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RESUMO
A fragmentação e a perda de habitat promovem a perda de biodiversidade, sendo
que esses efeitos podem interferir nas comunidades presentes em paisagens antropizadas.
Dentre as consequencias destacamos processos ecológicos chave, como a herbivoria,
dispersão de sementes, fluxo gênico e predação/consumo de recursos alimentares.
Entender como as espécies respondem às alterações na paisagem é essencial para
promover medidas eficazes de conservação e manejo da paisagem e, consequentemente,
manutenção da biodiversidade e serviços ecossistêmicos associados. Sabe-se que
predadores de topo e meso predadores exercem papel fundamental sobre diversos
aspectos relacionados à cascata trófica. Considerando que a paisagem pode alterar a
persistência e manutenção de populações de predadores, entender com se dá o efeito da
fragmentação sobre tais organismos pode aumentar o entendimento de como se dá o uso e
distribuição de recursos nos níveis imediatamente abaixo dos predadores. Todavia, pouca
informação temos disponíveis sobre as consequências da alteração da paisagem sobre o
consumo de recursos alimentares em geral. A jaguatirica (Leopardus pardalis) é um bom
modelo para estudos dessa natureza uma vez que é carnívoro e pode interferir nas demais
guildas da cadeia trófica, além da literatura apontar a espécie como sendo bastante
sensível a alterações em seu habitat. O estudo tem como objetivo avaliar se a estrutura da
paisagem em múltiplas escalas influencia o hábito alimentar da espécie. 43 Fezes de
jaguatirica de oito fragmentos de Mata Atlântica Semidecidual foram coletadas na Região
Metropolitana de Campinas, São Paulo. A dieta foi caracterizada segundo a porcentagem
de fezes com o determinado item alimentar (pelos, penas, escamas, sementes, carrapatos
etc). 93,02% das amostras continham pelos; 55,81% penas, 20,93% escamas de répteis
Esperava-se que em fragmentos em paisagem mais degradados a dieta das jaguatiricas
seria menos diversa devido a menor variedade de recursos promovida pela redução da
biodiversidade local. Em relação aos tipos de matrizes como pastagens e canaviais,
acreditava-se que a % de habitat alterando influenciaria na composição comunidade de
presas do remanescente e por conseguinte a dieta dos carnívoros presentes. Estudos de
dieta correlacionados à paisagem podem fornecer informações essenciais para avaliar
como o animal vem respondendo a essas alterações e assim, utilizar os dados como
modelo para estabelecer um padrão geral para a espécie, contribuindo para um melhor
manejo e proteção da mesma em escala global,
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1-INTRODUÇÃO
A fragmentação e perda de habitat são exemplos de alterações da paisagem
resultantes das ações antrópicas que podem ter levado à diminuição de biodiversidade
na Mata Atlântica (FAHRIG, 2003). Em decorrência disso, alguns processos ecológicos
chave, como dispersão de sementes (CORDEIRO & HOWE 2003), frugivoria (JORDANO
ET AL. 2006) e

a predação (LAURANCE, 1991), podem ter sido afetados,

consequentemente

prejudicando as comunidades de espécies que ocupam essas

áreas fragmentadas. A estrutura da paisagem podem interferir na disponibilidade dos
recursos alimentares de modo que fragmentos maiores podem apresentar maior
abundância de recursos comparada a fragmentos menores (MORTELLITI, 2008). Da
mesma forma fragmentos mais isolados podem limitar o acesso a esses recursos
(FISCHER e LINDENMAYER, 2007). As espécies percebem os diferentes tipos de
ambientes e níveis de degradação da paisagem de forma variada. Segundo Metzger
(2001), essas respostas vão variar de acordo com a necessidade que determinada
espécie tem em termos de habitat, mas também em função de suas capacidades de
deslocamento

através

da

paisagem,

(METZGER,

2001).

