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Resumo 

Mesmo após muitas décadas de debate, a maneira pela qual comunidades biológicas são estruturadas 

ainda é alvo de muitos estudos, e as respostas para as questões relacionadas a tal estruturação ainda 

não são claras. Estudos de longo prazo são essenciais para a compreensão destes processos, no 

entanto, ainda são escassos. Utilizando 11 anos de dados de captura-marcação-recaptura de um 

ensemble de pequenos mamíferos em uma área de Mata Atlântica no Rio de Janeiro, buscou-se 

verificar, através de uma seleção de modelos baseada na teoria da verossimilhança máxima, se as 

probabilidades de ocupação e detecção das espécies são afetadas por variáveis do microhábitat, 

fatores meteorológicos (precipitação), ou interações entre espécies (abundância e frequência de 

Didelphis aurita). As espécies arborícolas (Marmosa paraguayana e Rhipidomys itoan) obtiveram resultados 

semelhantes em ambos os parâmetros, em que as probabilidades de detecção das espécies parecem 

ser afetadas pela precipitação de seis meses antecedentes e variar de forma semelhante à abundância 

de D. aurita, enquanto as probabilidades de ocupação das espécies escansoriais (P. frenatus e M. 

incanus) ou terrícola (M. nudicaudatus) parecem ser afetadas por aspectos do microhabitat, fornecendo 

indícios de que os processos não são inteiramente neutros ou ao acaso. A probabilidade de detecção 

das espécies parece ser influenciada por diversas variáveis, o que demonstra a importância de levá-la 

em consideração nos estudos de monitoramento de populações animais. 
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Introdução            

Contextualização teórica 

Uma comunidade biológica pode ser conceituada como um conjunto de espécies que 

coexistem em um mesmo espaço e tempo, sendo um conjunto de populações interagindo. Porém, a 

forma na qual as comunidades são organizadas sempre foi motivo de debate entre os ecólogos. Já 

nas primeiras ideias a respeito do funcionamento das comunidades, alguns ecólogos defendiam que 

uma comunidade possui fronteiras reconhecíveis e que sua estrutura e funcionamento são, 

sobretudo, regulados pelas interações entre as espécies, enquanto outros afirmavam que a 

comunidade é um conjunto pouco definido das espécies que toleram as condições de um lugar ou 

habitat específico, mas que não apresenta fronteiras distintas.Algumas das visões mais influentes, 

que inicialmente nos deparamos, são as de Frederich E. Clements e Henry A.Gleason (Figura 1). 

Para Clements (1916), as comunidades se comportam como superorganismos, em que as funções das 

diversas espécies estão conectadas como as partes de um corpo e evoluíram de forma a intensificar 

essa interdependência. É o chamado conceito holístico de comunidades. Gleason (1927) defendia 

um conceito individualista, em que uma comunidade é apenas uma associação de espécies ao acaso, 

onde as adaptações e requisitos destas espécies as capacitam a viver juntas sob as condições físicas e 

biológicas de um determinado lugar. 

Com o passar do tempo, continuou-se o intenso debate a respeito de como as comunidades 

naturais são estruturadas, sendo este, um tema considerado de extrema importância na Ecologia. 

Entre aos aspectos analisados para descrever a estrutura de uma comunidade, consideram-se, por 

exemplo, riqueza, diversidade, abundância, composição e ocupação das espécies em diversas escalas. 
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Diversos fatores podem atuar na estruturação de uma comunidade, dentre eles destacam-se: 

As interações intra e interespecíficas, seleção de habitat, produtividade do sistema, e ainda, segundo 

alguns autores, a estruturação ocorre de forma estocástica (MacArthur & Wilson, 1967; Case & 

Gilpin, 1974; Diamond & Gilpin, 1982; Eccard et al., 2011; Gotelli & Mccabe, 2002; Liesenjohann et 

al., 2011) 

 

 

Na década de 1970, a competição interespecífica era vista por muitos ecólogos como uma 

interação de suprema importância para a determinação da estrutura das comunidades e co-

ocorrência das espécies(MacArthur, 1972; Cody, 1975; Diamond, 1975;Diamond &Gilpin, 1982; 

Gotelli&McCabe, 2002). Para estes, devido à competição, as comunidades apresentam distribuições 

de espécies mutuamente exclusivas, estruturas tróficas, diferenças de tamanho entre espécies 

coexistentes e razões espécie/gênero características (Diamond, 1975). Jared M. Diamond foi um dos 

grandes defensores da competição como fator estruturador das comunidades biológicas e em seu 

trabalho de 1975 descreveu as Regras de Montagem (Assembly Rules), que por sua vez tiveram grande 

influência e geraram grande repercussão neste campo da ecologia.  

As Regras de Montagem de Diamond predizem que atividades competitivas entre espécies 

geram padrões de co-ocorrência não aleatórios em que haveria menos combinações de espécies, 

Figura 1:À esquerda, Frederic E. Clements (1874 - 1945); à direita, Henry Allan Gleason (1882–1975). 
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mais pares de espécies em distribuição tabuleiro de xadrez (checkerboard, ver Diamond, 1975) e menor 

co-ocorrência de espécies em matrizes reais do que seria esperado ao acaso. 

Posteriormente, muitos outros tipos de regras de montagem foram descritas, como por 

exemplo, razões de tamanho de corpo (Dayan & Simberloff, 1994), proporcionalidade de guilda 

(Wilson, 1989), aninhamento de espécies (Patterson & Atmar, 1986) e associações entre o ambiente 

e caracteres das espécies - trait-environment associations - (Keddy & Weiher, 1999) afetando a 

estruturação das comunidades (Gotelli & MCCabe, 2002). 

Por outro lado, alguns pesquisadores discordavam da importância dada à competição, e 

trabalharam com modelos nulos, através dos quais demonstraram que padrões de diversidade 

observados seriam diferentes dos esperados ao acaso (Connor & Simberloff, 1979; Connor & 

Simberlof, 1986; Simberloff, 1983). Connor & Simberloff 1979 utilizaram análises com método 

Monte Carlo para criar modelos nulos a fim de demonstrar que muitos padrões atribuídos por 

Diamond à competição poderiam ocorrer em comunidades estruturadas por colonizações aleatórias 

de espécies e livres de competição, marcando a importante entrada dos modelos nulos na ecologia. 

 Com isso, foram estabelecidos dois pólos antagônicos, em que de um lado estavam os que 

defendiam fortemente que a estruturação de comunidades era dada por fatores determinísticos e do 

outro estavam aqueles que defendiam que esse processo se dava de forma estocástica, marcando 

assim, um dos mais intensos debates dentro da ecologia. 

Mais recentemente, foi proposta por Hubbel (2001) a Teoria Unificadora Neutra da 

Biodiversidade, que defende que a estruturação das comunidades ocorre de forma neutra. De acordo 

com a Teoria Neutra, os indivíduos das espécies são competitivamente equivalentes, têm iguais 

chances de extinção, colonização, reprodução e a abundância de indivíduos das espécies varia 

estocasticamente. Esta teoria é tema de intensas discussões teóricas, nas quaisquestiona-se a real 

aplicação de seus conceitos ao meio natural, e a sua validade desta enquanto Teoria (Ricklefs, 2003; 
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Tilman, 2004; Hubbell, 2005; Magurran, 2005; Alonso, 2006;Holyoak & Loreau, 2006; Marco Jr., 

2006). A igualdade de aptidão entre os indivíduos é um dos principais temas alvo de críticas ao 

modelo proposto, visto que desconsidera características específicas das espécies presentes em uma 

determinada comunidade (Marco Jr., 2006), além de não levar em consideração a relação entre a 

estrutura da comunidade e as condições ambientais. 

