade e possui vantagens sobre 

outros métodos convencionais de captura e recaptura porque incorpora a localização 

espacial dos detectores ao histórico de captura, além de co-variáveis de esforço, dos 

indivíduos e espaciais, gerando assim, estimativas populacionais menos enviesadas.  

http://www.r-project.org/
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 Além das mesmas premissas do modelo convencional, o SECR se baseia em 

quatro pressupostos:  

 1) As áreas de vida são estáveis ao longo do tempo de pesquisa;  

 2) Os centros de atividade são distribuídos aleatoriamente (como um processo de 

Poisson);  

 3) As áreas de vida têm formato aproximadamente circular;  

 4) Taxa de captura diminui com o aumento da distância do centro de atividade 

(Tobler & Powell, 2013).  

 Os modelos plausíveis do SECR são o Modelo 1, que segue a distribuição de 

Poisson,o Modelo 2 de distribuição binomial e o Modelo 3 multinomial. No modelo de 

Poisson, um indivíduo pode ser fotografado um número arbitrário de vezes em um 

número arbitrário de armadilhas e em qualquer período de amostragem. Já no Binomial, 

o indivíduo pode ser capturado apenas uma vez em uma única armadilha, mas em um 

número arbitrário de armadilhas, e no modelo multinomial, um indivíduo pode ser 

capturado ao menos uma vez em ao menos uma armadilha em qualquer período de 

amostragem (Royle & Gardner, 2011). 

 As armadilhas fotográficas são consideradas como detectores de proximidade 

(proximity) porque não capturam os animais, apenas registram a sua presença (Efford, 

2013b; Noss et al., 2013). Este tipo de detector considera quando há mais de uma 

captura do mesmo indivíduo por ocasião em detectores diferentes. 

 Criei dois arquivos, um com as coordenadas geográficas dos detectores com o 

esforço amostral em horas por ocasião de cada detector (Tabela 5) e o outro com o 

histórico de captura dos indivíduos no formato trapID (Tabela 6), onde cada linha 

refere-se a um evento de captura, incluindo a co-variável individual de sexo. Esses 

arquivos podem ser com a extensão .csv ou .txt. Posteriormente, criei um objeto 

(make.capthist) contendo o histórico de captura junto com a localização geográfica dos 

detectores.  

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Tabela 5. Exemplo de tabela de detector tipo proximity com coordenadas geográficas e 

esforço amostral incorporadas ao SECR.  

 

    (...) 

Tabela 6. Histórico de captura e co-variável de sexo dos indivíduos no formato trapID. 

 

    (...) 

 Verifiquei o histórico de captura para testar se a população é estatisticamente 

fechada (closure.test) para prosseguir com as análises de estimativas populacionais. Os 

resultados de população fechada são dados com valor de z de acordo com Otis et al. 

(1978).  

 O ajuste de modelo (secr.fit) atua de forma numérica para maximizar a 

verossimilhança, reconhecendo esses centros de atividade dentro da máscara de hábitat 

(área efetivamente amostrada). A verossimilhança integra os centros de atividade 

potencial. A máscara de hábitat (área efetivamente amostrada) pode ser dada de duas 

formas: de forma explícita, com a inserção de um polígono (shapefile) dentro do 

modelo ou é dada de forma implícita com valores de buffer (Efford, 2013b). Neste caso, 

escolhi a forma explícita utilizando um shapefile da área amostrada, excluindo o rio 

Juruena, considerando este uma área de não habitat. Utilizei um buffer para cada espécie 

no entorno de cada detector, utilizando o argumento type=trapbuffer para refinar a área 

efetivamente amostrada para cada análise populacional. Adicionei à área efetivamente 

amostrada, um shapefile como co-variável espacial com informações sobre as áreas 

alteradas (pasto e reflorestamento) e áreas de floresta nativa. 

 Estruturei as análises do SECR baseadas no modelo híbrido de mistura de 

classes. As classes inseridas no modelo referem-se às categorias de sexo dos indivíduos. 
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Neste sentido, a co-variável (hcov) foi incluída como parâmetro fixo em todos os 

modelos a serem colocados em concorrência. 

 Os quatro parâmetros  que compõem a base de todas as funções dos modelo 

híbrido estão: 

 1.    = densidade (animais por hectare), considerando que este é um parâmetro 

derivado computado de um objeto do modelo SECR, a partir da função derived.cluster; 

 2. g0 = magnitude (intercepção) da função de detecção; 

 3. sigma = escala espacial da função de detecção. 

 4. hcov (pmix) = proporciona a mistura dos modelos híbridos e permite incluir a 

detecção de classes específicas em h2 (ex. classe de sexo). 

 Os outros parâmetros incluídos nos modelos são: 

 a) b = resposta aprendida ao primeiro registro 

 b) bk = resposta do animal aprendida em relação ao ponto de registro 

 c) tcov = co-variável de esforço por ocasião, por detector 

 d) b+T = resposta do indivíduo após o primeiro registro e ao longo do tempo 

  

 Os parâmetros de detecção da fórmula do modelo apresentam ser constantes (~1) 

ou influenciados por classe de sexo (~h2), esforço amostral (~tcov) ou outras co-

variáveis (Efford, 2013a; Efford, 2013b). Os modelos que utilizei para gerar 

concorrência são descritos na Tabela 7. A co-variável espacial (spatialdata) foi inserida 

na área de máscara (make.mask) e adicionada a todos os modelos. 

 

Tabela 7. Descrição dos modelos postos em concorrência. 

Modelos Descrição 

D~1 g0~1 sigma~1 pmix~h2 Modelo constante 

D~1 g0~h2 sigma~h2 pmix~h2 Modelo de heterogeneidade individual 

D~1 g0~tcov sigma~1 pmix~h2 Modelo com detecção influenciada pelo esforço 

amostral 

D~1 g0~b+T sigma~1 pmix~h2 Modelo global comportamental com efeito 

temporal linear sobre as ocasiões 

D~1 g0~bk sigma~1 pmix~h2 Modelo de resposta comportamental específica 

ao local do detector 

D~1 g0~b sigma~1 pmix~h2 Modelo global de comportamento 
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 A probabilidade de detecção (g) é baseada função de detecção, do tipo 

halfnormal e igual para todos os modelos, utiliza os parâmetros g0 e sigma como 

componentes na fórmula da função: 

                   

  

 Utilizei três co-variáveis nos modelos. A primeira co-variável foi o sexo, uma 

unidade categórica de classe de machos e fêmeas (m/f). Esta co-variável (hcov) é a que 

define o modelo híbrido (pmix) e permite a combinação, a detecção das classes 

submetidas ao modelo e as estimativas dos parâmetros demográficos. A outra foi o 

esforço de funcionamento dos detectores como co-variável contínua, medida em horas 

de funcionamento por ocasião, excluindo o mal funcionamento. A terceira co-variável 

foi a espacial, utilizando shapefiles delimitando as área alteradas, a floresta nativa e o 

rio Juruena.  

 Para selecionar o modelo mais adequado, utilizei o Critério de Informação de 

Akaike (AIC) que gera uma concorrência entre os diferentes modelos, considerando o 

mais adequado aquele com o menor valor, penalizando os modelos com maior número 

de parâmetros (Burnhan & Anderson, 2002). O AIC faz uma estimativa da distância 

relativa de cada um dos modelos colocados em concorrência ao "modelo verdadeiro". 

Entretanto, esse "modelo verdadeiro" não necessita estar entre os concorrentes (ver 

Prado, 2009). Utilizei o AICc que é índice corrigido para o caso de pequenas amostras 

(Hurvich & Tsai, 1989). Entretanto, verifiquei o delta AIC (ΔAICc), que é para 

determinar a diferença entre os modelos e peso de cada modelo para reconhecer o mais 

adequado para cada espécie em cada temporada. 

 Ao contrário do modelo convencional de CR, o modelo SECR tende a estabilizar 

a estimativa de densidade à medida em que se aumenta a área amostral efetiva. Para 

compreender melhor e estudar o modelo escolhido, alternei o valor do buffer da área 

amostrada (make.mask) para estimar densidades populacionais. Gerei uma seqüência de 

estimativas de densidade com base em buffers de 1000 a 10.000 m para as jaguatiricas e 

de 1000 a 16.000 m para a onça-pintada. Criei um gráfico para cada espécie com a 

variação dos valores de densidade de acordo com a mudança no tamanho do buffer. A 

questão é qual o tamanho mais adequado para que o valor da área amostral não 

superestime a densidade nem tampouco se torne uma área amostrada irreal, onde outros 

indivíduos estariam sendo ignorados. Segundo Noss et al. (2013), recomenda-se utilizar 
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um buffer de 6000 m para a jaguatirica e 15 000 m para a onça-pintada. O SECR possui 

suas próprias ferramentas para selecionar o melhor buffer, de acordo com o histórico de 

captura, sendo que eu escolhi a função suggest.buffer que se baseia no histórico de 

captura dos indivíduos. 

 O tamanho 'real' da área de amostragem efetiva foi determinado ao alternar os 

valores do buffer dentro da função mask.chek.  Ao realizar simulações dos parâmetros 

populacionais com diferentes áreas de amostragem, foi possível obter diferentes 

estimativas de densidade e mapas com diferentes áreas de amostragem com variações 

nos centros de atividade dos indivíduos. Verifiquei a sequencia desses mapas gerados 

dos centros de atividade sobre a área efetivamente amostrada e considerei o melhor 

ajuste de buffer o valor que alcançou uma situação condizente entre:  

 1) o tamanho da área de amostragem englobando todos os detectores;  

 2) a estabilização das simulações gráficas de probabilidade de captura;  

 3) o centro potencial de atividade dos indivíduos dentro da área amostrada, isto 

é, todos os centros de atividade dentro da área de amostragem no mínimo 0,7 de 

probabilidade de detecção. 

 Após reajustar o modelo com o buffer da área amostrada mais adequado, estimei 

a densidade populacional para cada espécie, gerei os gráficos de probabilidade de 

captura (plot) e os centros potenciais de atividade para cada indivíduo das duas espécies 

de felídeos utilizando a função fxi.countour. Essa é uma função gráfica de densidade 

probabilística de uma localidade estimada para uma ou mais áreas de vida (Efford, 

2013c; ver Borchers & Efford, 2008). Realizei esse procedimento para cada uma das 

temporadas. O procedimento de modelagem passo a passo está explicado a seguir 

(Figura 8). 
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Figura 8. Etapas de modelagem populacional utilizando pacote 'secr'  no ambiente 'R'.  

 

 Após analisar a população a cada temporada, utilizei a função MS.capthist  para 

gerar uma estimativa média da população para fins de comparação com outras regiões. 

Para isto, exclui a última ocasião de registro (9) da primeira temporada (2008). Optei 

pela exclusão desta ocasião pois assim não há a exclusão de nenhum indivíduo da 

amostra. Assim é possível concatenar as ocasiões de registro para uma só análise. Para 
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avaliar a densidade populacional neste ambiente com alterações severas na paisagem, 

utilizei a estimativa média de densidade populacional considerando a proporção de 

áreas alteradas. Extrai os valores de proporção (em porcentagem) de cada ambiente 

(floresta nativa e áreas alteradas) utilizando o ArcGis 9.3 considerando apenas a área 

efetivamente amostrada e excluindo a área do rio Juruena. Desta forma foi possível 

conhecer a densidade populacional em uma fronteira de colonização. 

  

3.6.3 Modelo Jolly-Seber 

 

 Considerando que este estudo possui quatro temporadas (períodos primários) de 

amostragem de 'população fechada', eu também utilizei o modelo de população aberta 

proposto por Jolly-Seber (Jolly, 1965; Seber, 1965). Este modelo de estimativa de 

abundância para uma população aberta é baseado na fórmula: 

                    
 

Onde: Ni é o tamanho populacional na temporada i; B são os nascimentos; D são as 

mortes; I são as imigrações e E são as emigrações. 

  

 O modelo de população aberta é interessante para estimar outros parâmetros 

como a sobrevivência aparente e o crescimento populacional. É importante frisar que a 

sobrevivência é aparente devido ao desconhecimento real da situação dos indivíduos 

amostrados de uma temporada para outra. Quando não há recapturas nas temporadas 

seguintes, não é possível afirmar se houve morte, migração ou se o indivíduo não foi 

detectado.  

 Para realizar essas estimativas utilizei o pacote 'Rcapture' (Baillargeon & Rivest, 

2007; Baillargeon, 2013) no ambiente R 3.0.1 <http://www.r-project.org/> (R Core 

Team, 2013). Os comando das análises estão em anexo (Anexo). No modelo de 

população aberta, são assumidos fatores como a morte e a emigração dentro da 

população. A base de dados é o histórico de captura de cada indivíduo sobre a ocasião 

de captura. Estruturei os dados em uma matriz binária, na qual 0 = nenhum registro e 1 

= registro, a cada período primário. Independente do número de registros de cada 

http://www.r-project.org/
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indivíduo no período secundário, cada indivíduo é considerado apenas uma vez por 

período primário (Figura 5). 

 O Rcapture analisa o histórico de captura com base nos modelos propostos por 

Jolly-Seber (JS) para as estimativas de abundância, e o modelo Cormack-Jolly-Seber 

(CJS) para estimar sobrevivência e crescimento populacional em populações abertas. O 

modelo segue a premissa de que todos os indivíduos têm a mesma probabilidade de 

serem detectados, embora na natureza isso seja raro e a detecção pode ser influenciada 

diretamente pelo sexo, idade, condição social, ou devido a uma resposta à armadilha 

(trap-shy e trap-happy) que pode estimular ou causar aversão ao método de registro 

(Pollock, 1981; 1982), principalmente quando se trata de armadilhas de captura.  

 As premissas de análises da população aberta adotadas pelo modelo Jolly-Seber 

são: 

  a) todos os animais na população no tempo i tem a mesma probabilidade de 

detecção (captura) pi;  

 b) todos os animais presentes na população após o período i tem a mesma 

probabilidade de sobrevivência φi até o período i+1;  

 c) as marcas individuais não são perdidas;  

 d) os períodos secundários são curtos;  

 e) toda emigração é permanente;  

 f) detecção e sobrevivência de um indivíduo é independente de outro indivíduo 

da mesma população.  

 É importante ressaltar que a área amostrada e a localização dos detectores seja a 

mesma entre os períodos primários sem haver modificações para poder inferir sobre 

estimativas de sobrevivência aparente e recrutamento (Karanth et al., 2006; Karanth et 

al., 2011a). Assumi que a área de amostragem efetiva entre os períodos primários foi a 

mesma, embora dois detectores (TS5 e TS10) terem funcionado apenas na primeira 

temporada e um detector (TS3) foi adicionado nas três temporadas seguintes. A 

alteração do tamanho do polígono entre os detectores do primeiro período e dos outros 

seguintes foi de 31,5km
2
 para 33,48km

2
, com uma diferença de 1,98km

2
. 

 No modelo loglinear de população aberta a principal função é a openp que 

computa vários parâmetros demográficos. Os argumentos da função são: a matriz (X) 

com o histórico de captura observado; (dfreq) que determina se a matriz é 

acompanhada, ou não pela frequência (neste caso optei por dfreq=FALSE, onde não há 

uma coluna de frequência na matriz); (m) determina ou não se as probabilidades de 
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captura entre os períodos são iguais ou diferentes. Estimei os parâmetros demográficos 

com a probabilidade de captura igual entre os períodos, m="ep"(equal probabilities). 

Para que a função estime todos os parâmetros demográficos necessários, a probabilidade 

de captura deve ser considerada igual entre os detectores, o que é pouco provável na 

natureza (Seber, 1965; Pollock, 1982; Pledger et al., 2003). Para estimar os parâmetros, 

o modelo utiliza a regressão de Poisson que é ajustada com a função glm (modelos 

lineares generalizados) e produz estimativas através da máxima verossimilhança dos 

parâmetros loglineares transformando-os em parâmetros demográficos. A estimativa do 

tamanho da população (  ) é derivada dos parâmetros loglineares (Cormack, 1989; 

Baillargeon & Rivest, 2007). 

 Para a escolha do melhor modelo de estimativa de população aberta verifiquei os 

valores de desvio, grau de liberdade, Critério de Informação de Akaike (AIC) e resíduos 

de Pearson por meio da função model.fit. Utilizei a função plot.openp para verificar os 

resíduos de Pearson no gráfico, valores superiores a quatro podem influenciar nas 

estimativas de sobrevivência. Também verifiquei os valores de chi-quadrado (pchisq) da 

distribuição da função (sobre o vetor de probabilidades). A função capture.prob estimou 

a probabilidade de captura e as funções N e Ntot estimaram a abundância geral da 

população por período. As funções survival e growth estimaram a sobrevivência e o 

crescimento populacional. As etapas de análise seguem o esquema descrito na figura 9, 

adaptado de Baillargeon & Rivest (2007). 
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Figura 9. Esquema ilustrativo das etapas de análise do modelo de população aberta, 

adaptado de Baillargeon & Rivest (2007). 