Estudos

de

dieta

correlacionados à paisagem podem nos fornecer informações essenciais para avaliar
como o animal vem respondendo a essas alterações e assim, utilizar os dados como
modelo para estabelecer um padrão geral para a espécie, contribuindo com informações
valiosas a sua preservação.
Para melhor delinear as ações de conservação e restauração é essencial escolher
bem as espécies focais de estudo. Aquelas consideradas espécies-chave funcionam
como bons indicadores, pois desempenham importante papel na manutenção da
estrutura de uma comunidade e seu desaparecimento altera a abundância de outras
espécies (BEGON, 2007). A estabilidade de comunidades animais relaciona-se a como
diferentes espécies repartem os recursos disponíveis (MACARTHUR e LEVINS 1967;
GORDON, 2000). Segundo Schoener (1974), a teoria de partição de nicho indica que
populações não são capazes de coexistir no meio por um tempo significativo, se os
recursos compartilhados forem os mesmos. Dessa forma, mamíferos carnívoros
simpátricos geralmente exibem discrepâncias em tamanho corporal ou de caracteres,
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capacitando os a explorar diferentes nichos (ARJO, PLETSCHER e REAM, 2002;
DAVIES et al., 2007; FRISCIA, VAN VALKENBURGH e BIKNEVICIUS, 2007). Além
disso, a adoção de estratégias diferentes de caça e a formação de grupos cooperativos
também são comportamentos visualizados nesse grupo de mamíferos (PIERCE, BLEICH
e BOWYER, 2000). Os carnívoros desempenham na cadeia alimentar o papel de
predadores de topo de cadeia, atuando como controladores das populações de animais
de níveis tróficos intermediários (DONATTI, GUIMARÃES JR. e GALETTI, 2009). Devido
ao uso de extensas áreas de mata contínua para manutenção de suas populações
(WILSON e WILLIS, 1975 apud CHIARELLO, 1999) e baixa densidade demográfica
(BRASIL, 2003), são mais suscetíveis ao desaparecimento, sendo substituídos por
mesopredadores de hábito generalista (LAURANCE, 1993; CROOKS e SOULÉ, 1999),
com maior capacidade de sobreviver em ambientes alterados (GEHRING e SWIHART,
2003).
Nesse contexto, a jaguatirica (Leopardus pardalis) é uma espécie-modelo ideal.A
jaguatirica, por ser um carnívoro, interfere na composição das demais guildas da cadeia
trófica. Ela ainda apresenta elevado nível de especificidade de habitat (CIOCHETI, 2007;
LYRA-JORGE et al. 2010), é muito sensível a alterações na paisagem, sendo a perda e
degragação de seu habitat principal ameaça (CASO et al., 2008). A subespécie
Leopardus pardalis mitis, por ser encontrada nas regiões extra – amazônicas, que são
mais fragmentadas e antropizadas, é a mais afetada pelo processo de fragmentação
(CASO et al., 2008). Por essa razão, essa subespécie é classificada como vulnerável
pela IUCN e consta no Livro vermelho do IBAMA (MACHADO et al.,2005). Devido ao seu
papel ecológico, sua vulnerabilidade e a sensibilidade às alterações em seu ambiente
natural, despender esforços para sua preservação significa contribuir para permanência
de uma gama de outras espécies.
Estudos de dieta quando correlacionados à paisagem fornecem informações
essenciais que nos permitem avaliar como os animais vem respondendo ás mudanças
em seu habitat, já que altera a disponibilidade de recursos podendo portanto, alterar seus
hábitos alimentares. Entretanto, estudo dessa natureza são escassos em geral,
particularmente para mesopredadores.
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2-OBJETIVO
Este estudo tem por objetivo avaliar se a estrutura da paisagem altera o hábito
alimentar da espécie L. pardalis em função dos tipos de matrizes que envolvem os
fragmentos, do percentual de habitat e ainda em diferentes escalas: raios de 250m, 500m
e 1000m a partir de cada fragmento.

3- MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Área de estudo e coleta de fezes
A coleta de fezes foi realizada em oito fragmentos de Mata Atlântica Semidecidual
(Figura 1) na Região Metropolitana de Campinas, com parte do projeto Pagamento por
Serviços

Ambientais

–

Corredor

das

Onças

(http://www.icmbio.gov.br/corredordasoncas/o-psa.html).
A região Metropolitana de Campinas (RMC) está inserida no domínio da Mata
Atlântica. Esse bioma é considerado como uma área prioritária para conservação já que
se encontra altamente fragmentado, restando menos de 12% de sua vegetação original e
em sua maioria remanescentes com menos de 50 ha (RIBEIRO et al., 2009). Além disso,
ela é classificada como hotspot de biodiversidade (MYERS et al., 2000). Após o
acelerado processo de urbanização e expansão da agricultura nos anos de 1970 a 2000
(BAENINGER, 2001 e MIRANDA, 2012), a RMC sofreu uma drástica redução de sua
vegetação nativa, o que levou consequentemente a um elevado grau de fragmentação e
isolamento de fragmentos florestais (CANDIDO NUNES, 2010). Além da redução do
habitat, a caça é uma das principais causas de extinções locais em áreas fragmentadas
(CULLEN JR., BODMER e VALLADARES-PÁDUA, 2001), sendo especialmente
prejudicial a espécies com ciclo de vida longo, baixas taxas de crescimento e prole
reduzida, como os mamíferos de maior porte (BODMER, EISENBERG e REDFORD,
1997). Embora a cobertura vegetal de Campinas esteja numa situação crítica, o
município ainda é tradicionalmente reconhecido em função das áreas verdes que possui,
constituídas tanto por remanescentes naturais de Mata Atlântica como por parques e
bosques. Portanto, essa região ainda possui grande relevância biológica por abrigar
centenas de espécies, dentre elas carnívoros (MIRANDA, 2012).
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Os fragmentos apresentam características distintas em termos de tamanho e
forma, tipo de matriz, grau de isolamento, distância de área urbana. A extensão de cada
fragmento é mostrada na tabela 1.

Figura 1: Mapa da Região Metropolitana de Campinas, com destaque para os
fragmentos florestais onde foram coletadas fezes de jaguatirica (L. pardalis) para estudo
de dieta e efeitos da fragmentação. Fonte: Google Earth.
Tabela 1: Os oito fragmentos das RMC (Região Metropolitana de Campinas), os
respectivos municípios onde se encontram e sua extensão (ha).
Fragmentos
Pirapitingui (F1)
Mata Meia Lua (F2)
Bom Retiro (F3)
Jaguari (F4)
International paper (F5)
Tubarão (F6)
ARIE Matão (F7)

Município
Cosmópolis
Paulínia
Artur Nogueira
Paulínia
Artur Nogueira
Holambra
Cosmópolis

Extensão ha
44,9
204,65
59,5
45,56
73,07
64,68
164,25
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3.2 Triagem de fezes e identificação de seus autores
As amostras de fezes foram previamente identificadas como sendo de carnívoros
pelas características morfológicas, e posteriormente acondicionadas em estufas a 50 °C
para conservação. cinco amostras foram triadas por fragmento, totalizando 40 amostras.
Posteriormente, as amostras foram fragmentadas e deixadas de molho por um dia
em solução com água e detergente. Em seguida as amostras foram lavadas em água
corrente com o auxílio de uma peneira de malha 1x1 mm. Cada amostra foi triada sendo
o material separado por item. Os itens foram secos em estufa à temperatura de 50 °C,
acondicionados em sacos plásticos do tipo zip-bag. Para confirmar a identificação da
espécie foram utilizados os pelos do autor das fezes.
Para a confirmação dos autores das amostras, preparou-se lâminas de impressão
cuticular adaptando a técnica descrita por Quadros (2002), segundo os padrões
apresentados pra cada espécie como mostra a figura 2.

Para caracterizar a dieta

considerou a porcentagem de fezes com o determinado item alimentar.

Figura 2: padrão cuticular folidáceo intermediário apresentado por Leopardus
pardalis.