Em vista disto, Tilman (2004) sugeriu que comunidades seriam formadas por nichos 

estocásticos, em que a colonização de espécies ou a dispersão de indivíduos ocorre de forma 

estocástica. Porém, a probabilidade destes imigrantes se estabelecerem depende das características 

das espécies já estabelecidas naquela comunidade, que poderiam inibir a sobrevivência de espécies 

similares, e também, da disponibilidade de recursos. Frente às críticas, Rosindell e colaboradores 

(2012) explicam que, apesar do mundo real não ser neutro, a Teoria Neutra pode ser uma 

ferramenta útil no desenvolvimento de modelos simples em detrimento de modelos complexos e 

pouco realistas, ressaltando também a importância da deriva ecológica nos processos naturais. Além 

disso, sugere que a neutralidade pode ser utilizada como modelo nulo ou como uma aproximação do 

meio natural. 

A realização de estudos empíricos que buscam avaliar se a estruturação de comunidades 

ocorre por processos determinísticos ou estocásticos é importante para fornecer suporte empírico à 

discussão teórica a respeito deste tema. A maior parte dos estudos a respeito de processos locais é de 

curta duração, quando análises temporais mais longas de dinâmicas locais são necessárias para 

compreender melhor os mecanismos de coexistência de espécies (Morris, 2005). Morris (2005), por 

exemplo, observou tanto processos estocásticos quanto determinísticos regulando a comunidade de 

pequenos mamíferos em florestas boreais. Este autor analisou a composição e abundância relativa 

das espécies em amostras coletadas em diferentes localidades, incluindo diferentes tipos de habitat e 

diferentes unidades de tempo, em uma região de floresta boreal no Canadá. Neste estudo, foi levada 

em consideração a região, que representa a comunidade total (pool de espécies total) e assemblages 
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locais (no espaço e no tempo), com diferentes composições de espécies. Foi encontrado que 

associações estocásticas de espécies da comunidade total criaram assemblages de espécies únicos, 

diferentes entre si no tempo e no espaço. Porém, as abundâncias relativas de duas espécies co-

dominantes foram muito menos variáveis, sugerindo que interações criam uma autocorrelação 

espacial e temporal na abundância relativa das espécies. Segundo o mesmo autor, o paradoxo entre a 

montagem previsível ou aleatória de uma comunidade é advindo das diferentes escalas de tempo e 

espaço que são levadas em consideração e da forma que os dados são analisados. Se buscarmos 

diferenças entre comunidades amostradas em diferentes unidades de tempo, iremos encontrá-las, 

assim como encontraríamos diferenças em comunidades amostradas em diferentes espaços. 

Entretanto, se buscarmos padrões repetidos que envolvem toda comunidade regional, o foco em 

diferenças na ocorrência de espécies desaparece, e observa-se um mosaico de assemblages previsíveis. 

O mesmo ocorre quando restringiram a atenção às duas espécies co-dominantes.  

 Com o passar do tempo, a visão geral sobre que fatores estruturam as comunidades foi se 

modificando de uma visão que dava bastante importância a diferentes fatores além da competição 

ou o acaso, como: fatores estocásticos e de não-equilíbrio, como perturbações físicas e a 

inconstância das condições do ambiente, e para o papel de outras interações, como a predação e o 

parasitismo, como visto nos estudos de Gee & Giller (1987) e Hudson & Greenman (1998). Estudos 

mais recentes pressupõem a mútua importância de todos estes fatores na estruturação da 

comunidade, frisando que estes podem ocorrer em conjunto e variar ao longo do tempo (Eccard et 

al., 2011; Liesenjohann et al., 2011) 
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Fatores que estruturam comunidades 

1)Competição interespecífica 

A competição sempre foi vista como um processo importante em vários aspectos da 

biologia. Charles Darwin, em “A Origem das Espécies” (1859), já considerava a competição como um 

importante fator estruturador, sobretudo no que distinguia como “divergência de caracteres”. Para 

Darwin, quando espécies utilizam recursos semelhantes e limitantes, a seleção natural favorece 

aqueles que são menos semelhantes aos seus competidores. Desta forma, indivíduos, populações e 

espécies que partilham recursos ficariam cada vez mais diferentes ao longo do tempo, pelo processo 

de seleção divergente. 

A ideia do princípio da exclusão competitiva também persiste de longa data. Esta considera 

que duas espécies não podem coexistir indefinidamente utilizando um mesmo recurso limitante. Em 

1934, Gause demonstrou este princípio através do seu experimento com paramécios, em que a 

espécie competitivamente superior, em um meio com recursos limitantes, exclui a outra após 

algumas gerações.  

O debate é enriquecido também, com o amadurecimento a respeito das ideias de nicho 

ecológico. Joseph Grinnell (1924) inicialmente descreveu o nicho ecológico como sendo a unidade 

final de distribuição de uma espécie ou sub-espécie. Segundo este autor, nicho é descrito como a 

unidade final de distribuição, na qual cada espécie é mantida de acordo com suas limitações 

estruturais e instintivas (Grinnell, 1928). O conceito de nicho de Grinnell tem como característica a 

conceitualização da distribuição das espécies dependendo principalmente de barreiras físicas ou 

climáticas, e raramente considerando a abundância de recursos alimentares como fatores limitantes, 

e também não considerando que interações bióticas limitem a distribuição das espécies 

(Vandermeer, 1972). Nesta concepção, nicho e habitat teriam conceitos semelhantes. Enquanto isso, 

Charles Elton (1927) desenvolvia independentemente sua própria concepção de nicho, em que 
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atribuía grande importância aos hábitos alimentares das espécies. O nicho ecológico era visto como 

a função que um animal cumpre dentro de sua comunidade, o papel que a espécie ocupa dentro de 

uma teia trófica. 

O conceito de nicho mais aceito até hoje é o de Hutchinson (1957), que descreve o nicho 

como sendo o espectro de todas as dimensões bióticas e abióticas de um organismo, sendo ele 

multidimensional. As dimensões do nicho estão relacionadas com as características do ambiente (i.e. 

temperatura, umidade, pH, etc.) que uma espécie tolera, e também as suas necessidades (i.e. 

recursos). O nicho passa a ser visto como um conceito e não mais como um lugar. Hutchinson 

(1957) descreveu a diferença entre o nicho fundamental e o nicho realizado das espécies. O nicho 

fundamental é considerado abiótico, e está relacionado com a fisiologia do organismo, sendo aquele 

no qual a espécie pode potencialmente ocupar, excluindo-se as interações bióticas. O nicho realizado 

leva em consideração as interações bióticas, como a competição, que podem limitar a distribuição de 

uma dada espécie e eventualmente não permitem que o nicho fundamental se realize. Já a 

especialização e a sobreposição de nichos diminuiriam a competição interespecífica permitindo a 

coexistência de espécies. 