 

3.6.4 Desenho Robusto de Pollock 

 

 Após o procedimento de análise da população aberta, realizei as análises do 

modelo robusto no qual combina as informações do período primário e do período 

secundário, proposto por Pollock (1982). Neste sentido, a estimativa do tamanho da 

população é baseada nas análises de população fechada e as estimativas de 

sobrevivência e recrutamento com base na população aberta (entre períodos primários). 

 Utilizando o mesmo pacote 'Rcapture', e as funções robustd.t e robustd.0, é 

possível estimar os mesmos parâmetros demográficos que a função openp com maior 

precisão dos parâmetros demográficos. A função robustd.t ajusta os modelos de 

população fechada M0, Mt, Mh e Mth, enquanto a função robustd.0 ajusta somente os 

modelos de população aberta M0 e Mh.  

 Considerando que a função robustd.0 utiliza a matriz de dados com o histórico 

de captura de todos os períodos secundários juntos, é preciso utilizar a função periodhist 

para converter esses dados para análises de população aberta, transformando-os em 
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ocasiões de período primário. Para isto, há a necessidade de uso do vetor vt que indica o 

total de períodos primários e secundários. Entretanto, é fundamental que os períodos 

secundários tenham o mesmo número de ocasiões de registro. Por isso, assim como na 

análise em conjunto de todas as temporadas utilizando o SECR, exclui das análises, a 

última ocasião de registro da primeira temporada. Isso permitiu uma análise agrupada 

de todas as temporadas, considerando o mesmo esforço, sem que houvesse exclusão de 

indivíduos da análise. As etapas de análise são detalhadas na figura 10, adaptado de 

Baillargeon & Rivest (2007). 

 

 

Figura 10. Etapas de análise do desenho robusto, adaptado de Baillargeon & Rivest 

(2007). 

 

3.6.4 Riqueza, abundância e diversidade de mamíferos 

 

 Analisei os dados das comunidades de mamíferos terrestres no ambiente R 3.0.1 

<http://www.r-project.org/> (R Core Team, 2013). Para isto utilizei o pacote 'vegan' que 

disponibiliza uma série de ferramentas para análises descritivas de ecologia de 

comunidades (Oksanen et al., 2013). Os comandos para rodar as análises estão em 

anexo (Anexo). 

 

 

http://www.r-project.org/
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- Abundância 

 Utilizei a soma do número de indivíduos registrados em cada fotografia para 

cada espécie como um índice de estimativa de abundância absoluta. Para isto, considerei 

um intervalo de 30 minutos entre cada fotografia para considerar um novo evento da 

mesma espécie quando não havia possibilidade de diferenciar os indivíduos (Michalski 

& Peres, 2007; Kelly & Holub, 2008). Fotos em sequência e da máquina oposta foram 

consideradas réplicas do mesmo registro e não foram incluídas nas análises.  

 Exclui das análises um ponto de amostragem da primeira temporada nas áreas 

alteradas (AF8) devido a um defeito na máquina. 

 

- Distribuição de probabilidade de espécies 

 Para verificar a distribuição de probabilidade das espécies conforme o modelo de 

Poisson, utilizei quatro matrizes de espécies por local com dados de abundância. 

Utilizei a função dpois para gerar as curvas de probabilidade. Dentro da matriz de 

abundância absoluta (locais X espécies), o valor mínimo da amostra em todas as 

temporadas foi zero, enquanto que os valores máximos foram 150, 76, 36 e 85 de 2008 

a 2011, respectivamente (Tabela 8). Utilizei como estimador da máxima 

verossimilhança o parâmetro lambda (λ). Apliquei a função optimise, para encontrar o 

valor mínimo do parâmetro lambda, entre o intervalo mínimo e máximo dentro da curva 

deviance da distribuição de Poisson (Anexo) . 

 

Tabela 8. Valores máximo (máx) e mínimo (min) de abundância, parâmetro lambda (λ), 
intervalo de confiança (IC, gl=1), e total das amostras (N) referentes a matriz das 

espécies de mamíferos terrestres nos locais amostrados, a cada temporada e por 

ambiente. 

Temporada/Ambiente min-max λ IC (95%) N 

Floresta Nativa     

2008 0-150 2,58 2,39-2,77 286 

2009 0-76 2,80 2,60-3,01 260 

2010 0-36 2,33 2,15-2,52 260 

2011 0-85 2,89 2,69-3,10 260 

Áreas Alteradas     

2009 0-17 0,51 0,50-0,61 225 

2010 0-36 0,70 0,59-0,82 204 
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  Os dados foram apresentados em forma de gráficos de probabilidade por número 

de indivíduos por unidade de amostragem, tanto para as áreas florestadas quanto para as 

áreas alteradas.  

 Para verificar a distribuição de abundância das espécies, elaborei um gráfico de 

número de espécies por número de indivíduos (abundância) utilizando uma matriz de 

abundância das quatro temporadas.  

 

- Riqueza 

 Criei curvas de acumulação de espécies por ambiente, para cada temporada e 

para a soma das temporadas. O método de curva de acumulação de espécies (CAE) -  

species accumulation curve (SAC) - é usado para comparar propriedades de uma 

comunidade usando diferentes funções de acumulação.  Utilizei a função specaccum 

que produz uma curva de acumulação de espécies por local amostrados (Oksanen et al., 

2013). Utilizei a aleatorização (random) que localiza a média e o desvio padrão da CAE 

com permutações aleatórias dos dados (Gotelli & Colwell, 2001).   

 Estimei a riqueza de espécies por ponto de amostra a cada temporada. Utilizei 

como estimadores de riqueza, Chao, Jackknife 1, Jackknife 2 e Bootstrap e ACE. Esses 

estimadores calculam as espécies que não foram observadas e somam na amostra das 

espécies observadas procurando alcançar valores próximos ao real (Palmer, 1990).  

 Realizei gráficos de rarefação da  riqueza das espécies de acordo com a 

abundância para cada temporada e por local de amostragem. Para estimar a riqueza de 

espécies utilizei a função specpool que extrapola o número de espécies observadas a um 

número não observado. 

 Considerando os diversos estimadores de riqueza, apresento um resumo descrito 

por Santos (2006) sobre os principais modelos utilizados para as estimativas de espécies 

em uma determinada área. São modelos usados para dados não-paramétricos, possíveis 

de serem aplicados em situações com diferentes abundâncias.  

 

1. Jackknife1 e Jackknife2: A princípio foram desenvolvidos para utilização em 

métodos de captura e recaptura e, posteriormente, como estimadores de riqueza. Ambos 

se baseiam no total de espécies observadas e somam a um parâmetro calculado a partir 

do número de espécies raras e do número de amostras. A diferença entre Jack1 e Jack2 é 

o critério para determinar as espécies raras. Sendo que o primeiro considera como 

espécies raras aquelas coletadas apenas uma vez (unique) e o segundo aquelas coletadas 
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em até duas unidades amostrais (duplicates). Quando todas as espécies são registradas 

em mais de um ponto amostral, a estimativa será igual à observada, considerando assim 

que todas as espécies foram registradas.  

 

São calculados a partir das seguintes fórmulas: 

Jackknife1  →                      

Jackknife2  →                                 

onde: Sobs = riqueza observada ; m = número de amostras ; Qj = número de espécies que 

ocorrem em "j" amostras. 

 

2.  Chao1 e Chao2: Foram desenvolvidos a partir de modelos teóricos de estimativas de 

classe e adaptados para a estimativa de riqueza de espécies ou de tamanhos 

populacionais. O cálculo da estimativa dada pelo Chao1 é igual a riqueza observada, 

somada ao quadrado do número de espécies observadas com apenas um indivíduo em 

todas as amostras (singleton), dividida pelo dobro do número de espécies com dois 

indivíduos (dobletons).  Esta fórmula foi alterada para considerar o número de espécies 

que ocorre em  uma (unique) ou duas amostras (duplicate). Chao1 estima o número 

máximo de riqueza quando todas as espécies, menos uma, são singletons. No caso de 

Chao2, o valor máximo é dado quando todas as espécies, menos uma, é unique. Em 

ambos estimadores, a riqueza é igual à metade do quadrado do número de espécies 

observadas. São calculados a partir das seguintes fórmulas: 

Chao1  →                     
Chao2 →                    
onde: Sobs = riqueza observada ; F1 e F2 = número de espécies que tem um e dois 

indivíduos, respectivamente, em todas as amostras juntas; Qj = número de espécies que 

ocorrem em "j" amostras. 

 

3. Bootstrap: Consiste em utilizar dados de todas as espécies para estimar a riqueza 

total, independente das espécies serem raras ou não. Calcula-se a riqueza observada pela 

soma do inverso da proporção de amostras onde ocorreu cada uma das espécies. É dada 

pela fórmula: 

Bootstrap  →             ∑               
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onde: Sobs = riqueza observada ; pk = proporção de amostras na qual contém a espécie 

"k"; m = número de amostras. 

 

4. ACE e ICE: O estimador ACE (Abundance-based Coverage Estimator) utiliza dados 

de abundância das espécies raras (espécies que apresentam poucos indivíduos) e o ICE 

(Incidence-based Coverage Estimator) usa dados das espécies infrequentes, ou seja, as 

que ocorreram em poucas unidades de amostra. A vantagem destes estimadores é a 

possibilidade de determinar os valores no qual serão considerados uma espécie rara ou 

infrequente. Para as espécies raras, costuma-se utilizar como limites entre 1 e 10 

indivíduos, enquanto que para as espécies infrequentes de 1 a 10 amostras. Isso pode 

interferir diretamente na estimativa final de riqueza de espécies. 

ACE →                                     

 

ICE  →                                    
onde: Sabund = número de espécies abundantes ; Sraras = número de espécies raras; Cace = 

estimativa da amostragem com base na abundância; y
2

ace = coeficiente de variação 

estimado para Fi ; F1 = número de espécies que tem exatamente um indivíduo, em todas 

as amostras juntas;  Sfreq = número de espécies freqüentes ; Sinfr = número de espécies 

infreqüentes ; y
2

ice = coeficiente de variação estimado para Qj; Cice= estimativa de 

cobertura da amostra com base na incidência ; Qj = número de espécies que ocorrem em 

exatamente "j" amostras. 

 

 

- Índices de Diversidade 

 Para estimar a diversidade nos ambientes e ao longo das temporadas utilizei os 

índices de Shannon (H') e de Simpson (D). Para isto considerei a comunidade total 

amostrada a cada temporada. Os índices de diversidade são dados pelas fórmulas: 

Índice de Shannon (H'):     ∑       
Índice de Simpson (D):   ∑    
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Onde: pi é a proporção dos indivíduos de i em relação à abundância total da 

comunidade. 

 Utilizei a função diversity para gerar as estimativas de diversidade, e o 

argumento index para escolher entre o índice de Shannon (H') e de Simpson (D). 

 

Diversidade Beta 

  

 Utilizei a função betadiver que reúne todos os 24 índices revisados por Koleff et 

al. (2003). Considerando que existem índices que são duplicatas, nem todos eles são 

estimados, e as fórmulas são ocasionalmente diferentes das apresentadas por Koleff et 

al. (2003), mas matematicamente equivalentes. Nenhum índice é propriamente 

calculado, entretanto um objeto de classe da função é obtido, e com isso a lista de 

elementos a, b e c (Oksanen et al., 2013).    

 Para compreender os padrões em beta-diversidade, elaborei gráficos ternary 

plots com três componentes (a,b,c) de 'encontro/desencontro', onde a = porcentagem do 

número de espécies compartilhadas entre as parcelas, b = porcentagem de espécies 

presentes exclusivamente na vizinhança da parcela e c = porcentagem de espécies 

presentes exclusivamente na parcela (Koleff et al., 2003).   

 

- Índices de Similaridade 

 

 Utilizei os índices de similaridade de Jaccard (J) e de Sørensen (S) para verificar 

a similaridade entre as comunidades de mamíferos e as temporadas de amostragem. 

Esses índices são dados pelas fórmulas: 

 

Jaccard:            

Sørensen:             

  

 Onde a é o número de espécies compartilhadas entre as amostras i e j, b é o 

número de espécies que há na comunidade i, porém não há em j, e c é o número de 

espécies na comunidade j, porém não há em i.  
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4. RESULTADOS 

 Considerando que os objetivos a serem alcançados dependiam da obtenção de 

dados suficientes em escala temporal, os resultados obtidos limitaram as diferentes 

análises para as duas espécies de felídeos. As análises populacionais da onça-pintada 

somente foram consistentes em apenas uma temporada, enquanto que, para a jaguatirica 

foi possível alcançar todos objetivos propostos (Tabela 9).   

 

Tabela 9. Análises possíveis para cada espécie de felídeo. 

Espécie CAPTURE SECR Jolly 

Seber 

Robust 

Design 

φ λ Razão 

Sexual 

Período 

Atividade 

Panthera onca sim sim não não não não sim sim 

Leopardus pardalis sim sim sim sim sim sim sim sim 

 

 

4.1 Onça-pintada (Panthera onca) 

 

Identifiquei 10 indivíduos de onça-pintada nas quatro temporadas. Um indivíduo 

melânico apareceu na amostra, cujo sexo não pode ser determinado e um indivíduo 

juvenil apareceu na última temporada, porém a baixa qualidade da fotografia não 

permitiu uma identificação clara das malhas. A média da razão sexual da onça-pintada 

nos quatro anos ficou em 1,5:1 (M:F) (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Razão sexual de onças-pintadas (Panthera onca). a) Não determinado.
 
b)  

Excluindo indivíduos de sexo não determinado. c) Excluindo indivíduos que foram 

recapturados nos anos seguintes. 
d
 juvenil < 1 ano. 

Ano Macho Fêmea n.d.
a 

(M:F)
b 

2008 1 1 1 1:1 

2009 1 - 1 1:0 

2010 3 2 - 1,5:1 

2011 2 2 1
d 

2:1 

Total
c 

6 4 3 1,5:1 

  

Apenas quarenta e quatro eventos de onça-pintada registraram a hora 

possibilitando calcular o período de atividade da espécie. Houve dois picos de atividade 
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crepusculares (Figura 11) das 4h às 8h e das 16h às 21h, cessando nas horas mais 

quentes do dia. 
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Figura 11. Período de atividade da onça-pintada (Panthera onca) (n=44). 

 

 Registrei casais três vezes na terceira temporada (2010). O macho PO5M foi 

fotografado uma vez com a jovem fêmea PO9F e outra com a fêmea PO7F. A mesma 

fêmea (PO9F) também foi  registrada com o macho PO6M (Anexo). 

Ainda durante a terceira temporada, dois machos (PO5M e PO6M) passaram no 

mesmo local (TS2), na mesma direção, com o intervalo de apenas um minuto entre cada 

registro (Anexo).  

O macho PO5M também foi fotografado carregando um filhote de queixada 

(Tayassu pecari). Nas fotos seguintes, com um minuto de diferença do momento da 

predação, aparecem os queixadas, sendo que os primeiros a surgir foram grandes 

machos com os pêlos dorsais eriçados, indicando um momento de tensão (Anexo). 

 

4.1.1 Abundância  

 

 O melhor modelo de abundância populacional para onça-pintada em 2010 foi o 

(Mh), utilizando o Jackknife como estimador (Tabela 11). Isso implicou em assumir 

uma diferença na probabilidade de detecção dos indivíduos, provavelmente causada 

pela diferença entre machos e fêmeas. 

 

a
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Tabela 11. Seleção de modelo de abundância de Panthera onca de acordo com o maior 

valor, sugerido pelo estimador Jackknife para análises no CAPTURE. Valor mais 

próximos de um indica o melhor modelo. 

Ano M(o) M(h) M(b) M(bh) M(t) M(th) M(tb) M(tbh) 

2010 0,94 1,00 0,64 0,79 0,00 0,31 0,64 0,74 

 

 A abundância populacional de onças-pintadas estimada pelo CAPTURE foi de 5 

e 1 indivíduos para 2010 e 2011, respectivamente (Tabela 12). Em 2010 todos os 

indivíduos tiveram recapturas e em 2011 apenas um indivíduo (3M10) foi recapturado. 