3.3-Métricas das paisagens
As métricas de paisagens utilizadas foram o tamanho e forma do fragmento e tipo
de matriz na qual o fragmento está inserido. Para o cálculo dessas métricas, gerou um
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mapa de uso e cobertura do solo em um raio de 1km (borda do fragmento) em torno de
cada fragmento. Realizou a caracterização das classes de uso e cobertura do solo por
meio da interpretação visual com imagem de alta resolução (ALOS, 5m), o mesmo
utilizado no projeto Pagamento por Serviços Ambientais – Corredor das Onças. As
métricas foram geradas junto ao programa FRAGSTAT e QGIS (www.qgis.org).
Foram gerados buffers de 250m, 500m e 1000m a partir do ponto central de cada
fragmento.

3.4 Análise de correlação da dieta em função da estrutura da paisagem
Relacionamos os dados de dieta como as métricas de paisagem. Todas as relações
foram testadas por ANOVA e quasipoisson. Para as análises estatísticas foi utilizada a
Linguagem R, considerando modelos lineares generalizados (GLM), com distribuição de
resíduos assumida como normal. Durante a fase de análises, como foram observados
comportamentos (VD ~ X) com padrões não-lineares, foram realizados ajustes com
pacotes do R que lidam com equações não lineares (p.ex. mle2 do pacote bbmle).
Foi utilizada a abordagem de seleção de modelos com múltiplas hipóteses
concorrentes (Burnhan& Anderson 2002). Para selecionar o melhor modelo de cada
conjunto, foi usado o critério de informação de Akaike‟s (AIC), onde o modelo com menor
AICc (AIC corrigido pelo tamanho de amostras e número de parâmetros do modelo,
Burnhan& Anderson 2002) foi considerado como o mais plausível para explicar os
padrões. Uma vez selecionado o melhor modelo (i.e. <AICc), também foi calculada a
diferença entre AICc para o modelo i e o menor AICc observado, resultando no ΔAICci
(onde i representa cada modelo). Segundo a literatura (Zuuret al. 2009), modelos com
ΔAICc<2 são igualmente plausíveis de explicar o padrão observado, sendo então
equiparáveis ao melhor modelo. Também foi calculado o peso de evidência de Akaike
(Akaike‟sweightofevidence - wAICc) utilizando esta medida como a contribuição relativa
do modelo i explicar o padrão observado, dado um conjunto de modelos concorrentes
com ele (Burnhan& Anderson 2002).
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4 -RESULTADOS
4.1-Triagem de fezes e identificação de seus autores
Triou 250 amostras de fezes e dessas, 43 foram identificadas como sendo a
espécie-modelo, Leopardus pardalis (Tabela 2). As demais amostras foram identificadas
como sendo de outros carnívoros como: Leopardus wiedii (gato maracajá), Leopardus
trigrinus (gato-do-mato-pequeno), Puma yagouaroundi (gato mourisco), Puma concolor
(onça parda), Eira barbara (irara), dentre outros.
Tabela 2: Quantidade de Amostras de fezes de L. pardalis em cada fragmento.
Fragmentos Total de amostras
F1
6
F2
6
F3
7
F4
4
F5
4
F6
4
F7
7
F8
5
Total
43

Nas triagens foram identificados os seguintes itens alimentares: pelos, penas e
cartuchos de penas, escamas, molares, incisivos, mandíbulas, garras/unhas, falange,
grama, gravetos, insetos, ossos, sementes e cascas, indeterminados, outros e
carrapatos. A categoria considerada como “Outros” são materiais não frequentes em
todas as amostras como: rochas, folhas, bico, dentre outros. A Figura 3 mostra a
frequência dos itens alimentares encontrados nas 43 amostras de L.pardalis.

FO dos itens alimentares
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Figura 3: Frequência de ocorrência dos itens alimentares encontrados nas 43 amostras
de L.pardalis coletadas nos 8 fragmentos da Região Metropolitana de Campinas. Em
93,02% das amostras continham pelos; 55,81% penas, 20,93% escamas de répteis,
83,72% garras e unhas, 95,34% de "ossinhos".
4.4- Métricas da paisagem
Para cada fragmento foi gerado três buffers:250m, 500m e 1000m, como mostra a figura
4. A geração dos buffers nos permitiu caracterizar cada fragmento em relação ao tipo de
matriz

do

entorno,

percentual

de

habitat

nas

diferentes

escalas.
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Figura 4: Os oito fragmentos da RMC e as três escalas de análise de cada fragmento
representadas pelos buffers de 250m, 500m e 1000m.
Os fragmentos apresentam pouca cobertura de vegetação nativa variando entre
3% e 12%. A matriz predominante da área de estudo foi a cana-de-açúcar (Tabela 3).
Tabela 4: Métricas da paisagem em um buffer de 1km para cada fragmento amostrado na
Região Metropolitana de Campinas.
Fragmentos
Pirapitingui (F1)