Modelos matemáticos que testam competição também foram sendo desenvolvidos ao longo 

do tempo. Durante décadas, o modelo de Lotka-Volterra foi visto como o modelo mais importante 

a descrever o efeito da competição nos tamanhos de populações. Este modelo é baseado na equação 

logística, em que o efeito da competição é incluído. O modelo de Lotka-Volterra foi alvo de críticas 

por ser considerado fenomenológico (Tilman, 1987). Modelos fenomenológicos são descritivos, não 

fornecendo um embasamento teórico profundo que produza uma explicação dos fenômenos em si 

(Bunge, 2008). A competição pode ser vista também através de uma abordagem mecanística, que 

inclui tanto os processos diretos (variação na abundância de populações) pelos quais a competição 

ocorre, quanto informações a respeito de aspectos da morfologia, fisiologia e/ou comportamento de 

cada espécie ou grupo funcional (Tilman, 1987). Para cada espécie, o conhecimento desses aspectos 

permite a previsão de suas respostas a uma variedade de outras espécies e habitats (Tilman, 1987) 



 

8 
 

A competição interespecífica pode ocorrer basicamente de duas maneiras: a competição por 

exploração, que envolve interações negativas e indiretas devido ao uso de recursos em comum (e.g. 

Case & Gilpin, 1974), ou por interferência, que envolve interações negativas diretas devido à 

territorialidade, predação, excesso de crescimento (overgrowth) ou competição química (Schoener, 

1983; Tilman, 1987; Morris,1999). 

Teorias clássicas da competição interespecífica, assim como o modelo Lotka-Volterra,deram 

destaque à exploração de recursos, negligenciando as implicações teóricas da competição por 

interferência (Tilman, 1987; Amarasekare & Nisbet, 2001; Amarasekare, 2002), o que, segundo 

alguns autores, negligencia a importância desta na natureza, visto a grande quantidade de estudos, 

por exemplo, sobre territorialidade e comportamentos agressivos entre indivíduos de espécies 

diferentes (Moura et al., 2009; Kennedy & White, 1996; Walls, 1990). 

Analisar a probabilidade de ocupação, colonização e detecção das espécies em detrimento da 

abundância de outras espécies, em uma determinada área, nos fornece indícios da existência ou não 

de competição interespecífica em naquela área. De acordo com características morfológicas e de 

comportamento das espécies estudadas, é possível discutir se a competição ocorre por interferência 

ou por exploração.  

Ambientes afetados pelo homem tendem a apresentar uma diminuição na abundância, ou até 

mesmo uma extinção local de carnívoros (predadores de topo de cadeia), e um consequente 

aumento na abundância de suas presas (mesopredadores, e.g. Fonseca & Robinson, 1990). A 

ausência do predador pode também levar a diminuição na abundância de determinadas espécies de 

presas através de efeitos indiretos ou “inesperados”. Isto é, a densidade de uma espécie de presa que 

pode ser um predador intraguilda, ou que é competitivamente superior, passaria a influenciar a 

abundância de outras espécies de presas, resultando em uma diminuição de suas densidades (Begon 

et al. 2007).  

 Na região neotropical já foram observados comportamentos agressivos e predatórios por 

parte de espécies do gênero Didelphis em relação a outras espécies de pequenos mamíferos 
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(Wilson,1970; Santori et al., 1995a; Moura et al., 2009). Fonseca & Robinson (1990) observaram que 

em alguns fragmentos onde a abundância e a biomassa de Didelphis aurita eram maiores, a 

abundância de outras espécies diminuía, sugerindo que a espécie, por ser altamente generalista, 

poderia estar afetando negativamente as outras espécies através de predação intraguilda ou 

competição. Didelphis aurita, popularmente conhecido como “gambá”, é habitat-generalista e 

oportunista (Fonseca & Robinson, 1990; Leite et al., 1996; Gentile & Fernandez, 1999; Monteiro 

Vieira & Monteiro-Filho, 2003), podendo atingir altas densidades em áreas com alterações não 

naturais (Rademaker, 2001). Indivíduos desta espécie são capazes de ocupar quase todos os estratos 

da floresta (Cunha & Vieira, 2002; Grelle, 2003), e sua dieta inclui uma grande variedade de itens 

como frutos, artrópodes e pequenos vertebrados (Santori et al., 1995a; Freitas et al., 1997).  

 

2)Fatores climáticos/ abundância de recursos alimentares 

Já foi demonstrada em diferentes estudos, a influência de variáveis climática sem populações 

e comunidades (Lima & Jaksic, 1998; Jaksic, 2001; Lima et al., 2001; 2002; 2006b; Stenseth et al., 

2002; Meserve et al., 2003; Holmgren et al., 2006; Andreo, 2008; Previtali et al., 2009). Estes efeitos 

ocorrem por fatores como precipitação, temperatura, vento, correntes marítimas, dentre outros, e 

também pela interação entre eles. Tais fatores podem afetar diretamente a sobrevivência e 

reprodução em populações, ou afetar indiretamente a estrutura trófica de um sistema (Stenseth et al., 

2002) ao exercer influência sob a abundância de recursos alimentares do mesmo (Royama, 1992). Os 

valores de precipitação podem ser utilizados como um indicativo da disponibilidade de recursos do 

ambiente, visto que estão relacionados com a produtividade do sistema (Cerqueira & Lara, 1991). 

Diversos estudos avaliaram a influência da precipitação em pequenos mamíferos 

neotropicais. Em um estudo na Ilha de Cardozo, São Paulo, Bergallo & Magnusson (1999) 

encontraram relação entre a precipitação e disponibilidade de alimento e a atividade reprodutiva das 
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fêmeas e sobrevivência de algumas espécies de pequenos mamíferos. Ao avaliar o uso do espaço por 

espécies de pequenos mamíferos em uma área de Floresta Atlântica, Bergallo & Magnusson (2004) 

não encontraram relação entre a precipitação e a disponibilidade de alimento e a distância percorrida 

pelas espécies.  Em um trabalho realizado na mesma área do presente estudo, Gentile et al. (2004) 

analisou a relação entre a precipitação e a produção de folhiço (como indicativo da abundância de 

recursos alimentares) e a densidade populacional de quatro espécies de marsupial. Porém, encontrou 

apenas relação negativa entre densidade populacional de uma das espécies e a precipitação, e relação 

positiva entre a densidade populacional de três das espécies e a produção de folhiço. Mendel et al. 

(2008) também encontrou relação entre a precipitação e produção de folhiço e a biomassa de fêmeas 

de Didelphis aurita. No entanto, não foi observada relação entre estas variáveis e a densidade de 

machos e fêmeas, e a biomassa de machos. Já Winker et al. (1995), encontrou relação entre o 

movimento de pequenos mamíferos e a disponibilidade de recursos. Em situações de grande 

abundância de recursos, animais podem encontrar mais recursos em menores áreas geográficas, se 

movimentando menos e/ou possuindo menores áreas de vida, comparado a situações com menor 

abundância de recursos. 