 

Tabela 12. Total de capturas
a
 (CAP), recapturas (RECAP), número de indivíduos (IND), 

machos (M), fêmeas (F) e sexo não determinado (n.d.) da onça-pintada. Abundância 

populacional e erro padrão (ABSE), probabilidade de captura (PC) e intervalo de 

confiança (IC).  

Ano CAP
 

RECAP IND M F n.d. AB SE
b PC

 
IC 

2008 

 

3 0 3 1 1 1 - - - 

2009 

 

5 3 2 1 0 1 - - - 

2010 

 

21 16 5 3 2 0 5(1,23) 0,21 5-13 

2011 10 6 5 2 2 1
 

1(1,00) - - 

a
 Determinada pelas ocasiões de capturada da matriz binária. 

b
 AB, PC e IC calculados pelo programa CAPTURE (Jackknife definiu Mh como o melhor modelo), nos 

dois primeiros anos não houve um número mínimo de dados para rodar o programa. 
c
Juvenil < 1 ano e não inserido nas análises. 

 

 O valor de z calculado pelo CAPTURE para 2010 foi 0,250, P=0,60187, e em 

2011 z=1,00, P=0,84134. Não foi possível estimar nenhum parâmetro demográfico em 

2008 e 2009 devido ao baixo número de eventos da espécie nessas temporadas. 

  

4.1.2 Densidade 

 Embora em 2010, o resultado do valor z tenha sido negativo para análise da 

população fechada (Tabela 13), dei continuidade nas análises. Nas outras temporadas, o 

valor de z foi positivo, entretanto não obtive dados suficientes para gerar estimativas 

populacionais.  Não foi possível calcular os valores de AICc e ΔAICc para comparar os 

modelos, portando utilizei os valores de AIC como forma de concorrência entre os 

modelos.  
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Tabela 13. Valores de z do Closure test para avaliar estatisticamente as amostragens 

populacionais da onça-pintada. 

Temporada z p Indivíduos Detecções* Detectores 

2008 NaN NaN 2 2 11 

2009 1,15 0,87 2 3 10 

2010 - 0,42 0,33 5 21 10 

2011 0,84 0,80 3 8 10 
* Considerando as ocasiões de amostragem 

 Entre os modelos postos em concorrência pelo critério de informação de Akaike 

e o número de parâmetros, somente foi possível avaliar os valores de AIC, considerando 

que os outros critérios de informação não tiveram dados suficientes para gerar 

concorrência (Tabela 14). O modelo mais adequado, considerando o conjunto de dados 

foi o Modelo Constante (D~1 g0~1 sigma~1 pmix~h2). 

 

Tabela 14. Valores de concorrência entre os modelos para estimar a densidade 

populacional da onça-pintada. Número de parâmetros utilizados (npar), log da 

verossimilhança (Loglik), critério de informação de Akaike (AIC), corrigido para 

pequenas amostras (AICc) e indicador de diferenças entre modelos (ΔAICc). 
Modelo npar logLik AIC AICc ΔAICc   AICwt 

D~1 g0~1 sigma~1 pmix~h2 4 -87.52 183.05 NA NA NA 

D~1 g0~h2 sigma~h2 pmix~h2 6 -85.50 183.01 NA NA NA 

D~1 g0~tcov sigma~1 pmix~h2 5 -86.71 183.43 NA NA NA 

D~1 g0~b+T sigma~1 pmix~h2 6 -86.68 185.36 NA NA NA 

D~1 g0~bk sigma~1 pmix~h2 5 -87.04 184.08 NA NA NA 

D~1 g~b sigma~1 pmix~h2 5 -87.24 184.48 NA NA NA 

 

   

Considerando os cinco indivíduos registrados 33 vezes em oito ocasiões, a 

densidade populacional foi estimada pelo SECR foi de 3,03 ±1,57 ind/100 km
2
 

utilizando o valor do buffer de 6000 m (área 259,30km
2
). A estimativa seria a mesma 

caso utilizasse o valor de 15000 m (área 978,75 km
2
) recomendado por Noss et al. 

(2013) (Figura 12). 

 

Tabela 15. Estimativas populacionais de onça-pintada (Panthera onca) em 2010. 

Estimador buffer  Ab ±SE Área (km²) Densidade (ind/100km²) 

HMMDM 1713  5 1,23 61,31 8,16 

FMMDM 3426  5 1,23 121,34 4,12 

SECR 6000  - - 259,30 3,03 
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 Com as análises do CAPTURE, somente foi possível estimar a densidade 

populacional para onça-pintada na temporada de 2010. A estimativa de densidade foi de 

quatro e oito indivíduos a cada 100 km
2
 utilizando FMMDM e HMMDM, 

respectivamente (Tabela 15). Considerei para o cálculo de área amostrada para onças-

pintadas, o registro de seis indivíduos em três temporadas. Apenas dois indivíduos 

foram registrados em duas temporadas consecutivas para análise do MMDM 

cumulativo (Silver, 2004).  

 As simulações de densidade populacional da onça-pintada em relação à variação 

no tamanho da área efetivamente amostrada, demonstram que a estimativa de densidade 

final está dentro da estabilidade da curva, indicando que não houve superestimativa do 

valor, mesmo considerando o tamanho pequeno do grid de armadilhamento-fotográfico 

(Figura 12). 

 

 

 

Figura 12. Simulações de densidade populacional de Panthera onca para determinar o 

melhor buffer utilizando o modelo híbrido D~1g0~1sigma~1 pmix~h2 do SECR.  
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4.1.3 Centros de Atividade e Probabilidade de Captura 

 

 Os centros de atividade dos indivíduos de onça-pintada foram projetados para o 

norte em relação ao espaço amostrado pelas armadilhas-fotográficas (Figura 13). Isso 

condiz com a estrutura da paisagem na qual a maior porção de floresta contínua está 

situada ao norte. Aqui, esses centros de atividade são relacionados à disposição do 

desenho amostral, indicando apenas onde há maior atividade de cada indivíduo de 

acordo com o espaço amostral utilizado.  

 

 

Figura 13. Centros de atividade (●) dos indivíduos de onça-pintada gerados pelas 

estimativas do modelo SECR em relação ao conjunto de detectores (+).  

  

 A probabilidade de detecção dos indivíduos atingiu valores mínimos próximo 

dos 5 km do centro de atividade (Figura 14). 

 

 



 

44 

 

 

Figura 14. Probabilidade de detecção das onças-pintadas em relação ao centro de 

atividade dos indivíduos. 

 

 

4.2 Jaguatirica (Leopardus pardalis) 

  

 Identifiquei 24 indivíduos de jaguatiricas nas quatro temporadas. Nenhum 

filhote ou juvenil foi detectado durante o período de estudo. A razão sexual da 

população de jaguatiricas foi de 1:1 (Tabela 16).   

 

Tabela 16. Razão sexual da jaguatirica (Leopardus pardalis). 
a
Não determinado. 

b
 

Excluindo indivíduos que foram recapturados nos anos seguintes.  

Ano Macho Fêmea n.d
a 

(M:F)
 

2008 5 5 1 1:1 

2009 7 8 2 0,87:1 

2010 4 4  1:1 

2011 6 3 1 2:1 

Total
b 

12 12 4 1:1 

 

 Excluindo as fotografias que não registraram a hora, 78 eventos demonstraram 

picos de atividade nos períodos mais noturnos entre 20h e 4h, diminuindo nas horas 

mais quentes do dia entre 10h e 14h (Figura 15).  
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Figura 15. Período de atividade da jaguatirica (Leopardus pardalis) (n=78). 

 

A matriz triangular dos registros de foto captura-recaptura dos indivíduos de 

jaguatiricas demonstra uma baixa recaptura dos indivíduos nas temporadas seguintes. A 

terceira temporada foi a que menos contribuiu com novos indivíduos na população 

(Tabela 17). 

 

Tabela 17. Foto captura e recaptura de Leopardus pardalis. R(i) = número de indivíduos 

identificados na primeira vez para cada temporada i; m(i,j) = número de indivíduos 

marcados na ocasião i e recapturados a primeira vez na temporada de captura j; r(i) = 

total de indivíduos marcado na temporada i e recapturados nas temporadas 

subsequentes.  

 m(i,j) 

Temporada R(i) 2009 2010 2011 r(i) 

2008 10 8 0 0 8 

2009 7  3 1 4 

2010 2   0 0 

2011 5     

 

Entre os indivíduos, é importante destacar a fêmea (LP11F), registrada a 

primeira vez durante o projeto piloto. Esta fêmea foi registrada a primeira vez junto com 

outra fêmea (LP9F) (Anexo), posteriormente em 2009 e depois em 2011. 

 Entretanto, a fêmea (LP9F) apareceu duas vezes com fêmeas diferentes. Além de 

ser fotografada com a LP11F no projeto piloto, voltou a aparecer na primeira temporada 

com a LP7F  (Anexo).  
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4.2.1 Abundância 

 Para todas as temporadas o melhor modelo de abundância populacional da 

jaguatirica foi o (Mh) utilizando o Jackknife como estimador (Tabela 18). Esse modelo 

indica uma heterogeneidade na probabilidade de detecção dos indivíduos. Isso implicou 

em assumir que existe uma diferença na captura entre machos e fêmeas e uma diferença 

na probabilidade de captura após o primeiro registro. Os valores de z referentes à 

hipótese nula testando indicativos sobre a população fechada variaram conforme os 

anos. Para cada ano foi obtido o valor de z: em 2008, z=3,05 e P=0,99; em 2009, z=0,00 

e P=0,50; em 2010, Z=1,73 e P=0,95 e, em 2011, Z=2,33 e P=0,99. Em todos os casos, 

a população pode ser considerada estatisticamente fechada. 

 

Tabela 18. Seleção de modelo de abundância de Leopardus pardalis de acordo com o 

maior valor, sugerido pelo estimador Jackknife para as análises no CAPTURE. Valores 

próximos de um representam os melhores modelos. 

Temporada (Mo) (Mh) (Mb) (Mbh) (Mt) (Mth) (Mtb) (Mtbh) 

1 0,95 1,00 0,80 0,89 0,00 0,44 0,82 0,80 

2 0,95 1,00 0,79 0,78 0,00 0,40 0,92 0,73 

3 0,94 1,00 0,64 0,79 0,00 0,31 0,64 0,74 

4 0,95 1,00 0,63 0,66 0,00 0,41 0,83 0,67 

 

 O resultado do programa CAPTURE determinou a abundância populacional das 

jaguatiricas entre 7-18 indivíduos (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Total de capturas (CAP), recapturas (RECAP), número de indivíduos (IND), 

machos (M), fêmeas (F) e sexo não determinado (n.d.) da jaguatirica. Abundância 

populacional com erro padrão (ABSE), probabilidade de captura (PC) e intervalo de 

confiança (IC). 

Temporada CAP RECAP IND M F n.d. AB SE
a PC 95% IC 

1 27 16 10 5 5 1 9  2,73 0,17 9-24 

2 32 17 15 7 8 2 18  4,33 0,11 14-33 

3 20 12 8 4 4 0 7  3,28 0,10 6-23 

4 18 8 9 6 3 1 8  2,67 0,15 8-23 

a
 AB, PC e IC calculados pelo programa CAPTURE  
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4.2.2 Densidade 

 Os valores negativos do teste z (Closure.test) na segunda e na terceira temporada 

sugerem uma população estatisticamente não fechada, enquanto que na primeira e na 

quarta temporada o valor indica populações fechadas (Tabela 20). Mesmo assim eu 

violei essa premissa e continuei com as análises. Considerando a amostra de população 

fechada é uma contagem dentro de um curto período de tempo, é praticamente 

impossível considerar que uma população amostrada por dezenas de dias seja fechada. 

Entretanto, para obter dados suficientes de captura-recaptura de mamíferos predadores 

de ambientes com limitações de visualização direta é necessário uma exposição dos 

detectores por longos períodos. Violar a premissa de população fechada é uma condição 

necessária difícil de evitar.    

 

Tabela 20. Valores de z do Closure test para avaliar estatisticamente as amostragens 

populacionais da jaguatirica. 

Temporada z p Indivíduos Detecções Detectores 

1 1,78 0,96 10 26 11 

2 -0,21 0,41 15 31 10 

3 -0,99 0,16 8 20 10 

4 1,73 0,95 9 17 10 

 

 O modelo mais recomendado para estimativas populacionais da jaguatirica nas 

quatro temporadas foi o Modelo 1. O mesmo que foi escolhido para onça-pintada. O 

valor dAICc foi igual a zero para o modelo D~1g0~1sigma~1 pmix~h2 nas quatro 

temporadas (Tabela 21). 

A densidade populacional média da jaguatirica para as quatro temporadas ao sul 

da Floresta Amazônica foi estimada em 10,01 (±1,86 SE) ind/100km
2
, em uma região 

com pelo menos 25,7% de área alterada, com base no SECR. 

A estimativa convencional de densidade populacional com o programa 

CAPTURE variou de 11 a 23 ind/100km
2
, com o modelo Jolly-Seber, 19 a 25 

ind./100km
2
 e com o SECR 7 a 15 ind./100km

2
 (Tabela 20). As estimativas 

convencionais foram apresentadas somente com o uso do MMDM. No caso do modelo 

SECR, as estimativas de densidade populacional para as quatro temporadas foram 7,87 

(SE±3,0), 14,17 (SE±6,5), 10,46 (SE±4,4) e 7,36 (SE±2,9).  
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Tabela 21. Valores de concorrência entre modelos para estimar a densidade 

populacional de jaguatiricas. Número de parâmetros utilizados (npar), log da 

verossimilhança (Loglik), critério de informação de Akaike (AIC), corrigido para 

pequenas amostras (AICc) e indicador de diferenças entre modelos (ΔAICc). 
Temporada/Modelo npar logLik AIC AICc ΔAICc   AICwt 

2008       

D~1 g0~1 sigma~1 pmix~h2 4 -103,13 214,27 222,27 0,00 0,94 

D~1 g0~b sigma~1 pmix~h2 5 -101,93 213,87 228,87 6,59 0,03 

D~1 g0~tcov sigma~1 pmix~h2 5 -103,11 216,22 231,22 8,95 0,01 

D~1 g0~bk sigma~1 pmix~h2 5 -103,11 216,23 231,23 8,95 0,01 

D~1 g0~h2 sigma~h2 pmix~h2 6 -99,86 211,73 239,73 17,45 0,00 

D~1 g0~b+T sigma~1 pmix~h2 6 -101,13 214,26 242,26 19,98 0,00 

2009       

D~1 g0~bk sigma~1 pmix~h2 5 -128,37 266,74 273,41 0,00 0,50 

D~1 g0~h2 sigma~h2 pmix~h2  6 -125,86 263,72 274,22 0,81 0,33 

D~1 g0~1 sigma~1 pmix~h2 4 -132,11 272,22 276,22 2,81 0,12 

D~1 g0~tcov sigma~1 pmix~h2 5 -131,48 272,97 279,64 6,22 0,02 

D~1 g0~b sigma~1 pmix~h2 5 -132,07 274,15 280,82 7,41 0,01 

D~1 g0~b+T sigma~1 pmix~h2 6 -131,11 274,22 284,72 11,31 0,00 

2010       

D~1 g0~1 sigma~1 pmix~h2 4 -69,80 147,61 160,94 0,00 1,00 

D~1 g0~tcov sigma~1 pmix~h2 5 -66,58 143,17 173,17 12,22 0,00 

D~1 g0~b sigma~1 pmix~h2 5 -68,61 147,23 177,23 16,28 0,00 

D~1 g0~bk sigma~1 pmix~h2 5 -69,51 149,02 179,02 18,07 0,00 

D~1 g0b+T sigma~1 pmix~h2 6 -66,34 144,69 228,69 67,74 0,00 

D~1 g0~h2 sigma~h2 pmix~h2 6 -68,95 149,90 233,90 72,95 0,00 

2011       

D~1 g0~1 sigma~1 pmix~h2 4 -77,76 163,52 173,52 0,00 0,98 

D~1 g0~b sigma~1 pmix~h2 5 -76,08 162,17 182,17 8,64 0,01 

D~1 g0~tcov sigma~1 pmix~h2 5 -76,99 163,98 183,98 10,46 0,00 

D~1 g0~bk sigma~1 pmix~h2 5 -77,35 164,70 184,70 11,17 0,00 

D~1 g0~b+T sigma pmix~h2 6 -76,07 164,15 206,15 32,63 0,00 

D~1 g0~h2 sigma~h2 pmix~h2 6 -77,18 166,37 208,37 34,85 0,00 

 

Com base nas estimativas de abundância populacional do modelo Jolly-Seber, 

foi possível estimar a densidade populacional utilizando os mesmos valores do MMDM. 