Município
Cosmópolis

Extensão ha
Matriz predominante
44,9 cana

Percentual de vegetação nativa
4,23%
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Mata Meia Lua (F2)
Bom Retiro (F3)
Jaguari (F4)
International paper (F5)
Tubarão (F6)
ARIE Matão (F7)

Paulínia
Artur Nogueira
Paulínia
Artur Nogueira
Holambra
Cosmópolis

204,65
59,5
45,56
73,07
64,68
164,25

cana
agricultura (milho, soja...)
cana
plantações abandonadas
cana
cana

5,79%
11,46%
3,47%
6,87%
3,60%
9,09%

4.5 Análise de correlação da dieta em função da estrutura da paisagem
Os dados de dieta foram correlacionados com os elementos da estrutura da
paisagem. Primeiramente correlacionamos a quantidade de itens alimentares (riqueza)
com o percentual de habitat nas diferentes escalas (raio de 250m, 500m e 1000m
partindo do ponto central de cada fragmento).

4.5.1 Análise da correlação Riqueza (itens alimentares) x Percentual de habitat
(buffers de 250m, 500m e 1000m).

Figura 5: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de habitat em um
buffer de 250m.
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Figura 6: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de habitat em um
buffer de 500m.

Figura 7: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de habitat em um
buffer de 1000m.
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4.5.2 - Análise da correlação riqueza (itens alimentares) x Porcentagem de cana

Figura 8: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de cana em um
buffer de 250m.

Figura 9: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de cana em um
buffer de 500m.
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4.5.3 - Análise da correlação riqueza (itens alimentares) x culturas (milho, soja...)

Figura 10: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de habitat em um
buffer de 1000m.

Figura 11: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de culturas em
um buffer de 250m.
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Figura 12: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de culturas em
um buffer de 500m.

Figura 13: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de culturas em
um buffer de 1000m.

4.5.4 Correlação riqueza (itens alimentares) x porcentagem de eucalipto
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Figura 14: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de eucalipto em
um buffer de 250m.

Figura 15: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de eucalipto em
um buffer de 500m.
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Figura 16: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de eucalipto em
um buffer de 1000m.

4.5.4 Correlação riqueza (itens alimentares) x porcentagem de pastagem

Figura 17: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de pastagem em
um buffer de 250m.
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Figura 18: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de pastagem em
um buffer de 500m.

Figura 19: Quantidade de itens alimentares em função da porcentagem de pastagem em
um buffer de 1000m.

21

4.5.5 Correlação da ocorrência de penas x porcentagem de eucalipto
Algumas correlações foram destacadas como a frequência de ocorrência de penas como
mostram as figuras 20,21 e 22.

Figura 20: frequência de ocorrência de penas em função da porcentagem de eucalipto
em um buffer de 250m.

Figura 21: frequência de ocorrência de penas em função da porcentagem de eucalipto
em um buffer de 500m.
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Figura 22: frequência de ocorrência de penas em função da porcentagem de eucalipto
em um buffer de 1000m.

4.5.6 - Correlação ocorrência de escamas (répteis) x percentual de pastagem
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Figura 23: frequência de ocorrência de escamas em função da porcentagem de pasto em
um buffer de 250m.

Figura 24: frequência de ocorrência de escamas em função da porcentagem de pasto em
um buffer de 500m.

Figura 25: frequência de ocorrência de escamas em função da porcentagem de pasto em
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um buffer de 1000m.