 

3)Microhabitat 

Alguns ecólogos explicam que, em florestas tropicais, aspectos da estrutura de comunidades 

são afetados pelos níveis reduzidos de competição interespecífica, possibilitada, dentre outros 

fatores, por segregação espacial e de habitat (MacArthur, 1972; Pianka, 1983), sendo a seleção de 

habitat a maior contribuinte para a coexistência de espécies (Morris, 1999). Para Morris (op. cit.) a 

competição é igual a zero se as espécies ocupam habitats completamente separados, mesmo que o 

potencial para competição seja alto.  
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Muitas pesquisas avaliaram a relação entre a estrutura do habitat e a estrutura de “assemblages” 

de espécies (e.g. M’Closkey, 1976; Fox, 1981; August, 1983; Shenbrot et al., 1994; Williams & Marsh, 

1998; Fox and Fox, 2000). Porém, enquanto alguns estudos revelaram a estrutura do habitat como 

um bom preditor da estruturação de ensembles (assemblages) (Rosenzweig and Winakur 1969, Fox 

1981, August 1983, Kelt et al. 1994, Fox & Fox, 2000), outros não encontraram relação alguma 

(Brown 1973, Hockings 1981, August 1983). Um estudo com mamíferos na Austrália demonstrou a 

relação entre a estrutura do habitat e a estruturação da comunidade de mamíferos em diferentes 

escalas (escala pontual, escala local e escala de paisagem; Williams et al., 2002). 

Estudos que relacionam estrutura do habitat com estrutura da comunidade em pequenos 

mamíferos em ambientes florestais nem sempre encontraram alguma relação entre estes dois 

aspectos (Hockings,1981; August, 1983). Entretanto, estudos de seleção de microhabitat revelaram a 

preferência de algumas espécies de pequenos mamíferos por algumas das variáveis de microhabitat 

medidas (Gentile, 1996; Freitas, 1998), enquanto outros estudos não encontraram evidência alguma 

deste tipo de seleção (Fonseca & Robinson, 1990). 

Estudos demonstram que a quantidade de folhiço no solo estaria positivamente relacionada 

com a abundância de recursos, tamanhos populacionais de pequenos mamíferos, por sua vez, 

podem estar diretamente relacionados ao aumento da abundância de folhiço (Gentile et al., 2004; 

Previtali et al., 2009) o que se relaciona com a abundância de artrópodes (Garay & Hafidi, 1990), que 

são uma importante fonte de alimento para pequenos mamíferos na Mata Atlântica (Santori, 1996; 

Freitas et al., 1997; Santori et al.,1997) 

Muitas espécies possuem preferência por certos tipos de habitat e consequentemente a 

probabilidade que um local esteja ocupado por uma espécie pode ser uma função do habitat 

(MacKenzie et al., 2011). A variação especial na ocorrência das espécies, resultante desse processo, 

motivou o uso do habitat como covariavel ou variável preditora para modelos de ocorrência de 

espécies (e.g. Scott et al., 2002). Entretanto, as características do habitat não são estáticas e estão em 

constante mudança ao longo do tempo devido a processos como sucessão ecológica, atividades 
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humanas e variações ambientais (i.e. maior abundância de folhiço durante os períodos de chuva). 

Espera-se que essas mudanças influenciem a ocorrência de espécies e as taxas vitais responsáveis 

pela dinâmica de ocupação (extinção e colonização local; MacKenzie et al., 2011).  

 

Ocupação e Detecção das espécies 

O número de estudos que utilizam dados de presença/ausência em monitoramentos de 

espécies vem crescendo constantemente (e.g. Pereira & Itami, 1991; Hanski, 1994; McGeoch & 

Gaston, 2002; MacKenzie et al.,2002; MacKenzie et al., 2003; Wintle et al., 2005; Bailey et al., 2009). 

Simultaneamente, os métodos para análises de dados binários também vêm avançando ao longo do 

tempo (e.g.Hanski, 1994; Hall, 2000; Ferrier et al.,2002; MacKenzie et al., 2002). 

Um dos parâmetros que descrevem a estrutura de uma comunidade é a probabilidade de 

ocupação das espécies. A ocupação das espécies é frequentemente medida como o número de 

células ocupadas pela espécie em questão em uma área de estudo (He & Condit, 2007), ou como a 

proporção de sítios ocupados por uma espécie (MacKenzie et al., 2002), e pode ser estimada através 

de dados de presença/ausência. Estudos relacionados à probabilidade de ocupação também são de 

crescente interesse no campo da ecologia e nos permitem fazer inferências a respeito de diversas 

questões neste campo, como: medidas de ocorrência e distribuição das espécies (Brown et al., 1995; 

Engler et al., 2004; Wikle, 2003), modelagem e seleção de habitat (Bradford et al., 2003; Gibson et al., 

2004; Kajin & Grelle, 2012; Reunanen et al., 2002) e estudos de metapopulação (Hanski, 1994). 

A ocupação das espécies vem sendo cada vez mais abordada em uma grande variedade de 

contextos como: estudos com morcegos nos Estados Unidos (Weller, 2008), comunidades de 

plantas na Austrália (Penman, et al., 2009), elefantes no Zimbabwe (Martin et al., 2010), sapos na Grã 

Bretanha (Sewell et al., 2010), e primatas em Madagascar (Keane et al., 2012). A ocupação pode ser 

também correlacionada com a abundância ou o tamanho populacional das mesmas, se medida em 
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uma escala apropriada (Joseph et al., 2006; Keane et al., 2012), e é frequentemente utilizada para 

medir a raridade das espécies e acessar o risco de extinção quando são feitas decisões a respeito da 

conservação de espécies (Gaston, 1994; Fagan et al., 2002; Hartley & Kunin, 2003; Wilson et al., 

2004). 

As “Funções de incidência” (Diamond, 1975; Hanski, 1992), por exemplo, são utilizadas para 

expressar a proporção de sítios ocupados como função das características de cada localidade, como, 

por exemplo, o tamanho da mancha de habitat, e com fortes pressupostos, são utilizados para 

estimar parâmetros de dinâmica de metapopulações, como extinção e colonização local (Hanski, 

1992, 1994). A modelagem de habitat é uma abordagem mais recente, onde as características das 

localidades amostradas são relacionadas com a presença/ausência das espécies (MacKenzie & Bailey, 

2004), que é uma das abordagens utilizadas no presente estudo. 

Estudos que buscam compreender a probabilidade de ocupação das espécies geralmente 

envolvem múltiplas visitas a sítios onde as espécies de interesse são detectáveis (MacKenzie et 

al.,2002). No entanto, poucas espécies são conspícuas a ponto de sempre serem detectadas quando 

presentes. A não detecção de uma espécie em uma localidade não necessariamente indica a ausência 

da mesma nesta localidade, e para muitas espécies a probabilidade de detecção varia com as 

características do ambiente. Apesar da importância em detectar a falsa ausência das espécies, esta, 

muitas vezes é negligenciada em estudos empíricos (Wintle et al. 2005; Kajin & Grelle, 2012). 