Com o modelo de população aberta, as estimativas alcançaram os maiores valores de 

densidade. A estimativa com base no Desenho Robusto obteve resultados mais 

constantes, entre 14 e 21 ind./100km
2
. Em ordem crescente, o SECR produziu as 

menores estimativas seguido pelo CAPTURE, depois o Desenho Robusto e por fim o JS 

(Tabela 22).  
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Tabela 22. Variação nas estimativas de densidade populacional da jaguatirica 

(Leopardus pardalis) utilizando diferentes estimadores populacionais. 

Temporada Modelos Raio do buffer 

(m) 

Área 

(km
2
)  

Método* Ind/ 

100km
2
(SE) 

1 SECR 5792 245,92 suggest.buffer 7,87(3,06) 

 CAPTURE 2140 79,93 FMMDM 11,30 

 Jolly-Seber 2140 79,93 FMMDM 19,54 

 Robusto 2140 79,93 FMMDM 14,33 

      

2 SECR 8397 415,36 suggest.buffer 14,17(6,5) 

 CAPTURE 2140 77,34 FMMDM 23,30 

 Jolly-Seber 2140 77,34 FMMDM 25,01 

 Robusto 2140 77,34 FMMDM 21,47 

      

3 SECR 3772 149,58 suggest.buffer 10,46(4,46) 

 CAPTURE 2140 77,34 FMMDM 9,10 

 Jolly-Seber 2140 77,34 FMMDM 16,03 

 Robusto 2140 77,34 FMMDM 14,75 

      

4 SECR 6558 293,88 suggest.buffer 7,36(2,98) 

 CAPTURE 2140 77,34 FMMDM 13,50 

 Jolly-Seber 2140 77,34 FMMDM 19,74 

 Robusto 2140 77,34 FMMDM 14,27 
* O método suggest.buffer foi aplicado sobre a capthist e posteriormente sobre o ajuste de modelo secr.fit 

dentro da área de máscara (make.mask). A área do FMMDM foi gerada pelo ArcGis 9.3 com base no 

MMDM cumulativo entre temporadas. 

 

 As simulações de densidade populacional com variação do buffer influênciando 

na área efetivamente amostrada demonstraram que as estimativas de densidade se 

estabiliza a partir dos 4000m (Figura 16).   

 

Figura 16. Simulações de densidade populacional de Leopardus pardalis para 

determinar o melhor buffer utilizando o modelo híbrido D~1g0~1sigma~1 pmix~h2 do 

SECR. 
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4.2.3 Centros de Atividade e Probabilidade de Captura 

 

Foi possível realizar a estimativa do centro de atividade de cada indivíduo de 

jaguatirica nas quatro temporadas de estudo. Os centros de atividade projetam 

centróides onde o individuo é considerado mais ativo de acordo com a amostragem do 

espaço amostrado pelas armadilhas fotográficas e simulam esses centros de atividade 

baseados na probabilidade de detecção dos indivíduos (Figura 17).  

 

 

Figura 17. Centros de atividade potencial (●) dos indivíduos de jaguatirica gerados 

pelas estimativas do modelo SECR em relação ao conjunto de detectores (+). Polígonos 

amarelos representam as áreas desmatadas e, em azul, o rio Juruena.  

 

 É claramente visível a mudança no desenho e na localização dos centros de 

atividade dos indivíduos entre as temporadas. Isto é causado pela substituição (troca) 

dos indivíduos na população, pela mudança na atividade e detecção dos indivíduos ao 
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longo das temporadas. Há um grande agrupamento dos centros de atividade mais 

próximos do rio Juruena (TS11 e TS12), indicando que esta região é uma área altamente 

adequada para a detecção da espécie. Dos 24 indivíduos identificados, sete machos e 

seis fêmeas foram registrados nas temporadas seguintes. Quatro machos em duas 

temporadas e três machos em três temporadas. Das fêmeas, três foram registradas em 

duas temporadas e três em três temporadas. A distância média na mudança no centro de 

atividade dos machos (2,49±1,4km) foi ligeiramente maior que a das fêmeas (2,01±1,3). 

 

 

Figura 18. Probabilidade de detecção de jaguatiricas em relação ao centro de atividade 

dos indivíduos. 

 

 A probabilidade de detecção de jaguatiricas foi menor em 2009 que nos outros 

anos e atingiu os valores mais baixos a partir de 4000 m de distância. Em todas as 

temporadas, a curva se apresentou halfnormal, baseada na fórmula g(d) = g0 exp (-

d
2
/2σ2

) (ver Efford, 2013b) (Figura 18). 
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4.2.6 Jolly-Seber  

  

 Para análises do modelo de população aberta de Jolly-Seber considerei tanto a 

probabilidade de captura igual quanto diferente entre os períodos. Quando considerada 

igual foi determinada em 0,70 (±0,23). A abundância (  ) variou entre 12 - 19 (±7,0) 

indivíduos. O desvio padrão, em torno de sete em todos os períodos, foi considerado 

alto. A sobrevivência aparente (φ) apresentou valores mais altos entre as  temporadas 1-

2, mais baixos entre a 2-3 e voltou a crescer entre a 3-4. A taxa de crescimento obteve 

resultados invertidos aos da sobrevivência, sendo os valores mais elevados entre as 

temporadas 2-3 (Tabela 23). A população total (  
tot) foi estimada em 26,34 (±7,0). 

 

Tabela 23. Parâmetros demográficos da jaguatirica (Leopardus pardalis). Abundância 

(  ), sobrevivência aparente no intervalo (φ Δt
) e taxa de crescimento (λt) entre os 

períodos primários (t) com a probabilidade de captura (p). 

(t) (p) (  ) (φ Δt
) (λt) 

1 0,70 (0,23) 15,62 (7,20) 0,97 (0,18) 0,80 (0,25) 

2 0,70 (0,23) 19,34 (7,07) 0,61 (0,23) 1,55 (0,56) 

3 0,70 (0,23) 12,40 (7,60) 0,74 (0,33) 0,81 (0,43) 

4 0,70 (0,23) 15,27 (7,59) - - 

 

 Os valores de crescimento populacional (λt) de 800% da 1° a 2°, 155% da 2° a 

3° e 810% da 3° a 4° refletem a e o surgimento de novos substituição de indivíduos a 

cada temporada de amostragem além da oscilação na abundância (  ). 

 Ao longo dos quatro anos de monitoramento, a população de jaguatiricas obteve 

100% dos indivíduos trocados, ou seja, todos os indivíduos da área amostrada foram 

substituídos. Nove indivíduos surgiram na amostra em 2009, apenas dois em 2010 e seis 

em 2011 (Figura 19b).  

Em termos de perdas de indivíduos da população amostrada (por morte, 

migração ou não detecção), na primeira temporada haviam 10 indivíduos. Destes 10 

indivíduos, nove foram ‘recapturados’ em 2009, três em 2010 e nenhum em 2011. Em 

2010, apenas três indivíduos (LP8M, LP9F e LP7F) foram registrados novamente. A 

perda gradual dos indivíduos da primeira temporada (2008) para as seguintes foi de um, 

seis e três para 2009, 2010 e 2011, respectivamente.  

 Nenhum indivíduo foi registrado em todas as temporadas e a grande maioria foi 

registrada apenas em uma temporada. Há uma grande queda no número de indivíduos 

que foram registrados pela primeira vez na terceira temporada  (Figura 19). 
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Figura 19. Gráfico da heterogeneidade exploratória de Leopardus pardalis. A) fi é o 

número de indivíduos registradas i vezes; B) ui representa o número de indivíduos 

registradas pela primeira vez na temporada i. 

 

 Escolhi o modelo mais adequado para estimar os dados demográficos da 

jaguatirica de acordo com os menores valores de deviance, grau de liberdade, AIC, qui-

quadrado (Tabela 24) e resíduos de Pearson (Figura 20). 

 

Tabela 24. Valores de deviance, grau de liberdade (gl), critério de informação de Akaike 

(AIC) e qui-quadrado (X
2
), para os três modelos populacionais de população aberta para 

Leopardus pardalis com probabilidade de captura igual (m=ep) e diferente (m=up). 

Modelo deviance Gl AIC X
2 

m=ep     

Op.m1  9,21 6 52,23 0,16 

Op.m2 10,58 6 51,60 0,10 

Op.m3 7,79 2 43,20 0,02 

m=up     

Op.m1  9,21 6 52,23 0,16 

Op.m2 6,96 5 49,98 0,32 

Op.m3 2,09 2 37,50 0,35 
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 O melhor modelo para as estimativas dos parâmetros demográficos da população 

de jaguatirica, seja com a probabilidade de captura igual ou diferente foi o Op.m3. 

Embora todos os modelos tenham apresentados os resíduos de Pearson menores que 4, o 

modelo Op.m3 apresentou os menores valores em todos os critérios de seleção e foi o 

escolhido para as análises de população aberta.  

 

Figura 20. Resíduos de Pearson para os modelos de população aberta da jaguatirica com 

probabilidade de captura igual (A) e diferente (B) entre os períodos. 

 

 

4.2.7 Desenho Robusto 

 

 O modelo populacional do desenho robusto de Pollock refinou os resultados 

tanto para as estimativas populacionais quanto para sobrevivência e crescimento 

populacional. Com base nas estimativas do JS não foi possível inferir sobre a 

sobrevivência entre as temporadas 3-4, abundância na temporada 1 e na 4 e crescimento 

populacional entre 1-2 e 3-4. As análises do desenho robusto possibilitaram estimar 

todos esses parâmetros (Tabelas 25, 26 e 27). 
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Tabela 25. Estimativas de sobrevivência (φ) de Leopardus pardalis com o modelo 

Cormack-Jolly-Seber (CJS) e o desenho robusto de Pollock. 

Período Modelo JS (SE) Desenho Robusto (SE) 

1-2 0,80 (0,12) 0,85 (0,13) 

2-3 0,93 (0,46) 0,57 (0,15) 

3-4 NA 0,44 (0,19) 

 

Tabela 26. Estimativas de abundância (  ) de Leopardus pardalis com o modelo Jolly-

Seber (JS) e o desenho robusto de Pollock. 

Período Estimativa População aberta (SE) Desenho Robusto (SE) 

1 NA 11,46 (1,62) 

2 15,00 (0,001) 16,61 (1,58) 

3 18,66 (9,67) 11,41 (1,55) 

4 NA 11,04 (2,35) 

Total 26 (±3,05) 26,02 (±1,83) 

 

Tabela 27. Estimativas de crescimento populacional (λ) de Leopardus pardalis com o 

modelo Cormack-Jolly-Seber (CJS) e o desenho robusto de Pollock. 

Período Estimativa População aberta (SE) Desenho Robusto (SE) 

1-2 NA 6,80 (3,23) 

2-3 4,66 (4,27) 1,80 (1,77) 

3-4 NA 5,94 (2,90) 

 

 

4.3 Comunidade de Mamíferos Terrestres 

 

 Registrei 26 espécies de mamíferos silvestres terrestres nas áreas de floresta e 

apenas 17 nas áreas alteradas (Tabelas 28 e 29). Exclui as espécies arborícolas (Sapajus 

apella e Saimiri sciureus) e as de pequeno porte (Metachiurus sp., Marmosops sp. e 

Proechymis sp.). Os bovinos (Bos indicus), equinos (Equus spp.) e cachorros 

domésticos (Canis familiaris) também foram excluídos das análises.  

 Considerando os registros ocasionais, sem inferir sobre esforço, registrei um 

total de 36 espécies de mamíferos de médio e grande porte (excluindo Quirópteros, 

Marsupiais e pequenos roedores) (lista completa em anexo). 

 Como não identifiquei a cotia, todos eventos foram considerados do gênero 

Dasyprocta sp.. Outro táxon que tive dificuldades de identificação foi o gênero Dasypus 

sp. Apenas foi possível identificar a ocorrência de tatu-quinze quilos (D. kappleri) e em 

muitos casos, o tatu-galinha (D. novemcinctus). Entretanto, muitas fotografias 

registraram apenas partes de animais. Além disso, não foi possível determinar com 

100% de veracidade a ocorrência de D. septemcinctus, embora a espécie seja esperada 

para a região. Portanto, não identifiquei todos os eventos Dasypus sp que foram 
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agrupados junto com o D. novemcinctus, e ambos foram considerados como Dasypus 

spp. Alguns autores consideram a ocorrência do veado-cinza na Amazônia como sendo 

a espécie Mazama gouazoubira (Prist et al., 2012; Sampaio et al., 2010), e outros como 

M.nemorivaga (Duarte. & Reis, 2010; Miranda et al., 2011). Neste trabalho, identifiquei 

todas as fotografias de veado-cinza como M.nemorivaga, considerando, principalmente, 

a localidade do estudo (J.M.B. Duarte comm. pess.). Entretanto, acredito ser válido um 

estudo particular deste grupo, com análises genéticas, para determinar, com certeza 

absolta se esta região é ou não uma área de simpatria destas duas espécies (Rossi & 

Duarte, 2013). Recomendo o mesmo para as espécies de tatus (Dasypus spp.). 

   

Tabela 28. Abundância absoluta de mamíferos (número de animais registrados) na 

floresta nativa. 

Espécies 2008 2009 2010 2011 Total 

Didelphis marsupialis (Linnaeus, 1758) 10 2 1 2 15 

Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) 0 6 5 14 25 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) 2 1 2 4 9 

Cabassous cf. unicinctus (Linnaeus, 1758) 0 0 1 0 1 

Dasypus kappleri (Krauss, 1862) 6 3 2 8 19 

Dasypus spp.* 37 32 55 53 177 

Priodontes maximus (Keer, 1792) 7 2 8 2 19 

Atelocynus microtis (Sclater, 1883) 3 1 0 2 6 

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) 22 18 12 48 100 

Speothos venaticus (Lund, 1842) 0 2 0 2 4 

Nasua nasua (Linnaeus, 1758) 6 8 3 10 27 

Procyon cancrivorus (G.[Baron] Cuvier, 1798) 2 13 5 16 36 

Eira barbara (Linnaeus, 1758) 2 11 2 7 22 

Puma yagouaroundi  

(É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803) 0 0 4 2 6 

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) 32 54 26 28 140 

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) 2 0 2 0 4 

Panthera onca (Linnaeus, 1758) 3 5 62 21 91 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) 36 20 8 8 72 

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) 82 49 56 27 214 

Tayassu pecari (Link, 1795) 210 232 119 202 763 
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Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) 143 98 138 176 555 

Mazama americana (Erxleben, 1777) 23 48 12 20 103 

Mazama nemorivaga (F.Cuvier, 1817) 1 0 3 1 5 

Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus, 1766) 7 0 5 2 14 

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) 46 28 14 19 107 

Dasyprocta sp.  56 96 60 78 290 

Total 738 729 605 752 2824 

 

 

Tabela 29. Abundância absoluta de mamíferos (número de animais registrados) nas 

áreas alteradas. 

Espécies 2009 2010 Total 

Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) 2 0 2 

Dasypus spp.* 7 9 16 

Atelocynus microtis  (Sclater, 1883) 1 1 2 

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) 67 88 155 

Nasua nasua (Linnaeus, 1758) 1 0 1 

Procyon cancrivorus (G.[Baron] Cuvier, 1798) 2 8 10 

Eira barbara (Linnaeus, 1758) 3 1 4 

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)  2 3 5 

Panthera onca (Linnaeus, 1758) 0 3 3 

Puma concolor (Linnaeus, 1771) 5 0 5 

Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) 5 8 13 

Tayassu pecari (Link, 1795) 0 1 1 

Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) 13 14 27 

Mazama americana (Erxleben, 1777) 2 4 6 

Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus, 1766) 3 3 6 

Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) 1 0 1 

Dasyprocta sp. 3 1 4 

Total 117 144 261 
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 Foram 2824 animais fotografados em 3603 câmeras/dia (377 dias) nos pares de 

armadilhas (áreas de floresta). Uma média de 0,78 animais fotografados a cada câmera-

dia (7,49 por dia). O número de espécies observadas foi de 22, 21, 24 e 24 entre 2008 e 

2011, respectivamente.  