5- DISCUSSÃO
Em geral, grande parte da dieta de jaguatirica é composta por pequenos
mamíferos, com peso inferior a 1 kg (OLIVEIRA et al., 2010), sendo os pequenos
roedores a principal presa na maioria dos estudos. Em nossos dados encontramos o
consumo de pequenos mamíferos em quase todas as amostras,. Notamos que em
muitos estudos como de Wang (2002) e Moreno (2006) realizados em áreas contínuas,
houve consumo de itens referentes a superodem Xenarthra, representada pelos tatus,
sendo estes, itens com frequência significativa. Enquanto que em nossas amostras,
coletadas em uma área bastante fragmentada, não encontramos nenhum indício de
consumo de tatus, o que pode significar que a oferta desse recurso em áreas
fragmentadas é menor que em áreas contínuas.
Outra ocorrência descrita no trabalho de Bianchi e Mendes que não encontramos
em nosso estudo foi o consumo de primatas pela jaguatirica, ocorrendo em 26,67% das
amostras.
Segundo outros trabalhos de dietas realizados em áreas contínuas e mais
preservadas, o consumo de répteis pela jaguatirica é bastante representativo, ocorrendo
82,3% das amostras, só não superando a frequência de mamíferos (VILLA MEZA, 2002;
MORENO, 2006; TIRELLI, 2010). Contudo, em nosso estudo realizado na área
fragmentada, o principal item que indica o consumo de répteis, a presença de escamas
nas amostras fecais, apresentou uma frequência baixa comparado aos demais itens
encontrados, sendo representado pelo item "escamas" o qual teve 20,93% de F.O
(frequência de ocorrência).
Com base nas análises de riqueza de itens alimentares em função do percentual
de habitat e dos diferentes tipos de matriz, temos que conforme o percentual de todas as
matrizes aumentam, o número de itens alimentares consumidos por L. pardalis diminui
(figuras 5 a 13) enquanto que aumenta em função do percentual de habita nos dois
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primeiros buffers (250m e 500m). Esse fato pode demonstrar que L.p pode estar
assumindo um comportamento mais especialista em um ambiente mais fragmentado por
conta justamente da disponibilidade de recursos ser menor, já que nesses ambientes a
biodiversidade é mais baixa se comparado com uma paisagem mais preservada. Desse
modo, nas áreas contínuas a oferta de recursos abrange uma gama maior de itens para
serem consumidos pelo animal.
O item "penas" que representa o consumo de aves pela jaguatirica, aumenta
conforme a porcentagem de eucalipto como mostram as figuras 20, 21 e 22. Se
assumirmos que os itens consumidos estão relacionados à disponibilidade de recursos
na paisagem, esse comportamento pode ser explicado pelo fato de que a fitofisionomia
das plantações de eucalipto são semelhantes à de uma floresta, permitindo a que as aves
tenham seu comportamento similar que em seus habitat naturais. Assim, conforme o
percentual de eucalipto aumenta, as aves são mais abundantes , logo um recurso mais
disponível para Leopardus pardalis.
Já em ambientes próximos às pastagens o consumo de répteis representados
pelo item "escamas" é menor (vide figuras: 23, 24 e 25). As escamas encontradas nas
amostras de fezes indicavam o consumo de lagartos (baseados em uma análise prévia visual). Esses animais não são comumente encontrados em pastagens o que pode ser
mais um indício de que a paisagem influencia a estrutura das comunidades de uma área,
logo a disponibilidade de recursos alimentares para as espécies que se encontram no
topo de cadeia.

6- CONCLUSÃO
Podemos concluir que a estrutura da paisagem na qual a espécie está inserida
pode ter

influência sobre os itens consumidos, principalmente pela disponibilidade

desses recursos. Deste modo, alterações no meio podem interferir nos hábitos
alimentares de L.p, já que os itens que fazem parte de sua dieta em seu habitat podem
não estar presentes ou não serem abundantes naquela paisagem fragmentada. Para
conclusões mais precisas, seria ideal análises mais profundas para caracterizar os itens
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alimentares pelo menos à nível de gênero. Esses resultados contribuem para elaboração
de propostas para estabelecer corredores ecológicos em locais estratégicos,
favorecendo a preservação da jaguatirica, que implicaria na proteção de uma gama de
espécies.
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