A probabilidade de detecção é conceituada como a probabilidade de detectar pelo menos um 

indivíduo da espécie em questão durante uma determinada ocasião de amostragem, dado que a 

espécie está presente na área estudada (Boulinier et al., 1998; MacKenzie et al., 2002). Não levar em 

conta que a probabilidade de detecção é imperfeita gera um viés nas análises e resulta em uma 

subestimativa da probabilidade de ocupação das espécies (MacKenzie & Bailey, 2004; Kajin & 

Grelle, 2012). Estudos demonstram também que a falsa ausência das espécies pode ter um impacto 

negativo em análises espécie-habitat (Tyre et al., 2003; Gu & Swihart, 2004), modelos de 
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metapopulação (Moilanen,), e estudos de monitoramento (MacKenzie et al.,; Rhodes et 

al.,). Além disso, a capturabilidade das espécies pode ser produto de variações aleatórias na 

probabilidade de detecção das espécies. Padrões de detecção e não detecção das espécies, avaliados 

por múltiplas visitas a determinadas localidades, permitem estimar a probabilidade de detecção e a 

probabilidade de ocupação espécies (MacKenzie et al., 2002). 

A partir disto, Mackenzie e colaboradores (2002) propõem um método baseado na 

verossimilhança máxima que permite estimar a probabilidade de ocupação quando a probabilidade 

de detecção da espécie é menor que 1,00. Este método permite a inclusão de co-variáveis aos 

modelos, o que possibilita modelar a probabilidade de ocupação (Ψ) e detecção (p) das espécies em 

função do tempo ou de variáveis do ambiente, como características do microhabitat, fatores 

climáticos e interações entre espécies, através de seleções de modelos. Permite também avaliar a 

colonização (γ) e extinção de pontos de captura nas localidades de interesse (colonização e extinção 

local), e a influência das covariaveis nestes parâmetros. As probabilidades de ocupação, detecção, 

extinção e colonização são denominados “parâmetros reais” dos modelos a serem testados. Uma 

exigência do método é que os dados sejam coletados em localidades amostradas múltiplas vezes para 

detectar as espécies alvo. Desta forma é possível obter informações e estimativas não enviesadas a 

respeito da probabilidade de ocupação (MacKenzie & Bailey, 2004). As modelagens e estimativas 

dos parâmetros citados, segundo este método, podem ser realizadas no progama PRESENCE 

(Hines, 2006), que é utilizado no presente estudo. 

Estudos buscaram indícios da presença de competição interespecífica analisando a 

probabilidade de ocupação das espécies. Bailay et al. 2009, por exemplo, encontrou associações 

negativas entre a probabilidade de detecção e a probabilidade de ocupação de corujas congenéricas 

nos Estados Unidos. Já Richmond et al. 2010, não encontrou indícios de competição interespecífica 

através da análise desses parâmetros para espécies de aves da ordem Gruiforme e explica que 

estudos que buscam testar a competição devem também analisar a influência de variáveis do habitat, 
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pois estas são muito importantes na determinação de distribuições de espécies (Morrison et al., 

2006). 

Poucos estudos analisaram a influência de variáveis do ambiente nas probabilidades de 

ocupação e detecção de pequenos mamíferos. Wintle et al. (2005) analisou a influência da qualidade 

do habitat e de variáveis climáticas nas probabilidades de detecção e ocupação de pequenos 

marsupiais na Austrália e encontrou indícios de que variáveis climáticas como a temperatura e a 

precipitação exercem influência sobre estes parâmetros para algumas das espécies estudadas. Neste 

mesmo estudo os autores demonstraram a importância da qualidade do habitat na probabilidade de 

detecção de algumas das espécies, possivelmente porque uma área com melhor qualidade de hábitat 

apresenta populações mais abundantes. Kajin & Grelle (2012) encontraram indícios de que a 

inclinação do terreno influencia a probabilidade de detecção de uma espécie de marsupial (Marmosa 

paraguayana) na Mata Atlântica, porém não encontraram relação entre outras variáveis analisadas, 

como o volume do dossel, e este parâmetro. 

Erros na detecção de mamíferos podem ocorrer por diversos motivos como, falha nos 

métodos de amostragem, identificação errada da espécie, dificuldades nas condições de detecção 

(e.g. condições adversas do clima ou vegetação densa), ou fatores estocásticos (e.g. ausência 

temporária de indivíduos das espécies em suas áreas de vida, aspectos comportamentais da espécie 

como sociabilidade ou condição reprodutiva; Wintle et al.., 2005). 

Muitos autores ressaltam a importância dos estudos de longa duração para a compreensão de 

padrões e processos ecológicos (e.g. Franklin, 1989; Morris, 2005; Lovett et al. 2007). No presente 

estudo, os dados são advindos de 11 anos de populações de pequenos mamíferos em uma área de 

Mata Atlântica, sendo um estudo de longo prazo, o que contribui para a obtenção de melhores 

estimativas da ocupação e detecção das espécies (Wintleet al., 2004). 
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Modelo Multi Estacional (Multi-Season) 

Como dito anteriormente, a não detecção de uma espécie não necessariamente significa que 

ela não está presente. Dentro do pacote do programa PRESENCE existem diversos tipos de 

modelos que estimam as probabilidades de ocupação, detecção, extinção e colonização das espécies, 

e permitem a inclusão de covariáveis aos modelos. Dentre eles, encontra-se o modelo multi-

estacional. O modelo multi-estacional é utilizado quando existem diversas ocasiões de captura com 

espaçamento suficiente para ocorrerem mudanças dinâmicas na ocupação das espécies. Neste 

modelo, assume-se que mudanças ocorrem entre ocasiões de captura, portanto, cada ocasião é 

fechada para mudanças sistemáticas na probabilidade de ocupação (Figura 2). 

 

Figura 2: Quadro geral de amostragem para o modelo de ocupação multi-season. Alterações na ocupação 
(Local Extinction/ Colonization) acontecem entre ocaiões (season 1, 2, T), e as repetições (Surveys 1, 2, k1, 
k2, kt) são realizadas dentro das ocasiões, quando unidades estão fechadas (Closure) para mudanças na 
ocupação. Figura retirada de Mackenzie 2012. 

 

Na modelagem dos parâmetros de interesse, a abordagem básica é desenvolver as equações 

de probabilidade, que incluem todas as opções possíveis do que pode realmente ter acontecido, com 

base nos dados observados. Como por exemplo, a seguinte história de detecção: 

hi= 11 00 01 
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hi representa três ocasiões de captura com dois dias de amostragem cada. A espécie foi detectada em 

ambas amostragens da primeira ocasião, na segunda ocasião a espécie não foi detectada, e foi 

detectada na segunda amostragem da terceira ocasição. Devido à detecção imperfeita, existe a 

ambiguidade sobre se a espécie está ou não presente na segunda ocasião. Portanto, os modelos 

incluem a probabilidade de a espécie estar ou não presente (lembrando que a probabilidade de algo 

não acontecer é 1 – a probabilidade de acontecer), de modo que a equação probabilistica ficaria da 

seguinte forma: 

Pr(hi) = p1,1p1,2 

 x [(1-p2,1)(1-p2,2)(1-

 x (1-p3,1)p3,2 

 

A espécie estava presente no ponto na primeira ocasião e detectada em ambas amostragens 

(p1,1p1,2). Entre as ocasiões 1 e 2, a espécie ou foi localmente extinta, por isso estava ausente e não 

podia ser detectada na segunda ocasião, e então colonizou o ponto entre as ocasiões 2 e 3, estando 

presente na terceira ocasião (, ou a espécie não foi extinta localmente entre as estações 1 e 2, e 

simplesmente não foi detectada em nenhuma amostragem da segunda ocasião, e não estão 

localmente extintas entre as ocasiões 2 e 3 ((1-p2,1)(1-p2,2)(1-  Na terceira ocasião, a 

espécie não foi detectada na primeira amostragem (1-p3,1), mas foi detectada na segunda (p3,2). 