 Foram 261 animais fotografados em 658 câmeras/dia (178 dias) nas máquinas 

avulsas (áreas alteradas). Uma média de 0,39 animais fotografados por câmera-dia (1,46 

por dia). O número espécies de mamíferos terrestres observados foi 15 e 13 em 2009 e 

2010, respectivamente. Nove espécies registradas nas áreas de floresta não foram 

registradas nas áreas alteradas (Didelphis marsupialis, Myrmecophaga tridactyla, 

Cabassous cf. unicinctus, Dasypus kappleri, Priodontes maximus, Speothos venaticus, 

Puma yagouaroundi, Leopardus wiedii e Mazama nemorivaga).  
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4.3.1 Padrões de distribuição de abundância de espécies 

 

 Nas áreas de floresta, as maiores probabilidades foram de ocorrer espécies com 

dois a quatro indivíduos, sendo que três são mais prováveis. Já no caso das áreas 

alteradas a maior probabilidade foi de ocorrer espécies com um indivíduo (Figuras 21 e 

22).  

 

 

Figura 21. Distribuições de probabilidade de Poisson para a comunidade de mamíferos 

na floresta nativa. 
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Figura 22. Distribuições de probabilidade de Poisson para comunidades de mamíferos 

nas áreas alteradas da FSN. 

 

 O padrão de distribuição de abundância de espécies destacou as duas espécies 

Tayassuidae como extremamente abundantes (> 500 animais registrados). Sete das 26 

espécies possuem abundância de 1 a 10 indivíduos (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Padrão de distribuição de abundância por espécies de mamíferos na floresta 

nativa. 
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Figura 24. Melhor modelo do padrão de distribuição de espécies de mamíferos por local 

de amostra em áreas de floresta nativa da FSN. 

  

 As curvas em diferentes cores na Figura 24 mostram o padrão de distribuição de 

acordo com a abundância em cada local. Não há um modelo único que melhor explica a 

distribuição das espécies. 
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4.3.2 Riqueza 

 

 As curvas de acumulação de espécies, quando analisadas separadamente, não 

apresentaram tendência a se estabilizar (Figuras 25 e 26). 

 

 

Figura 25. Curvas de acumulação de espécies de mamíferos na floresta nativa.  

 

 

 



 

63 

 

 

Figura 26. Curvas de acumulação de espécies de mamíferos nas áreas alteradas. 

 

 

Figura 27. Curva de acumulação de espécies de mamíferos terrestres por locais de 

amostra nos dois ambientes amostrados.  

 

 

Figura 28. Curva cumulativa de espécies de mamíferos por ocasião de registro na 

floresta nativa. 
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 A curva cumulativa por ocasião de registro apresentou uma constante a partir da 

21ª ocasião. Isso significa que na última temporada não houve nenhuma espécie nova 

registrada nas áreas de floresta (Figura 28). 

 A riqueza de espécies teve um pequeno aumento ao longo das temporadas em 

todos locais de amostragem. Em duas situações, a riqueza estimada por jack1 e 

bootstrap alcançaram valores iguais ao total de espécies observadas nas quatro 

temporadas juntas das áreas de floresta. No caso das áreas alteradas, esses valores foram 

alcançados pelos estimadores jack2 e bootstrap (Tabela 30). 

 

Tabela 30. Espécies observadas (Sobs) de mamíferos e riqueza esperada de acordo com 

estimadores (Chao, Jackknife 1, Jackknife 2 e Bootsrap) por ambiente e por ano. 

Áreas/Ano Sobs chao (se)    jack1  (se)    jack2     boot (se)  detectores 

Florestas       

2008 22 22,0 (0,33) 22,9 (0,90) 19,3 23,1 (1,17) 11 

2009 21 22,5 (2,29) 23,7 (1,55) 23,9 22,4 (1,15) 10 

2010 24 27,1 (3,65) 28,5 (2,76)  29,6  26,2 (1,73) 10 

2011 24 24,9 (1,46)  26,7 (2,79) 25,5  25,6 (1,56) 10 

Total 26 26,2 (0,72) 26,9 (0,91) 26,2 26,6 (0,74) 12 

Alteradas       

2009 15 18,1 (3,65) 19,6 (2,85) 20,7 17,3 (1,85) 15 

2010 13 15,6 (3,48) 16,6 (1,88) 17,7 14,7 (1,12) 12 

Total 17 18,1 (1,76) 19,8 (1,61) 19,1 18,6 (1,24) 15 

 

 Devido a uma série de valores perdidos e um grande número de valores não 

calculados (NA), somente foi possível realizar as estimativas de riqueza com ACE para 

agrupando as quatro temporadas da áreas de floresta (Tabela 31). 
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Tabela 31. Estimativa ACE (Abundance-based Coverage Estimator) para riqueza de 

mamíferos terrestres nas quatro temporadas de armadilhamento fotográfico. 

N        ACE       2,5%         97,5%   SD 

 1  19,53 8,56 22,93  4,53 

 2  22,05  16,39  29,82  3,29 

 3  23,57 17,76  27,92  2,62 

 4  24,58  20,63 27,75  1,96 

 5  25,15  22,72  27,64  1,34 

 6  25,73 23,36  27,83  1,19 

 7  25,94 24,00  28,24  1,18 

 8  26,14  25,00  28,05  0,88 

 9  26,27 25,00  28,08  0,84 

10  26,35 25,00  27,66  0,69 

11  26,28 25,00  27,50  0,43 

12  26,27 26,27  26,27  0,00 
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Figura 29. Curvas de rarefação de espécies de mamíferos de acordo com a abundância 

por temporada. 

 

4.3.3 Diversidade 

 

 Apesar da pouca variação, a temporada de 2010 apresentou o valor mais elevado 

do índice de diversidade Shannon (Tabela 32). 

 

Tabela 32. Variação nos índices de diversidade de Shannon (H') e de Simpson (D) na 

comunidade de mamíferos ao longo das temporadas. 

Temporada/Ambiente (H') (D) 

Áreas Florestadas   

2008 2,27 0,85 

2009 2,25 0,84 

2010 2,35 0,86 

2011 2,30 0,84 
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Áreas Alteradas   

2009 1,68 0,64 

2010 1,50 0,60 

 

Tabela 33. Índice de diversidade Beta (Wittaker - βw) para a comunidade de mamíferos 

na floresta nativa e nas áreas alteradas. 

 FLO.2008 FLO.2009 FLO.2010 FLO.2011 ALT.2008 

FLO.2009 0,12     

FLO.2010 0,09 0,16    

FLO.2011 0,09 0,07 0,08   

ALT.2008 0,19 0,22 0,28 0,23  

ALT.2009 0,26 0,29 0,35 0,30 0,21 

 

Tabela 34. Índices de similaridade de Jaccard (J) para a comunidade de mamíferos na  

floresta nativa e nas áreas alteradas. 

 FLO.2008 FLO.2009 FLO.2010 FLO.2011 ALT.2008 

FLO.2009 0,79     

FLO.2010 0,84 0,73    

FLO.2011 0,84 0,88 0,85   

ALT.2008 0,68 0,64 0,56 0,63  

ALT.2009 0,59 0,55 0,48 0,54 0,65 

 

Tabela 35. Índice de similaridade de Sørensen (S) para a comunidade de mamíferos na  

floresta nativa e nas áreas alteradas.  

 FLO.2008 FLO.2009 FLO.2010 FLO.2011 ALT.2008 

FLO.2009 0,88     

FLO.2010 0,91 0,84    

FLO.2011 0,91 0,93 0,92   

ALT.2008 0,81 0,78 0,72 0,77  

ALT.2009 0,74 0,71 0,65 0,70 0,79 

 

 Os resultados de beta-diversidade proposto por Koleff et al. (2003) 

demonstraram um concentração de pontos no elemento a' nas áreas de floresta, 

enquanto que para as áreas alteradas, os pontos se apresentaram bem dispersos, 

principalmente entre os elementos b' e c' (Figura 30). 
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Figura 30. Beta diversidade demonstrada no espaço a', b' e c', para comunidade de 

mamíferos na floresta nativa e nas áreas alteradas. 

 

 

5. DISCUSSÃO 

 

 5.1 Populações de jaguatiricas e onças-pintadas 

 

A estimativa de abundância populacional gerada pelo CAPTURE com apenas 

um indivíduo de onça-pintada em 2011 foi inferior ao número de indivíduos 

identificados e provavelmente está relacionada ao baixo número de indivíduos 

registrados e a não recaptura de três dos quatro indivíduos. Como o programa 

CAPTURE se baseia em estatísticas de captura-recaptura, o programa desconsiderou os 

indivíduos registrados em apenas uma ocasião. Poucos registros de onças-pintadas nos 

dois primeiros anos de estudo podem estar relacionados com a pressão de caça no 

entorno. A onça-pintada é um predador de topo que eventualmente ataca bovinos 

causando um descontentamento por parte dos fazendeiros e sitiantes locais. O 

extermínio como forma de retaliação é a pratica mais comum entre os criadores de gado 

(Palmeira & Trinca, 2012). O período de atividade das onças-pintadas na Fazenda segue 

o padrão do que foi encontrado em diversos outros estudos, com dois picos de atividade 

nas horas crepusculares e uma redução nas horas mais quentes do dia (Maffei et al., 

2011a). O período de atividade da jaguatirica condiz com os apresentados na literatura, 
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onde a espécie tende a um comportamento mais ativo durante o período da madrugada, 

iniciando por volta das 20h00 e decrescendo por volta das 7h00 (Dillon & Kelly, 2007; 

Goulart et al., 2009; Di Bitteti et al., 2006). 

Embora este estudo apresente apenas um único evento de machos de onça 

andando juntos, isto reforça o fato de este tipo de comportamento ter a possibilidade de 

ser mais comum do que se imaginava para esta espécie de predador (Harmsen et al., 

2009). Estudos com rádio telemetria indicaram a possibilidade de haver uma baixa 

agressividade entre machos, o que pode ocorrer em virtude da alta abundância de presas 

(Rabinowitz & Nottingham, 1986). 

No caso das jaguatiricas, a perda dos indivíduos da área de estudo pode estar 

relacionada a migrações e mortes naturais (eventuais doenças, competição e predação). 

Pelo tamanho da área de floresta nativa e toda extensão desta ao longo do Rio Juruena, a 

grande maioria da população amostrada está protegida da atividade de caça. Isto quer 

dizer que, apenas ao sul da FSN há evidências de caça de jaguatiricas que 

eventualmente atacam criações domésticas (principalmente galináceos). Como não há 

esse tipo de criação dentro da FSN e nas propriedades ao norte e a oeste, esta espécie 

não é foco de atividade de caça eminente. 

O modelo Jolly-Seber estimou, para jaguatiricas, densidades superiores em 

relação aos estimados pelo Desenho Robusto, pelo CAPTURE e pelo SECR. No caso da 

onça-pintada, o CAPTURE estimou densidades superiores seguido pelo SECR (Tabelas 

15 e 21). Entretanto, as estimativas populacionais de onça-pintada devem ser analisadas 

com cautela devido a pequena área amostrada, considerando que os indivíduos desta 

espécie ocupam áreas de vida maiores que o grid das armadilhas fotográficas 

(Crawshaw Jr., & Quigley, 1991; Crawshaw Jr., 1995). Embora o espaço amostrado 

tenha sido pequeno para a espécie, a estimativa de densidade da onça-pintada em 2010 

(3,03 ind/km
2
) foi próxima ao estimado pelo mesmo método na Amazônia Peruana em 

4,4 ind/km
2
 (Tobler et al., 2013). Um fator que levou a esta estimativa ser inferior pode 

ser devido a pressão de caça na região (Trinca & Ferrari, 2007) ou também pela 

alteração da paisagem florestal em áreas alteradas.  

As vantagens do SECR sobre as estimativas convencionais de densidade é que 

este modelo agrega as localizações geográficas dos pontos amostrais, e de outras co-

variáveis ao histórico de captura dos indivíduos. É recomendado que os próximos 

estudos populacionais utilizem essa ferramenta para avaliação e estimativa dos 

parâmetros populacionais de felídeos neotropicais (Noss et al., 2011; Noss et al., 2013; 



 

70 

 

Tobler & Powell, 2013). Com relação as demais formas de análise do SECR, o pacote 

estima a área amostrada ‘mask area’, onde o valor é dado em hectares (ha). Utilizei 

como argumento da função make.mask  type = trapbuffer, que determina o buffer no 

entorno dos detectores, para representar a área de amostragem (Noss et al., 2013). Isto 

foi semelhando ao modelo convencional (MMDM-CR, ou Jolly-Seber), em que o buffer 

é criado no entorno de cada armadilha-fotográfica. Entretanto, alguns autores utilizam o 

buffer em um polígono no entorno das armadilhas-fotográficas para estimar a área 

amostrada (Trolle & Kéry, 2003; Fusco-Costa, 2007).  

Neste trabalho, acredito que houve um viés no cálculo do MMDM devido ao 

desenho amostral ter capturado indivíduos em uma parte de suas áreas de vida, 

subestimando o valor real do MMDM e interferindo nas estimativas de densidade. Desta 

forma, o modelo espacialmente explícito tende a ser mais ajustado em relação às 

estimativas reais.  

O Desenho Robusto é uma excelente análise populacional, que retorna uma série 

de parâmetros demográficos refinados e relevantes para compreensão da dinâmica 

populacional, entretanto, assim como para o CAPTURE e o CJS, fica a mercê do 

desenho amostral do pesquisador para inferir sobre densidade com base na área 

amostrada.  

Os problemas encontrados no modelo convencional de captura e recaptura são 

causados pela possibilidade da máxima distância estar limitada à máxima distância entre 

as câmeras. O baixo número de registros não representa realisticamente o MMDM e a 

máxima distância percorrida é subestimada para indivíduos que têm a área de vida 

parcialmente amostrada pelo grid de câmeras (Tobler & Powell, 2013). Por isso, 

aumentar o tamanho do espaço amostrado aumenta as chances de englobar as áreas de 

vida de outros indivíduos. Isso requer um custo maior, quando se trata de espécies que 

utilizam grandes áreas como a onça-pintada. Conhecer a área de vida da espécie na 

região é útil para ajustar o tamanho do espaço amostral e o espaçamento entre câmeras. 

Com análise de 10 anos de pesquisas com armadilhas fotográficas com felídeos, Maffei 

et al. (2011b) recomendam um polígono mínimo de 110 km
2
 e 45 detectores. Tobler et 

al. (2013) recomendaram 500-1000 km
2
 para obter boas estimativas de densidade de 

onça-pintada. A área amostrada pelo polígono neste estudo foi de 33,37 km
2
, além 

disso, a maior parte englobada pelo polígono foi de reflorestamento. Problemas de 

estimativas de densidade relacionados com o tamanho da área amostrada já haviam sido 

demonstrados por Maffei & Noss (2008), onde pequenas áreas amostradas tendem a 
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estimar altas densidades. Para corrigir esse problema, o SECR permite simular 

diferentes tamanhos de áreas de amostragem para ajustar melhor a densidade 

populacional da espécie e garantir maior robustez nos resultados obtidos. 

Neste sentido, o desenho experimental deste estudo esteve estruturado para 

registrar a maior parte dos indivíduos em seus limites de área de vida. Isto coincidiu 

com o limite da floresta e do reflorestamento. De certa forma isso era previsível, 

considerando que estas espécies provém de ambientes naturais (floresta nativa) e não 

das áreas alteradas, como no caso do reflorestamento e das áreas de pastagens. Isto é 

corroborado pelos centros de atividade dos indivíduos que foram projetados para fora da 

área do polígono dos detectores, indicando que os indivíduos tendem a utilizar mais as 

áreas de floresta nativa. Entretanto, a jaguatirica e a onça-pintada também utilizam as 

áreas de reflorestamento, porém com menor frequência. Outros estudos também 

demonstram uma maior abundância de jaguatiricas em áreas de floresta nativa em 

relação à áreas alteradas com floresta de pinus (Dillon & Kelly, 2007).   

Com relação à diferença na probabilidade de detecção das jaguatiricas ao longo 

das quatro temporadas, é importante ressaltar que na terceira temporada houve uma alta 

probabilidade de detecção próxima aos centros de atividade. Talvez isso possa ser 

explicado pelo fato desta temporada estar relacionada com um aumento significativo na 

movimentação de indivíduos de onça-pintada, o que causou uma restrição de 

movimento dos indivíduos de jaguatirica.  

 Um indivíduo de jaguatirica teve seu centro de atividade projetado para uma ilha 

do rio Juruena. No caso, esta ilha se encontra após outra ilha diretamente vizinha à FSN. 

Para que este indivíduo componha a meta população amostrada, é necessário considerar 

o deslocamento por dois trechos de água, com 190 e 315 metros de largura, 

respectivamente. Entretanto, esse indivíduo (LP24M11) foi registrado apenas um única 

vez na primeira temporada de 2011 no detector TS11 (mais próximo do rio Juruena). 

Acredito na possibilidade de ser um indivíduo em rota de migração. A projeção do 

centro de atividade pode estar relacionada a alguma informação omitida durante a 

criação dos scripts ou ao desconhecimento dos modelos em relação à superfície de área 

do rio, sendo este uma barreira natural a ser considerada pertinente ao deslocamento 

frequente de indivíduos desta espécie. Entretanto, é possível que alguns indivíduos 

possam atravessar este curso de água eventualmente, em casos migratórios, mas pouco 

provável que isto ocorra com frequência pelo mesmo indivíduo.  
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 Um fator relevante é a projeção dos centros de atividade para as áreas de floresta 

nativa, indicando estas como áreas mais adequadas e de maior intensidade de uso para 

estas espécies de felídeos. Isso ressalta a relevância das florestas na proteção das 

espécies destes felídeos, pois nenhum centro de atividade foi projetado dentro das áreas 

alteradas.  

 É importante ressaltar que, quanto menor foi o número de registros nas ocasiões 

e menor o número de pontos amostrados que registraram determinado indivíduo, maior 

foi o tamanho do contorno gerado pela função fxi.countour. Os indivíduos com maiores 

taxas de registro e em diferentes pontos amostrados apresentaram os contornos de 

probabilidade de captura de tamanho reduzido. Isso é resultado de uma maior aferição 

nos resultados desses indivíduos, enquanto que os maiores contornos podem estar 

condicionados a um maior erro da função em interpretar a movimentação dos indivíduos 

com baixa amostragem. 

  As diferenças na forma de análise dos dados realizadas pelos pesquisadores na 

última década torna difícil a comparação de densidade populacional entre ambientes, 

principalmente quando a pesquisa foi realizada em apenas uma temporada e com 

estimador diferente (Tabelas 36 e 37). Entretanto, é interessante notar a variação na 

densidade populacional encontrada por diferentes autores em diferentes ambientes.  

Considerarei aqui, como forma comparativa, apenas os resultados de densidade do 

SECR. A menor densidade populacional encontrada foi na Caatinga, Brasil, com 2,67  

ind/100km
2
 e a maior foi no Bloco 39, Peru, chegando a atingir 58 ind/100km

2
. A 

média da densidade populacional da espécie para todos os estudos é de 31,71 

ind/100km
2
, praticamente o dobro do maior valor estimado neste estudo, de  15,67 

ind/100km
2
, na segunda temporada e três vezes mais que a média deste estudo 

11,81(±2,29) ind/100km
2
.  

 Vale a pena ressaltar que a estimativa de densidade populacional média de 

11,81(±2,29) ind/100km
2
,
 
é na Ecorregião Amazônica das Florestas Úmidas do Tapajós 

e Madeira. Região onde ocorre o processo de colonização com alteração da paisagem 

florestal nativa (Floresta Amazônica) para ambientes alterados (agropastoril). Nesta 

avaliação populacional, a metapopulação de jaguatiricas foi estudada considerando uma 

alteração na paisagem de pelo menos 25,7%. Isto implica em perda de cobertura 

florestal propícia para a ocupação por mais indivíduos da espécie. A densidade pode ser 

afetada pela localização, diminuindo com a latitude e aumentando com a precipitação, 

além da possibilidade de ser afetada pela caça, em locais de extração de madeira e por 
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competição por outras espécies (Di Bitetti, et al. 2006). A queda na densidade 

populacional da jaguatirica na terceira temporada concomitante com o aumento na 

densidade da onça-pintada é um indício desta interação, teoria chamada de 

Mesopredator Release. Fator que pode influenciar altas densidades de jaguatirica em 

algumas regiões onde a onça-pintada é ausente ou eventual (Rodgers, 2014). Há uma 

hipótese que a jaguatirica também pode influenciar a ocupação e densidade de outras 

espécies de carnívoros mesopredadores (Oliveira et al, 2010). 

 Neste caso do estudo, a jaguatirica não é uma espécie alvo da caça, mas em 

outras áreas semelhantes é possível que ocorra um impacto mais significativo sobre a 

população desta espécie, onde uma extrapolação desta estimativa para áreas 

semelhantes deve ser aplicada com cautela e considerar a caça como fator limitante. 

Principalmente em áreas com maior densidade humana, propriedades de pequeno porte 

com agricultura de subsistência e criação de aves (especialmente galináceos). 

 

Tabela 36. Densidade populacional de jaguatiricas de acordo com diferentes estudos. 

N Total de 

temporadas 

Região Estimador de 

densidade 

ind/100km
2
 Abundância Autor 

1 1 Caatinga, 

Brasil 

HMMDM 

MMDM, 

CAPTURE 

2,67±0,94 

4,49±1,05 

58 ±4,2 Oliveira, 

2012
1 

2 1 Pantanal, 

Brasil 

Poligon+ 

HMMDM, 

CAPTURE 

56,4 - Trolle & 

Kéry, 

2003
2 

3 1 Urugua í, 

Argentina 

½ radius 

telemetry full 

and 1/2 

MMDM 

7,71±1,43 20 ± 3,43 Di Bitteti 

et al., 

2006
3 

4 1 Iguazu, 

Argentina 

½ radius 

telemetry full 

and 1/2 

MMDM 

12,84±2,67 55±11,02 Di Bitteti 

et al., 

2006
3
 

5 1 Guanacos, 

Bolívia 

HMMDM, 

CAPTURE 

0 0 Maffei et 

al., 2005
4 

6 2 Cerro 

cortado, 

Bolívia 

HMMDM, 

CAPTURE 

34,0 ±4,0 

 

25,0 ±3,0 

30±4,53 

 

20±3,35 

Maffei et 

al., 2005
4
 

7 2 Tucavaca, 

Bolívia 

HMMDM, 

CAPTURE 

24,0±3,0 

34,0±2,0 

20±2,84 

39±3,11 

Maffei et 

al., 2005
4
 

8 2 Ravelo, 

Bolívia 

HMMDM, 

CAPTURE 

52,0±5,0 

66,0±7,0 

61±11,3 

56±6,67 

Maffei et 

al., 2005
4
 

9 1 San 

Miguelito 

HMMDM, 

CAPTURE 

56,0±7,0 29±4,25 Maffei et 

al., 2005
4
 

10  5*
a 

LasCuevas 1/2MMDM, 10,79 a 6±1,97 Dillon & 
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e 

Chiquibul, 

Belize 

1/2MMDM, 

CAPTURE 

53,72 

11,74 a 

29,78 

6±1,49 

21±3,27 

26±7,02 

10±2,74 

Kelly, 

2007 

11 1 Ilha do 

Cardozo, 

Brasil 

Poligon+ 

HMMDM, 

fMMDM, 

CAPTURE 

21,0±3,0 

40,0±5,0 

 Fusco-

Costa, 

2007
5 

12 1 Caraguá, 

Brasil 

HMMDM, 

Jolly-Seber 

4 3,07 Goulart 

et al., 

2009 

13 1 Yturria 

Ranch, 

EUA 

Poligon+ 

HMMDM,  

CAPTURE 

30,0±3,0 3,0±0,17 Haines et 

al.,  

2006
7 

14 2* Bloco 39, 

Peru 

HMMDM, 

fMMDM, 

CAPTURE 

75,7 a 94,7 

43,5 a 58,5 

34±6,9 

34±4,6 

Kolowski 

& 

Alonso, 

2010
8 

15 1 Yaboti, 

Argentina 

HMMDM, 

fMMDM, 

CAPTURE, 

Telemetry 

8,6±1,0 

4,7±0,5 

39,0±4,3 Di Bitteti 

et al., 

2008
9 

16 1 Iguazú, 

Argentina 

 16,8±2,1 

10,2±1,2 

86,0±9,0 Di Bitteti 

et al., 

2008
9 

*Temporadas realizadas duas vezes por ano. 

**Uma temporada de 14 meses. 

a. o espaçamento das máquinas e o grid foi alterado dentro da mesma região.  

 

Tabela 37. Densidade populacional de onça-pintada de acordo com diferentes estudos. 

N Total de 

temporadas 

Região Estimador 

de 

densidade 

ind/100km
2
 Abundância Autor 

1 1 Sector San 

Cristoban, 

Costa Rica 

Poligono+ 

HMMDM, 

CAPTURE 

5,7 ±4,6 9,5±7,7 Amit et 

al., 2009
a 

2 1 Santa Rosa 

e 

Guanacaste, 

Costa Rica 

Poligono+ 

HMMDM, 

CAPTURE 

2,8±2,3 3,0±2,46 Amit et 

al., 2009
a 

3 1 Cockscomb, 

Belize 

HMMDM, 

CAPTURE 

8,80±2,25 14±3,75 Silver et 

al., 2004
b 

4 1 Chiquibul, 

Belize 

HMMDM, 

CAPTURE 

7,48±2,74 8±2,51 Silver et 

al., 2004
b 

5 1 Tucavaca, 

Bolívia 

HMMDM, 

CAPTURE 

3,93±1,30 7±2,63 Silver et 

al., 2004
b 

6 1 Cerro 

Cortado, 

Bolívia 

HMMDM, 

CAPTURE 

5,11±2,10 8±3,01 Silver et 

al., 2004
b 

7 1 Madidi, HMMDM, 2,84±1,78 13±8,16 Silver et 
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Bolívia CAPTURE al., 2004
b 

8 1 Caatinga, 

Brasil 

HMMDM, 

CAPTURE 

2,67±1,00 14±3,6 Silveira et 

al., 2009
c 

9 1 Corcovado, 

Costa Rica 

MMDM, 

CAPTURE 

6,98±2,36 6,0±1,96 Salom-

Pérez et 

al., 2007
d 

10 1 Urugua í, 

Argentina 

½ radius 

telemetry 

full and 1/2 

MMDM 

0,12  

0,33 

1 Paviolo et 

al., 2008
e 

11 2 Iguazú, 

Argentina 

½ radius 

telemetry 

full and 1/2 

MMDM 

1,07±0,33 

1,74±0,34 

5±1,41 

14±2,45 

Paviolo et 

al., 2008
e
 

12 1 Yabotí, 

Argentina 

½ radius 

telemetry 

full and 1/2 

MMDM 

0,25 

0,11 

2 Paviolo et 

al., 2008
e
 

13 3*
1 

Tuichi 

Valley, 

Bolívia 

CAPTURE 1 

1,68±0,78 

 Wallace et 

al., 2003
f 

14 2 Pantanal, 

Brasil 

MMDM, 

CAPTURE 

5,7±0,84 

5,8±0,97 

37±5,52 

32±5,35 

Soisalo & 

Cavalcanti, 

2006
g 

15 2 GallonJug, 

Belize 

MMDM, 

CAPTURE 

8,82±2,27 

11,28±2,66 

 Miller, 

2005
h 

*Temporadas realizadas duas vezes por ano 

1. o espaçamento das máquinas e o grid foi alterado dentro da mesma região 

 

 Um estudo a longo prazo permite explorar melhor a oscilação na população, 

podendo assim interpretar um valor de densidade extraído ao acaso da amostra. Isso 

permite o pesquisador afirmar se o valor é alto ou baixo em relação ao contexto 

temporal. Um estudo a longo prazo com dez anos de estimativas pode claramente 

mostrar isso (Karanth et al., 2006). 

 As estimativas de densidade da jaguatirica com base nos diferentes modelos 

permitem ter uma noção próxima a essa situação, onde é possível notar que os valores 

de densidade não são constantes (Tabela 22). 

 

5.2 Comunidade de Mamíferos 

 

 Considerando que esta região sofre um acelerado processo de transformação da 

paisagem, sendo ocupada por colonos que visam o uso da terra, principalmente para a 

pecuária extensiva, ao menos 20% da área de cada propriedade irá se transformar em 



 

76 

 

áreas de pastagens. Embora seja obrigatório manter 80% de cada propriedade como 

reserva legal, não há uma garantia de que estas áreas irão manter sua integridade 

biológica. Embora alguns proprietários não permitam a atividade de caça em sua 

fazendas, em toda a região há uma forte atividade da caça sobre mamíferos terrestres 

(Trinca & Ferrari, 2006; Trinca & Ferrari, 2007). Mesmo quando não há a exploração 

madeireira nestas áreas de reserva, somente com a prática da caça pode ocorrer 

impactos severos sobre as espécies de mamíferos, levando a uma série de extinções 

locais (Redford, 1992; Bodmer et al., 1997) principalmente quando ocorre 

fragmentação da paisagem (Peres, 2001), sendo as espécies de maior porte as mais 

vulneráveis e perseguidas pelos caçadores (Peres, 2000; Trinca & Ferrari, 2007).  

 A riqueza total de 36 espécies de mamíferos (incluindo as observações 

ocasionais) demonstram um alto número para a Amazônia, embora outras regiões 

possuam maior riqueza, como no caso de 42 espécies para o Parque Nacional do Jaú 

(Iwanaga, 2004), 41 espécies para região do rio Urucum (Santos & Mendes-Oliveira, 

2012), 27 espécies para região do rio Purus (Haugaasen & Peres, 2007).  

 Considerando apenas a amostragem exclusiva por armadilhas-fotográficas, a 

região sul da Amazônia apresenta alta riqueza de espécies de mamíferos terrestres em 

relação a outras localidades na Amazônia: 17 espécies no rio Urucum (Santos & 

Mendes-Oliveira, 2012), 21 a 27 espécies no sudeste do Peru (Tobler et al, 2008), 15 

espécies na Floresta Nacional de Caxiuanã (Martins et al., 2007) e 15 espécies no rio 

Araguaia (Negroes et al, 2012). 

 O método e o tempo de esforço pode influências nas estimativas de riqueza de 

espécies (Santos & Mendes-Oliveira, 2012). Armadilhas-fotográficas tem maior 

eficiência de amostragem de espécies de mamíferos terrestres quanto maior for o 

tamanho corporal (Tobler et al, 2008). Entre as espécies arborícolas, o grupo dos 

Cebidae são os mais comumente registrados por este tipo de método, embora a taxa de 

registro seja baixa em relação aos demais terrestres (Tobler, 2008; Santos & Mendes-

Oliveira, 2012).  

 A biomassa e abundância de mamíferos é maior nas áreas de floresta de terra-

firme, sendo os ungulados o grupo que mais contribui para estas estatísticas. Além 

disso, mamíferos terrestres de regiões amazônicas, onde ocorrem variações sazonais e 

acentuadas mudanças na produtividade primária, tendem a percorrer grandes distâncias 

para busca de comida em épocas mais secas (Mendes Pontes, 2004). Este tipo de 

situação na região norte da Amazônia é bastante similar ao que acontece ao sul, onde há 



 

77 

 

períodos de estiagem, com baixa produtividade da floresta e os mamíferos mais 

representativos, em termos de abundância e de biomassa (Tayassuidae), se mivimentam 

mais, ficando ausentes por longos períodos de algumas áreas. Há especulações teóricas 

de alguns moradores locais (caçadores) que nas épocas de chuva os queixadas se 

dividem em grupos menores (20-60), quando há vasta distribuição de frutas pela 

floresta, e nas épocas mais secas esses grupos menores se juntam, formando grandes 

varas de porcos com centenas de indivíduos que se movimentam por grandes distancias.   

 Ocorreu uma mudança na curva padrão de distribuição das espécies, indicando 

que muitas espécies estavam ausentes na maior parte das amostras no inventário das 

áreas alteradas. Já na floresta essa ausência foi minimizada. Isto se deve, 

provavelmente, ao esforço amostral reduzido e a baixa abundância de espécies nas áreas 

alteradas. 

 As curvas de acumulação de espécies na floresta nativa não atingiram o total de 

espécies registradas quando analisadas por temporada como atingiram de forma 

agrupada. O desvio (rarefação) da curva de acumulação agrupada, começou a atingir 

uma estabilidade, entretanto, ainda seriam necessárias mais algumas temporadas para 

certificar essa estabilização. Outro fato interessante demonstrado pela curva agrupada 

foi que, dependendo do local escolhido para um inventário da mesma proporção 

temporal, seria necessário apenas dois locais para se registrar o mesmo número de 

espécies. 