A partir das histórias de captura e das equações probabilísticas, é possível calcular a 

verossimilhança dos modelos, que é definida como: 

𝐿 =  Pr(hi)

𝑠

𝑖=1

 

Esta equação da verossimilhança é utilizada substituindo os valores dos parâmetros reais 

para encontrar qual combinação de fatores maximiza o valor da verossimilhança. Obtendo-se os 

s 
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valores que maximizam a verossimilhança, obtêm-se as estimativas de verossimilhança máxima para 

os modelos (Mackenzie, 2012). 

Para estimar os parâmetros reais, estima-se os valores dos parâmetros Beta (β, ou 

coeficientes de regressão), que são calculados a partir da design matrix (i.e.matriz com os valores das 

variáveis explanatórias), realizada no programa PRESENCE, e da função logit-link. Se o parâmatro 

for constante (i.e. a ocupação ou detecção é semelhante em todas as amostras), a equação da 

regressão logística é calculada como: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝑝𝑖, 1 = 𝑏1 . 1 = 𝑏1 

Em que a função logit da probabilidade de detecção (p) na ocasião i, ponto 1, é igual ao parâmetro β 

(b1) vezes o valor presente na design matrix (no caso, 1, pois considerou-se o p constante). 

Quando o parâmetro não é constante e varia com a amostra (i.e. em cada amostragem 

apresenta, por exemplo, uma probabilidade de detecção significativamente diferente), a design matrix 

fica em formato de matriz identidade com a diagonal do meio preenchida por 1s e o restante 

preenchido por 0s. Portanto, a regressão logística é calculada como: 

        𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡   𝑝𝑖, 1 =  𝑏1 . 1 +  𝑏2 . 0 +  𝑏3 . 0 +  𝑏4 . 0 +  𝑏5 . 0 =  𝑏1          

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡   𝑝𝑖, 2 =  𝑏1. 0 +  𝑏2 . 1 +  𝑏3 . 0 +  𝑏4 . 0 +  𝑏5 . 0 =  𝑏2 

E assim por diante. Os termos b1, b2, b3, bx, correspondem aos parâmetros β em uma situação 

hipotética de cinco amostragens. 

As estimativas dos parâmetros reais são dadas a partir da estimativa dos parâmetros β e da 

função logit-link. Sem a ação das covariáveis calcula-se: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 𝜑𝑖  = 𝑎1  
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Em que, a função logit da probabilidade de ocupação é igual ao parâmetro β estimado (𝑎1 ). Os 

“chapéus” demonstram que são parâmetros estimados. Então: 

𝜑𝑖 =
𝑒𝑎1 

1 + 𝑒𝑎1 
 

No caso, demonstrou-se como foi calculada a probabilidade de ocupação. Um procedimento 

semelhante é usado para calcular a probabilidade de detecção. 

Incluindo a variação temporal e a ação de uma covariável o parâmetro real é estimado como:  

           𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡   𝑝𝑖, 1 =  𝑏1 . 1 +  𝑏2 . 0 +  𝑏3 . 0 +  𝑏4 . 0 +  𝑏5 . 0 .  𝑭𝟏𝒊, 𝟏 =  𝑏1          

 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡   𝑝𝑖, 2 =  𝑏1. 0 +  𝑏2 . 1 +  𝑏3 . 0 +  𝑏4 . 0 +  𝑏5 . 0 .  𝑭𝟏𝒊,𝟐 =  𝑏2 

Em que F1i,j representa o valor da amostra j da covariável adicionada (no caso uma 

covariável F1 que representa aspectos do microhabitat).   

 

Espécies no estudo 

- Didelphis aurita (Wied-Neuwied, 1826) 

Esta espécie ocorre na porção litorânea do Brasil, desde o nordeste até o norte da Argentina 

(Cerqueira, 1985; Cerqueira & Tribe, 2007). Didelphis aurita (Figura 3) é considerada habitat 

generalista e ocorre em todas as formações de Mata Atlântica, podendo ser abundantes inclusive em 

áreas antropizadas. Além disso, a espécie é frequentemente considerada dominante em comunidades 

de pequenos mamíferos (Fonseca & Robinson, 1990; Gentile & Fernandez, 1999; Moura et al.,2009; 

Vieira & Monteiro-Filho, 2003). Apresenta comprimento de corpo, em média, entre 355 e 450 mm, 
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e comprimento de cauda entre 298 e 470mm e massa corporal entre 670 e 1882g (Vieira, 1997; 

Lange & Jablonski, 1998; Passamani, 2000). 

 D. aurita é considerado predominantemente terrestre, embora sejam capazes de utilizar 

ocasionalmente o estrato arbóreo (Cunha & Vieira, 2002). Estudos reportam que maior parte dos 

seus movimentos ocorre entre 100 e 200m (Pireset al.,2002). O principal item da dieta desta espécie 

são os artrópodes de solo (Santori et al., 1996), que estão presentes no folhiço. Um estudo realizado 

na mesma região de estudo mostrou correlação entre o folhiço e a dinâmica populacional de D. 

aurita (Gentile et al., 2004). Outros estudos demonstraram também uma relação entre a reprodução 

desta espécie e a disponibilidade de recursos, como insetos e frutos (Cerqueira, 1988; Rademaker & 

Cerqueira, 2006). A disponibilidade destes recursos pode estar relacionada com a precipitação (Lee 

& Cockburn, 1985). Portanto, o desmame dos filhotes e os picos de recrutamento desta espécie 

podem coincidir com o a época de maior abundância de recursos, que é no fim da estação chuvosa 

(Kajin, 2008). O tempo de gestação é de 13 dias, quando os filhotes vão para o marsúpio. O 

desmame ocorre, em média, em 100 dias (Gentile et al., 2000), e o início da estação reprodutiva é 

desencadeado pela variação do fotoperíodo (Gentile et al.,2000; Rademaker, 2001; Rademaker & 

Cerqueira, 2006). Os gambás, como dito anteriormente, são generalistas e oportunistas (Fonseca 

&Robinson, 1990; Leite et al., 1996; Gentile & Fernandez, 1999; Vieira & Monteiro-Filho, 2003), 

podendo ser potenciais competidores em relação a outras espécies de pequenos mamíferos (Moura et 

al.,2009). 
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Figura 3: Didelphis aurita. Foto: Ramon Campos 

-Philander frenatus (Olfers1818) 

A distribuição geográfica de Philander frenatus (Figura 4) engloba a porção leste do Brasil, da 

Bahia à Santa Catarina, extendendo-se à parte Sul do Paraguai, bem como algumas regiões da 

Argentina (Patton & Costa, 2003). Apresenta tamanho corporal da cabeça e corpo, em média,entre 

205 e 315mm e comprimento da cauda entre 235 e 324mm. A massa corporal da espécie varia entre 

220 e 680g (Auricchio & Rodrigues, 1994; Pellegatti-Franco e Gnaspini, 1996; Vieira, 1997; Lange e 

Jablonski, 1998).  