 O estimador de riqueza Jack2 falhou na extrapolação de espécies na primeira 

temporada das áreas de floresta, predizendo um número de espécies inferior ao total 

amostrado, o que faz deste um estimador ruim (Palmer, 1990). Acredito que os 

estimadores Jack1 e Bootstrap foram os que calcularam a riqueza mais próxima da 

realidade, sendo que o Jack1 teve valores pouco superiores ao Bootstrap. Quando 

realizei as estimativas de riqueza para todas as temporadas agrupadas, todos os 

estimadores retornaram valores de riqueza igual ao número de espécies observadas para 

as áreas de floresta, sendo possível afirmar que quase todas as espécies de mamíferos 

terrestres foram registradas. Nas áreas alteradas as estimativas para as duas temporadas 

agrupadas foram de uma a duas espécies a mais que as observadas, e o baixo esforço 

pode ser responsável pela expectativa de ocorrência de mais espécies, visto que a curva 

de acumulação de espécies por local não se estabilizou. 

 Os resultados gráficos da beta-diversidade realizados de acordo com Koleff et 

al. (2003) apresentaram duas situações bem distintas. As áreas de floresta demonstraram 



 

78 

 

uma maior homogeneidade entre as espécies e os locais de amostra, enquanto que nas 

áreas alteradas as espécies foram registradas de forma mais restrita a cada ponto de 

coleta. Isso ocorreu porque nas áreas alteradas as espécies foram registrada em poucos, 

ou apenas um ponto de amostragem, enquanto que nas áreas de floresta a maioria das 

espécies foi registrada em praticamente todos os pontos de amostragem. 

  

6. CONCLUSÃO 

As estimativas de densidade para onça-pintada geradas neste estudo, utilizando o 

modelo convencional, podem não refletir a realidade devido ao pequeno espaço 

amostrado em relação ao potencial de movimentação e ao tamanho da área de vida dos 

indivíduos. Entretanto, serviu para estimar a abundância e avaliar a situação local da 

espécie. A baixa detectabilidade e a não recaptura dos indivíduos nas duas primeiras 

temporadas indicam uma instabilidade em relação à ocupação e a fixação de território 

mesmo em um local com condições adequadas. Isso sugere que a pressão de caça é, 

provavelmente, um dos principais fatores pela não recaptura dos indivíduos nas 

temporadas seguintes.  

Como a população é dinâmica,  a abundância e a densidade só devem ser 

comparadas no mesmo local ou entre locais diferentes após a realização de uma série de 

temporadas consecutivas com a finalidade de se conhecer o intervalo por onde oscila a 

densidade da população. Estudos a longo prazo possibilitam avaliar melhor a dinâmica 

populacional, obtendo valores mais realísticos de densidade além dos parâmetros 

demográficos fundamentais para o entendimento oscilação na população. 

Estudos com apenas uma única temporada não contextualizam os dados obtidos 

dentro dos picos de valores da população ao longo do tempo. Diversos autores 

recomendaram uma sistematização no tamanho de área, espaçamento entre as câmeras, 

número câmeras, programa utilizado (Maffei et al., 2011b; Tobler & Powell, 2013) e o 

monitoramento com rádio-telemetria, concomitante com armadilhamento fotográfico 

(Soisalo & Cavalcanti, 2006).  

Acredito que, para alcançar os parâmetros demográficos refinados, a pesquisa 

deve coletar dados por, no mínimo, cinco temporadas (anos) consecutivas, nos mesmos 

pontos amostrais e preferencialmente na mesma estação. O Desenho Robusto foi o 

tratamento mais adequado para estimar os parâmetros demográficos embora o SECR 

tenha sido mais adequado a este estudo devido a estrutura do grid de amostragem. 
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Ambos os métodos podem ser analisados nos mesmo estudo visto que cada um retorna 

informações diferentes e extremamente relevantes para estudos populacionais. Portanto, 

não recomendo utilizar as informações geradas em apenas uma temporada (população 

fechada) com um único estimador para inferir sobre a estrutura populacional, com a 

intenção de exploração ou de conservação de uma espécie.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO - Indivíduos de Jaguatirica (Leopardus pardalis) 
 

LP-1F Fêmea 

Ano Locais 

2008 TS2, TS4 

2009 TS3 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



LP-1F 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-2M Macho 

Ano Locais 

2008 TS2 

2009 TS1, TS2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-2M 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LP-3F Fêmea 

Ano Locais 

2008 TS2 

2009 TS1 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



LP-3F 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-4M Macho 

Ano Local 

2008 TS2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-4M 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-5F Fêmea 

Ano Locais 

2008 TS9, TS10 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-5F 

 
 

Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-6M Macho 

Ano Locais 

2008 TS6 

2009 TS6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-6M 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-7F Fêmea 

Ano Locais 

2008 TS11, TS12 

2009 TS12 

2010 TS11, TS12 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



LP-7F 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-8M Macho 

Ano Locais 

2008 TS7, TS9 

2009 TS2, TS8 

2010 TS7, TS8 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



LP-8M 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-9F Fêmea 

Ano Locais 

2008 TS11, TS12 

2009 TS11, TS12 

2010 TS11, TS12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-9F 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-10M Macho 

Ano Locais 

2008 TS4, TS11, TS12 

2009 TS3, TS4, TS11, TS12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-10M 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-11F Fêmea 

Ano Locais 

2009 TS12 

2011 TS11, TS12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-11F 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-12M Macho 

Ano Locais 

2009 TS4 

2010 TS3, TS4, TS12 

2011 TS3, TS12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-12M 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-13F Fêmea 

Ano Locais 

2009 TS9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-13F 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-14M Macho 

Ano Locais 

2009 TS8, TS9 

2011 TS9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-14M 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-15F Fêmea 

Ano Local 

2009 TS12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-15F 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-16F Fêmea 

Ano Local 

2009 TS3 

2010 TS3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-16F 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-17M Macho 

Ano Local 

2009 TS12 

2010 TS12 

2011 TS12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-17M 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-18M Macho 

Ano Locais 

2010 TS7 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-18M 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-19F Fêmea 

Ano Locais 

2010 TS7 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-19F 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-20M Macho 

Ano Local 

2011 TS1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-20M 

 
 

Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-21F Fêmea 

Ano Locais 

2011 TS6, TS11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-21F 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-22M Macho 

Ano Locais 

2011 TS2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-22M 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-23F Fêmea 

Ano Local 

2011 TS3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-23F 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-24M Machos 

Ano Local 

2011 TS8 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LP-24M 

 
Centro potencial de atividade e probabilidade de detecção. 

 

 

 



ANEXO - Indivíduos de onça-pintada (Panthera onca) identificados 

PO-1F Fêmea 

Ano Locais 

2008 TS9 

 

 

 



PO-2M Macho 

Ano Local 

2008 TS4 

 

 

 

 



PO-3M Macho 

Ano Local 

2009 TS2, TS3 

 

 

 



PO-4ni ni 

Ano Local 

2009 TS3 

 

 

 

 



PO-5M Macho 

Ano Locais 

2010 TS1, TS2, TS3, TS4, TS6, TS12 

2011 TS1, TS2, TS3, TS6, TS7, TS8 

 

 

 

 



PO-6M Macho 

Ano Locais 

2010 TS1, TS2, TS3 

 

 

 

 



PO-7F Fêmea 

Ano Local 

2010 TS2 

 

 

 

 



PO-9F Fêmea 

Ano Locais 

2010 TS2, TS3, TS4 

2011 TS8 

 

 

 



PO-8M Macho 

Ano Locais 

2010 TS1, TS2 

 

 

 



PO-10M Macho 

Ano Local 

2011 TS12 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

Macho PO5M, com a fêmea PO7F no detector TS2 (a) e com a fêmea PO9F no detector 

TS3 (b). 

 

b

)

a

)



 

 

 

Indivíduos PO6M (esquerda) e PO9F, andando juntos em 2010. 

 

 

Machos de onça-pintada (PO5M e PO6M) registrados no mesmo detector, com o 

intervalo de um minuto. 



 

 

 

Onça pintada (PO5M) carregando um filhote de queixada(a). Macho de queixada 

investigando o local no minuto seguinte (b). 



 

 

 

Fêmeas de jaguatirica (Leopardus pardalis) juntas, à esquerda LP9F e à direita LP11F, 

registradas durante o projeto piloto.   

  

 

Fotos sequenciais mostrando duas fêmeas (LP9F e LP7F) juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

Lista de espécies de mamíferos de médio e grande porte da Fazenda São Nicolau, 

Cotriguaçu (MT), registrados entre 2008 e 2011, por armadilha fotográfica (AF) e 

visualização direta (VI). 

Ordem / Família Espécies Registro 

PILOSA   

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) AF 

 Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) AF 

Dasypodidae Cabassous cf. unicinctus (Linnaeus, 1758) AF 

 Dasypus kappleri (Krauss, 1862) AF 

 Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) AF 

 Priodontes maximus (Keer, 1792) AF 

PRIMATES   

Aotidae Aotus nigriceps (Dollman, 1909) VI 

Cebidae Sapajus apella (Linnaeus, 1758) AF/VI 

 Saimiri ustus (I. Geoffroy, 1843) AF/VI 

 Callicebus cinerascens (Spix, 1823) VI 

Atelidae Ateles chamek (Humboldt, 1812) VI 

  Lagothrix cana 

(É. Geoffroy in Humboldt, 1812) 

VI 

 Alouatta puruensis (Lönnberg, 1941) 
 

VI 

Pithecidae Pithecia irrorata (Gray, 1842) VI 

Callithrichidae Mico melanurus (É. Geoffroy in Humboldt, 1812) VI 

 Chiropotes albinasus (I. Geoffroy & Deville, 1848) VI 

CARNIVORA   

Canidae Atelocynus microtis (Sclater, 1883) AF 

 Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) AF/VI 

 Speothos venaticus (Lund, 1842) AF 

Procionidae Nasua nasua (Linnaeus, 1758) AF/VI 

 Procyon cancrivorus (G.[Baron] Cuvier, 1798) AF 

Mustelidae Eira barbara (Linnaeus, 1758) AF/VI 

 Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) VI 

 Lontra longicaudis (Olfers, 1818) VI 

Felidae Puma yagouaroundi  

(É. Geoffroy Saint-Hilaire. Hilaire, 1803) 

AF/VI 

 Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) AF 

 Leopardus wiedii (Schinz, 1821) AF 

 Panthera onca (Linnaeus, 1758) AF 

 Puma concolor (Linnaeus, 1771) AF/VI 

PERISSODACTYILA   

Tapiridae Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758) AF/VI 

ARTIODACTILA    

Tayassuidae Tayassu pecari (Link, 1795) AF/VI 

 Pecari tajacu (Linnaeus, 1758) AF/VI 



 

 

Cervidae Mazama americana (Erxleben, 1777) AF/VI 

 Mazama nemorivaga (F.Cuvier, 1817) AF 

RODENTIA   

Cavidae Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus, 1766) AF/VI 

Cuniculidae Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) AF 

Dasyproctidae Dasyprocta sp.  AF/VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

Função de verossimilhança e deviance (log negativo) para amostras da comunidade de 

mamíferos nas áreas de floresta nativa em cada temporada. 



 

 

 

Função de verossimilhança e deviance (log negativo) para amostras da comunidade de 

mamíferos nas áreas alteradas em cada temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo - Comandos do R - Análise das Populações de Felídeos 

População fechada - SECR 

#Exemplo de análise populacional utilizando o pacote 'secr' no ambiente R 

# Definindo o diretório de trabalho  

 

> setwd("/Users/Cristiano/Desktop/HMM") 

 

### Parte 1 # 

### Carregando pacotes necessários 

 

> library (secr) # análise populacional 

> library (maptools) # utilizacão de shapefiles 

> library(RColorBrewer) # uso de paleta de cores 

 

### Parte 2 # 

### Leitura das planilhas # 

 

>ocelot1<-read.csv("1ocelot.txt",header=T, sep=",",dec=".") 

>ocelot1 

 

>coord1<-read.csv("1coord.csv",header=T, sep=",",dec=".") 

>coord1 

 

>ocelot1.traps<-read.traps(data=coord1, detector="proximity", binary.usage=FALSE, 

covnames="blockt") 

>ocelot1.traps 

 

# ## Identificando as colunas de 5-13 como co-variáveis de tempo 

 

> timevaryingcov(ocelot1.traps) <- list(blockt = 5:13) 

> timevaryingcov(ocelot1.traps) 

> summary(timevaryingcov(ocelot1.traps)) 

> head(timevaryingcov(ocelot1.traps)) 

 

### Parte 3 # 

### Criando a CAPTHIST, primeiras estatísticas de captura  

 

> ocelot1.data<-make.capthist(ocelot1, ocelot1.traps, fmt="trapID", covnames="sex") 

> ocelot1.data 

> summary(covariates(ocelot1.data)) 

> summary (traps(ocelot1.data)) 

 

###Leitura espacial 

 

> plot(traps(ocelot1.data),border= 7000) 

> plot((ocelot1.data),border= 7000) 

 

 

 



 

 

### Parte 4 # 

### teste de pop. fechada 

 

> closure.test(ocelot1.data, SB = FALSE, min.expected = 2) 

 

###  Parte 5 # 

### Área amostrada com co-variável espacial 

 

### Buffer como base no histórico de captura 

> suggest.buffer(ocelot1.data) 

 

### Leitura do shapefile delimitando hábitat / não habitat 

> habitat <- readShapePoly("/Users/Cristiano/Desktop/HMM/shp/HABITAT1.shp") 

> plot(habitat) 

 

### Criando a área efetivamente amostrada 

> Habitat <- make.mask(traps(ocelot1.data),  type = "trapbuffer", buffer = 5792, 

 poly = habitat, ppoly=TRUE) 

> oldpar <-par(mar=c(1,6,6,6), xpd = TRUE) 

> plot(Habitat, ppoly=TRUE) 

 

### Adiconando a covariável de ambiente ## pular este 

> alterada <- readShapePoly("/Users/Cristiano/Desktop/HMM/shp/ambiente1.shp") 

> plot(alterada) 

> alterada 

> HabitatMask <- addCovariates(Habitat, alterada) 

> plot(HabitatMask) 

> plot (traps(ocelot1.data), add = T) 

 

> summary(covariates(HabitatMask)) 

 

###  Parte 6  ### 

 

###   MODELOS    

 

# Modelo Constante 

> fit.0 <- secr.fit(ocelot1.data, hcov="sex", mask=HabitatMask, trace = FALSE) 

 

# Modelo de heterogeneidade individual 

> fit.h2.h2 <- secr.fit(ocelot1.data, model = list(g0 ~ h2, sigma ~ h2), hcov = "sex",  

 mask = HabitatMask, trace = FALSE) 

 

# Modelo de esforço sobre detecção 

> fit.g0.tcov <- secr.fit(ocelot1.data, model = list(g0 ~ tcov), hcov = "sex",timecov= 

 timevaryingcov(ocelot1.traps) <- list(block = 5:13), mask = HabitatMask,  

 trace = FALSE) 

 

# Modelo de comportamento em relação a tendência de tempo 

> fit.g0.bT <- secr.fit(ocelot1.data, model = list(g0 ~ b+T), hcov = "sex",  

 mask = HabitatMask, trace = FALSE) 



 

 

 

# Modelo de comportamento do animal em relação ao ponto de amostragem 

> fit.g0.bk <- secr.fit(ocelot1.data, model = list(g0 ~ bk), hcov = "sex",  

 mask = HabitatMask, trace = FALSE) 

 

# Modelo de comportamento 

> fit.g0.b <- secr.fit(ocelot1.data, model = list(g0 ~ b), hcov = "sex",  

 mask = HabitatMask, trace = FALSE) 

 

#Concorrência - Critério de informação de Akaike 

> AIC(fit.0, fit.h2.h2, fit.g0.tcov, fit.g0.bT, fit.g0.bk, fit.g0.b)[,-(2)] 

 

### Parte 7 ## 

### Modelo escolhido 

> fit.0 

 

### Parte 8 #  

### Reajuste de buffer  e área amostrada com base no modelo escolhido 

> suggest.buffer(fit.0) 

 

###  Parte 10 # 

### Gráfico da probabilidade de detecção 

> plot (fit.0, xval = 0:8000, ylim = c(0, 0.6)) 

 

### CENTROS DE ATIVIDADE 

 

### Chamando a área de plotagem 

> plot(HabitatMask, ppoly=TRUE) 

> plot (traps(ocelot1.data), add = T) 

 

### centro de atividade 1 a 10 indivíduos 

> fxiout.ocelot1<fxi.contour (fit.0, i = 1:10, sessnum = 1, border = 7000, nx = 128,  

 levels = NULL, p = seq(0.1,0.9,0.1), plt = TRUE, add = TRUE, fitmode = 

FALSE, plotmode = TRUE,  normal = TRUE, col = brewer.pal(9, "Greens")) 

 

### sobre aspectos da paisagem 

> plot(alterada, add=T) 

 

### Coordenadas dos centros de atividade 

> t(sapply(fxiout.ocelot1, "[[", "mode")) 

 

### Parte 11 ## 

### Concatena as capthist para gerar uma estimativa média da densidade populacional 

### com os dados de todas as temporadas.  

> MS.capthist (ocelot1.data, ocelot2.data, ocelot3.data, ocelot4.data) 

### Parte 12 # 

### Tendência na razão sexual assumindo detecção específica ao sexo 

> fit.sextend <- secr.fit(ocelot.4temp, model = list(g0~h2, sigma~h2, pmix~Session), 

 hcov = "sex", CL = FALSE, mask = HabitatMask) 

> predict(fit.sextend) 



 

 

População aberta - JOLLY-SEBER 
 

#Carregando o pacote necessário 

> library (Rcapture) 

 

#Especificando o diretório de trabalho 

> getwd() 

> setwd("/Users/Cristiano/Desktop/RCapture")  

 

#Leitura das planílhas 

> ocelot<-read.csv("ocelot1.csv") 

> data("ocelot") 

 

#vizualizar os dados 

> ocelot 

 

#frequencia estatistica 

> descriptive(ocelot, dfreq = FALSE) 

> ocelot.desc<-descriptive(ocelot) 

> ocelot.desc 

> plot(ocelot.desc) 

 

### MODELO 1 

> ocelot.op.m1 <- openp(ocelot, dfreq = FALSE)  

#deviance, df e AIC 

> ocelot.op.m1$model.fit[1, ] 

 

#Teste qui-quadrado 

> 1 - pchisq(ocelot.op.m1$model.fit[1, 1], df=6) 

 

#Gráfico do resíduo de Pearson x frequencia de captura# 

> plot(ocelot.op.m1) 

 

### MODELO 2 

#para remover indivíduos com captura = 1111 

> ocelot.keep2 <- apply(histpos.t(4), 1, sum) !=4 

> ocelot.op.m2 <- openp(ocelot, dfreq = FALSE, m="ep", keep = ocelot.keep2) 

> ocelot.op.m2$model.fit[1, ] 

> 1 - pchisq(ocelot.op.m2$model.fit[1, 1], df=6) 

> plot(ocelot.op.m2) 

 

### MODELO 3 

#para remover indivíduos com 3 capturas ou mais 

> ocelot.keep3 <- apply(histpos.t(4), 1, sum)<3 

> ocelot.op.m3<-openp(ocelot,dfreq=FALSE, m="ep",keep=ocelot.keep3) 

> ocelot.op.m3$model.fit[1,] 

> 1 - pchisq(ocelot.op.m3$model.fit[1, 1], df=2) 

> plot(ocelot.op.m3) 

 

 



 

 

### MODELO 4 

> ocelot.op.m4<-openp(ocelot,dfreq=FALSE,m="ep",keep=ocelot.keep3) 

> ocelot.op.m4$model.fit[1, ] 

> 1 - pchisq(ocelot.op.m4$model.fit[1, 1], df=2) 

> plot(ocelot.op.m4) 

 

#Gerar todas as estimativas com o modelo escolhido, no caso o op.m3 

> ocelot.op.m3 

 

#Abundancia 

> ocelot.op.m3$N #por temporada e desvio padrão 

> ocelot.op.m3$Ntot #total do estudo 

 

#Estimativa da probabilidade de captura entre os períodos e o SE 

> ocelot.op.m3$capture.prob 

 

#Objeto obtido do ajuste de modelo linear generalizado - loglinear 

> summary(ocelot.op.m1$glm) 

> summary(ocelot.op.m2$glm) 

> summary(ocelot.op.m3$glm) 

 

#Estimativa dos parâmetros do modelo loglinear calculado pela função glm 

> ocelot.op.m3$loglin.param 

 

#Estimativa da probabilidade de sobrevivência entre períodos 

> ocelot.op.m3$survivals 

 

#Estatística UI, útil para cálculos da probabilidade de sobrevivência 

> ocelot.op.m3$u.vector 

 

#Sobrevivência 

> ocelot.tab <- data.frame(ocelot.op.m2$survivals, rep("|", 3), ocelot.op.m3$survivals) 

> colnames(ocelot.tab) <- c("estimate.m2", "stderr.m2", "|", "estimate.m3", "stderr.m3") 

> ocelot.tab  

 

#Matriz de covariância de todos os parâmetros demográficos estimados produzida pela 

#função openp 

> ocelot.op.m3$cov 

 

#Crescimento populacional 

> growth<-ocelot.op.m3$N[1:3, 1]/ocelot.op.m3$N[2:4, 1] 

>partial<-matrix(c(-

ocelot.op.m3$N[3]/ocelot.op.m3$N[2]^2,1/ocelot.op.m3$N[2],0,0,0, 

-ocelot.op.m3$N[4]/ocelot.op.m3$N[3]^2,1/ocelot.op.m3$N[3],0,0,0, 

-ocelot.op.m3$N[5]/ocelot.op.m3$N[4]^2,1/ocelot.op.m3$N[4]),3,4,byrow=TRUE) 

 

> ocelot.sig<-partial%*%ocelot.op.m3$cov[9:12,9:12]%*%t(partial) 

> cbind(estimate=growth,stderr=sqrt(diag(ocelot.sig))) 

 

 



 

 

#Estimativa para crescimento populacional 

> siginv<-solve(ocelot.sig) 

> growth.e<-t(rep(1,3))%*%siginv%*%growth/(t(rep(1,3))%*%siginv%*%rep(1,3)) 

> se<-1/sqrt(t(rep(1,3))%*%siginv%*%rep(1,3)) 

> cbind(estimate=growth.e,stderr=se) 

 

 

População aberta - Desenho Robusto 
 

##### Desenho Robusto  #### 

# Carregando o pacote necessário e definindo o diretório de trabalho 

> library (Rcapture) 

> getwd() 

> setwd("/Users/Cristiano/Desktop/Robusto")  

 

# Leitura dos dados da matriz composta de todas as ocasiões de registro de todas as 

#temporadas 

oce.robust<-read.csv("ocelot_robust.csv") 

oce.robust 

 

#Criando os dados do período primário com fequência de captura 

#indicando o número de ocasiões de registro (período secundário) e o número de 

#temporadas (período primário) 

> oce.op <- periodhist(oce.robust, vt = rep(8, 4)) 

> oce.op.m1 <- openp(oce.op, dfreq = TRUE) 

# Leitura da planilha criada pela função periodhist 

> oce.op 

 

 

# Gerando estimativas com o modelo CJS  

# para remover indivíduos com 3 capturas ou mais 

> oce.keep2 <- apply(histpos.t(4), 1, sum)<3 

> oce.op.m2<-openp(oce.op,dfreq=TRUE,keep=oce.keep2) 

 

#Deviance, grau de liberdade e  AIC 

> oce.op.m2$model.fit[1,] 

 

> oce.rd.m1 <- robustd.0(oce.robust, vt = rep(8, 4), vm = "Mh", vh = "Chao") 

> oce.rd.m1$model.fit 

> oce.rd.m1$emig.fit 

> oce.rd.m1$emig.param 

 

> oce.rd.m2 <- robustd.0(oce.robust, vt = rep(8, 4), vm = "Mh", vh = "Darroch") 

> oce.rd.m2$model.fit 

> oce.rd.m2$emig.fit 

> oce.rd.m2$emig.param 

 

> oce.rd.m3 <- robustd.0(oce.robust, vt = rep(8, 4), vm = "Mh", vh = "Chao") 

> oce.rd.m4 <- robustd.0(oce.robust, vt = rep(8, 4), vm = "Mh", vh = "Poisson") 

 



 

 

> oce.survivals <- data.frame(oce.op.m1$survivals, rep("|", 3), oce.rd.m4$survivals) 

> oce.N <- data.frame(oce.op.m1$N, rep("|", 4), oce.rd.m4$N) 

> oce.birth <- data.frame(oce.op.m1$birth, rep("|", 3), oce.rd.m4$birth) 

> oce.Ntot <- data.frame(oce.op.m1$Ntot, c("|"), oce.rd.m4$Ntot) 

> oce.name <- c("estimate.open", "stderr.open", "|", "estimate.robust", "stderr.robust") 

>colnames(oce.survivals) <- colnames(oce.N) <- colnames(oce.birth) <- 

colnames(oce.Ntot) <- oce.name 

 

# Sobreviência 

> oce.survivals 

 

# Tamanho da população entre os períodos 

> oce.N 

 

# Crescimento populacional 

> oce.birth 

 

# Tamanho da população amostrada 

> oce.Ntot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo - Comandos do R - Análise da Comunidade de Mamíferos 

# Definindo o diretório # 

> getwd() 

> setwd("/Users/Cristiano/Desktop/EXERCICIOS") 

# Carregando o pacote analítico das funções 

 > library(vegan) 

#Leitura das planílhas - exemplo da primeira temporada 

> mam2008 <-read.table("mam2008.txt", header=TRUE) 

#Distribuição de Poisson  

> plot(dpois(0:150,2.58), col=3, names(c(0:150)), main="Comunidade de Mamíferos - 

 2008", xlab="número de indivíduos por unidade de amostragem", 

 ylab="Probabilidade") 

> lines(dpois(0:150,2.58), col="black", names(c(0:150)), main="Comunidade de 

 Mamíferos - 2008", xlab="número de indivíduos por unidade de amostragem", 

 ="Probabilidade") 

#Diagrama de abundância relativa (Curva de dominância) 

> rad.mam=radfit(mam2008) 

> plot(rad.mam, main="Comunidade de Mamíferos - 2008", xlab="Ordem das 

 espécies", ylab="Abundância", pch=20) 

#Curva de acumulação de espécies de uma comunidade de acordo com o número de 

locais amostrados 

> mam2008.curva <-specaccum(mam2008, "random")#random aleatoriza a ordem dos 

 locais amostrados 

> plot(mam2008.curva) 

#Curva de acumulação de espécies junto com gráfico box-plot. 

> acum1 <- specaccum(mam2008a2011, permutations = 1000)  

> acum2 <- specaccum(mam2008a2011, "random", permutations = 1000) 

> plot(acum1, ci.type="poly", col="black", lwd=2, ci.lty=0, ci.col="darkgray", las=1, 

ylab="Espécies (N)", xlab="Locais", main="Áreas florestadas 2008-2011")  

> boxplot(acum2, col="lightgray", add=TRUE, pch="+") 

 

#Curva do coletor 

> mam2008.curva.1<-specaccum(mam2008, method="collector") 

> mam2008.so.1<-mam2008.curva.1$richness 



 

 

> plot(mam2008.so.1,  xlab = "Locais", ylab = "Espécies (N)") 

 

#Índices de diversidade 

> data(mam2008) 

> mam2008.H <- diversity(mam2008) 

> mam2008.simp <- diversity(mam2008, "simpson") 

> mam2008.invsimp <- diversity(mam2008, "inv") 

 

##Índice de Simpson - Unbiased Simpson  Hurlbert 1971 (eq. 5): 

> mam2008.unbias.simp <- rarefy(mam2008, 2) - 1 

 

# Índice de Fisher - alpha 

> mam2008.alpha <- fisher.alpha(mam2008) 

 

# Gerando todos gráficos juntos 

> pairs(cbind(mam2008.H, mam2008.simp, mam2008.invsimp, mam2008.unbias.simp, 

 mam2008.alpha), pch="+", col="blue") 

 

# Valores dos índices de diversidade por local de amostra 

> H=diversity(mam2008, index="shannon") 

> D=diversity(mam2008, index="simpson") 

> D.inv=diversity(mam2008, index="invsimpson") 

> riqueza=specnumber(mam2008) 

> diversidade.mam2008=cbind(riqueza, H, D, D.inv) 

> diversidade.mam2008 

 

#Estimativas de riqueza e desvios padrão: chao jack1 jack2 boot por temporada 

> specpool(mam2008) 

 

 

## Gráfico de Rarefação 

> (raremax <- min(rowSums(mam2008))) 

> mam2008.Srare <- rarefy(mam2008, raremax) 



 

 

> plot(mam2008.S, mam2008.Srare, xlab = "Espécies Observadas (N)", ylab = 

 "Rarefação de Espécies") 

> rarecurve(mam2008, step = 20, sample = raremax, col = "blue", cex = 0.6, xlab = 

 "Abundancia", ylab = "Espécies") 

 

# Distribuição de probabilidade, Desvio (Deviance valor de Lambda ( λ ), e Intervalo de 

Confiança - Gráficos (Exemplo de 2009) 

y <- c(0, 2, 1, 0, 0, 14, ...)  # dados da matriz 

 

> lik.pois <- function(lambda, dados){ 

  loglik <- function(l, dados){sum(dpois(dados, lambda = l, log = TRUE))} 

  sapply(lambda, loglik, dados = dados) 

} 

 

> lambda.vals <- seq(0, 10, l=101) 

> loglik <- sapply(lambda.vals, lik.pois, dados=y) 

> plot(lambda.vals, loglik, type = "l", main="Mamíferos 2009", 

 xlab=expression(lambda), ylab=expression(l(lambda))) 

> curve(lik.pois(x, dados=y), 0, 10, main="Mamíferos 2009") 

 

#Grafico Desvio -  Deviance 

> dev.pois <- function(lambda, dados){ 

   lambda.est <- mean(dados) 

   lik.lambda.est <- lik.pois(lambda.est, dados = dados) 

   lik.lambda <- lik.pois(lambda, dados = dados) 

   return(-2 * (lik.lambda - lik.lambda.est)) 

} 

> curve(dev.pois(x, dados=y), 0, 10, main="Mamíferos 2009") 

 

#Valor do lambda ###  

> optimise(dev.pois, int=c(0, 10), dados=y) 

> $minimum 

 

> corte <- qchisq(0.95, df=1) 



 

 

 

## Valores dos limites (aproximados) do Intervalo de Confiança 

> l.vals <- seq(0.5,5,l=1001) 

> dev.l <- dev.pois(l.vals, dados=y) 

> dif <- abs(dev.l - corte) 

> lambda.est=2.803858 #### optimise $minimum 

> ind <- l.vals < lambda.est 

> ic2.lambda <- c(l.vals[ind][which.min(dif[ind])],          

 l.vals[!ind][which.min(dif[!ind])]) 

> ic2.lambda 

 

## Adicionando ao gráfico de desvio 

> curve(dev.pois(x, dados=y), 1, 5.0, main="Mamíferos 2009", 

      xlab=expression(lambda), ylab=expression(l(lambda))) 

> segments(ic2.lambda, 0, ic2.lambda, corte) 

 

 

Índices de diversidade de acordo com a temporada 

# Defina o diretório # 

> getwd() 

> setwd("/Users/Cristiano/Desktop/EXERCICIOS") 

> library(vegan) 

#leitura das planílhas 

> com.mam <-read.table("com.mam.txt", header=TRUE) 

> com.mam 

 

#Índices de diversidade Shanon e Simpson 

> diversity(com.mam[1,], index = "shannon", MARGIN = 1, base = exp(1)) 

> diversity(com.mam[1,], index = "simpson", MARGIN =1) 

> diversity(com.mam[2,], index = "shannon", MARGIN = 1, base = exp(1)) 

> diversity(com.mam[2,], index = "simpson", MARGIN =1) 

> diversity(com.mam[3,], index = "shannon", MARGIN = 1, base = exp(1)) 

> diversity(com.mam[3,], index = "simpson", MARGIN =1) 

> diversity(com.mam[4,], index = "shannon", MARGIN = 1, base = exp(1)) 



 

 

> diversity(com.mam[4,], index = "simpson", MARGIN =1) 

> diversity(com.mam[5,], index = "shannon", MARGIN = 1, base = exp(1)) 

> diversity(com.mam[5,], index = "simpson", MARGIN =1) 

> diversity(com.mam[6,], index = "shannon", MARGIN = 1, base = exp(1)) 

> diversity(com.mam[6,], index = "simpson", MARGIN =1) 

 

#Índice de Whittaker (βw) - Diversidade Beta. 

> diversidade.beta=betadiver(com.mam,"w") 

> diversidade.beta 

#Ternary plots 

m1 <- betadiver(mam2008a2011) 

plot(m1, pch=19) 

 

Sites e documentos utilizados: 

http://www.ecoevol.ufg.br/adrimelo/div/ 

http://www.leg.ufpr.br/Rpira/Rpira/node24.html 

http://labdendro.com/blog/2011/07/17/curva-de-acumulacao-de-especie-no-r-3/ 

 

 