A espécie foi classificada como insetívora-onívora (Fonseca et al., 1996) e alimenta-se de 

frutos, invertebrados, pequenos vertebrados e, ocasionalmente, carniça (Santori et al. 1997; Cárceres, 

2004), sendo itens de origem animal os mais importantes em sua nutrição (Fonseca & Cerqueira, 

1991). Passamani (2000) encontrou indícios de que a atividade reprodutiva da espécie está 

relacionada à estação chuvosa. No entanto, como em outros Didelphidae, a estação reprodutiva está 

relacionada a variação do ciclo circadiano durante o ano (Cerqueira, 2004). Experimentos indicam 

um tempo de gestação de 13 a 14 dias e tempo de desmame entre 70 e 80 dias (Hingst et al., 1998). 

Outros estudos sugerem que o tempo de desmame é de 90 dias (Pellegatti-Franco & Gnaspini,1996). 
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A espécie é classificada como escansorial, utilizando principalmente o extrato terrestre e 

ocasionalmente extratos arbustivos (Cunha & Vieira., 2002). Utiliza tanto matas primárias quanto 

alteradas (Fernandez & Pires., 2006), e aparentemente não apresenta comportamento territorialista 

(Reis et al., 2006). 

 

Figura 4: Philander frenatus. Foto: Paula Ferreira. 

 

-Metachirus nudicaudatus (Desmarest, 1817) 

A área de distribuição da espécie estende-se desde o sul do México ao nordeste da Argentina. 

Ocorre principalmente em regiões de floresta, não sendo encontrado em regiões de clima mais seco 

como a Caatinga (Gardner & Dagosto, 2007) e demonstrando uma preferência por climas mais 

úmidos (Crouzeilles et al., 2010). A espécie pode ser encontrada também em regiões de restinga, 

porém, em áreas onde a vegetação é mais densa (Cerqueira et al., 1993).  

 Metachirus nudicaudatus (Figura 5) possui comprimento de cabeça e corpo, em média, entre 

150 e 310 mm, comprimento da cauda entre 178 e 390 mm (Eisenberg & Redford, 1999) e até 500 g 
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de peso corporal (Macedo et al., 2007). É classificado como insetívoro-onívoro (Fonseca et al., 1996) 

com a dieta composta principalmente por artrópodes, e ingerem, com menos frequência, pequenos 

vertebrados (Santori et al., 1995; Freitas et al., 1997; Cárceres, 2004).  

 A espécie ocorre em florestas primárias e secundárias, restingas e florestas de várzea, 

frequentemente próximo a cursos d’água (Cerqueira, 1993; Margarido et al., 1994; Freitas et al., 1997; 

Patton et al., 2000; Voss, 2001; Grelle, 2003, Vieira e Monteiro-Filho, 2003). É predominantemente 

terrícola (Cunha & Vieira, 2002;  Grelle 2003), visto que possui especializações morfológicas para 

viver no solo como patas traseiras longas e garras curtas (Szalay, 1994; Argot, 2002). Possui grandes 

áreas de vida e é capaz de realizar grandes deslocamentos (Gentile & Cerqueira, 1995; Pires et al., 

2002,  Gentile  et  al.,  2004,  Moraes  Jr.,  2004). Movimentos de até 300m foram reportados em 

uma área de restinga (Gentile & Cerqueira, 1995), entretanto, outros estudos reportaram 

movimentos maiores para esta espécie, como um estudo realizado em uma área fragmentada de 

Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro, que registrou um deslocamento de 975 m, o que 

evidencia a capacidade da espécie de se deslocar pela matriz dos fragmentos (Pires et al., 2002). 

 

Figura 5: Metachirus nudicaudatus. Foto: Paulo S. Bernarde 
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-Marmosops incanus (Lund, 1840) 

 Marmosops incanus (Figura 6) ocorre na porção leste do Brasil, da Bahia ao Paraná, inclusive 

no interior dos estados de Minas Gerais e Bahia (Mustrangi & Patton, 1997; Lange & Jablonski, 

1998).  

Possui porte pequeno em comparação à outros marsupiais neotropicais, com até 140g de 

massa corporal (Mustrangi & Patton, 1997). Em um estudo realizado na mesma área, constatou que 

a massa média dos machos é 72,6 g (±25,6) e, das fêmeas, 48,1g(± 11,3), o que revela um 

dimorfismo sexual na espécie (Macedo, 2007). É classificado como insetívoro-onívoro (Fonseca et 

al., 1996), entretanto, alguns estudos encontraram exclusivamente insetos em amostras escomacais 

de indivíduos provenientes de Minas Gerais (Fonseca & Kierulff, 1989; Stallings, 1989). Ainda, 

outro estudo que realizou um experimento em laboratório, demonstrou que a dieta da espécie é 

composta por mais de 60% de carboidratos em relação a proteínas e lipídios, o que é umhábito 

alimentarmais frugívoro comparado a outros didelfídeos (Astúa de Moraes et al., 2003). A 

reprodução da espécie parece estar fortemente associada à estação chuvosa (Fonseca & Kierulff, 

1989; Passamani, 2000; Rossi, 2006), e estudos sugerem que o início da reprodução pode ser 

regulado pelo fotoperíodo (Cerqueira, 2005; Macedo,2007). 

 Marmosops incanus é presente em florestas primárias ou secundárias (Stallings, 1989), sendo 

encontrada também em cerrado senso estrito ou porções da caatinga contíguas à Floresta Atlântica 

de Minas Gerais (Câmara et al., 2003). É uma espécie abundante, e está presente também em 

fragmentos florestais de diversos tamanhos e graus de isolamento, e são comuns em florestas com 

estágios iniciais de regeneração (Pardini et al., 2005). M.incanus é  classificado como escansorial,  visto 

que utiliza tanto  chão  quanto o  sub-bosque  da  floresta, não sendo reportados movimentos de 

indivíduos desta espécie no  dossel  (Cunha  &  Vieira,  2002;  Loretto  &  Vieira,  2008). 
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Figura 6: Marmosops incanus. Foto: Andreza Costa. 

 

-Marmosa Paraguayana (Gray 1821) 

Marmosa paraguayana (Figura 7) ocorre no leste do Brasil, desde o sul da Bahia até o Rio 

Grande do Sul, bem como no leste do Paraguai (Patton & Costa, 2003; Gardner, 2005). 

Esta espécie pertencia ao gênero Micoureus,  descrito  por  Lesson  em  1842  (Smith  2009). 

Os gêneros Marmosa e Micoreus eram tidos como gêneros parafiléticos e Voss &Jansa (2009) 

propuseram que Micoureus fosse considerado um sub-gênero de Marmosa. Entretanto, foi atestado o 

monofiletismo entre estes dois gêneros através de análises do gene mitocontrial do citocromo B, 

portanto, espécies que pertenciam ao sub-gênero Micoureus são agora consideradas também do 

gênero Marmosa (Gutiérrez  et al., 2010). 

Possui comprimento de cabeça e corpo, em média, entre 142mm e 250mm, comprimento de 

cauda entre 159mm e 232mm, e massa corporal de até 132g (Reis et al., 1996). M. paraguayana é 



 

26 
 

considerada é insetívoro-frugivora e com hábito generalista, sendo que sua dieta e composta 

principalmente por artrópodes (Leite  et al., 1996). Amostras fecais constataram a presença de 

artrópodes principalmente das ordens Coleóptera e Hymenoptera (Cáceres et al., 2002, Carvalho et 

al., 1999, Pinheiro et al., 2002), além de crustáceos das ordens Copepoda e Isopoda (Carvalho et al., 

1999, Pinheiro et al., 2002). Um estudo constatou a presença de restos de aves no conteúdo 

estomacal de indivíduos da espécie (Casella & Cáceres, 2006) revelando a grande variedade de itens 

que a espécie utiliza como recurso alimentar, demonstrando ser uma espécie oportunista.  

Estudos demonstraram que a espécie se reproduz sazonalmente, no período entre outubro a 

março (Barros  et al., 2008). A sazonalidade na reprodução, segundo Fonseca & Kierulff (1989) pode 

estar relacionada ao período mais úmido do ano, que é o período de maior disponibilidade de 

recursos.  Os indivíduos podem ter ainda duas proles em uma mesma estação reprodutiva (Barros  et  

al., 2008). Pires & Fernandez (1999) encontraram que não existe sobreposição entre a área de vida 

das fêmeas, o que pode ser um indicativo de territorialismo. 

M. paraguayana é considerada arborícola, utilizando principalmente o sub-bosque e o dossel 

da floresta (Emmons & Feer, 1997; Leite et al., 1996, Loretto & Vieira, 2011), entretanto, é possível 

capturá-los também em armadilhas no solo (Emmons & Feer, 1997; Goulart et al., 2006; Graipel et 

al., 2006). 
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Figura 7: Marmosa paraguayana. Foto: Ramon Campos 

 

-Rhipidomys itoan (Costa et al., 2011) 

Rhipidomys itoan (Figura 8) é encontrado nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, até a 

Serra da Mantiqueira. Sua distribuição inclui ilhas costeiras como a Ilha Grande e Ilha da Marambaia. 

O limite norte da ocorrência desta espécie é o Parque Estadual dos Três Picos, no município de 

Cachoeiras de Macacu no Rio de Janeiro, e o limite sul é em Pilar do Sul, São Paulo. Em todos os 

locais em que a espécie foi coletada, a vegetação caracteriza-se como floresta ombrófila densa 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1995; Ururahy et al., 1983), ou Florestas Costeiras da 

Serra do Mar (Olson et al., 2001). As localidades em que a espécie foi encontrada apresentam mata 

fechada e contínua com córregos e afloramentos rochosos, ocasionalmente com sub-bosque aberto 

e distúrbios antrópicos, inclusive casas, caça e pesca (Costaet al., 2011). 

Esta espécie foi recentemente descrita, sendo referida anteriormente como Rhipidomys sp.. 

Portanto, informações a respeito da ecologia e comportamento da espécie são difíceis de ser 

encontradas. 
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Figura 8: Rhipidomys itoan. Foto: Andreza Costa 

 

“Ensemble” de pequenos mamíferos 

O campo da Ecologia (bem como o campo da Evolução) sempre foi criticado pela utilização 

de argumentos teleológicos e linguagem inexata (Popper, 1974; Mills et al., 1993; Frazier, 1994; ver 

Ricklefs, 2006). Esta linguagem imprecisa resultou por sinonimizar importantes termos que devem 

ter usos distintos (e.g. Gould, 1977; Janzen, 1980; Mills et al., 1993). Quatro termos nos quais a 

compreensão é de grande importância para o presente estudo, são muito frequentemente 

sinonimizados na literatura da ecologia de comunidades. Estes são: “comunidade”, “guilda”, e os 

termos que optei por não traduzir, “ensemble” e “assemblage” (Fauth et al., 1996). Através de um 

diagrama de Venn, Fauth et al. (1996) definiu e distinguiu estes termos, por vezes, erroneamente 

aplicados.  
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Figura 9: Diagrama de Venn que demonstra diferentes formas de agrupar as espécies e contribui para 
esclarecer a confusão a respeito dos termos incluídos no diagrama. Figura retirada de Fauth et al. (1996). 

  

 Os três grandes grupos em que as espécies podem estar agrupadas são em relação à: 

Geografia, em que espécies que estão geograficamente juntas podem ser vistas como uma 

comunidade; Recursos, onde espécies que utilizam recursos semelhantes representam uma guilda, ou 

Filogenia, quando as espécies são taxonomicamente próximas podem ser tratadas como um taxon 

(Figura 9). As interseções destes conjuntos também podem ser nomeadas como: Guildas locais, se as 

espécies estão em uma mesma região geográfica e também utilizam recursos semelhantes; Assemblage, 

quando estão próximas geográfica e taxonomicamente; e por fim, a interseção dos três conjuntos, o 

ensemble, quando as espécies são próximas geográfica e taxonomicamente, além de utilizarem 

recursos semelhantes. 

As espécies utilizadas como modelos nesse estudo, portanto fazem parte de um ensemble. 

Todas são capturadas em uma mesma região na área de estudo, utilizam recursos semelhantes como 

frutos, artrópodes terrestres ou pequenos vertebrados, todas são pertencentes a classe Mammalia, e 

com exceção de Rhypidomys itoan, são todas pertencentes a mesma família, Didelphidae. Visto isso, 
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pode-se esperar que de acordo com as suas características, uma espécie possa afetar aspectos 

ecológicos das outras, como a ocupação, colonização local, detecção, afetando a presença ou 

ausência em determinados pontos de uma área. 

Objetivos 

 Após discutir a respeito de fatores importantes na estruturação de comunidades, este estudo 

busca contribuir para a melhor compreensão de aspectos deste campo de estudo da Ecologia. 

1)Objetivo geral 

-Avaliar que fatores afetam a probabilidade de ocupação e detecção das espécies de um 

ensemble de pequenos mamíferos presente em uma área de Mata Atlântica, Rio de Janeiro. 

2)Objetivos específicos 

Avaliar, através de seleções de modelos baseadas na verossimilhança máxima, se as 

probabilidades de ocupação e detecção das espécies possuem relação com: 

-A precipitação local sem atraso e com dois, quatro e seis meses de atraso. 

-Variáveis do microhabitat, em que as variáveis brutas - cobertura de caules herbáceos e lenhosos 

(CHL), cobertura de pedras (PEDR), cobertura do dossel (DOSSEL), número de troncos caídos 

com perímetro maior que 20cm (TRONC) e obstrução foliar em três alturas (OFV1=0,00-0,50m, 

OFV2=0,50-1,00m, OFV3=1,00-1,50m) – serão reduzidas a variáveis-chave através de uma Análise 

de Componentes Principais. 

 

-A abundância de Didelphis aurita na área de estudo. 
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 -A frequência que Didelphis aurita estava presente em cada ponto de captura. 

 

Hipóteses 

- Precipitação influencia a probabilidade de detecção das espécies, visto que pode estar relacionada 

com a produtividade primária do sistema, funcionando como um indicativo da abundância de 

recursos alimentares no local. 

-Variáveis do microhabitat exercem influência sobre as probabilidades de ocupação e detecção, 

podendo fornecer indícios de seleção de microhabitat pelas espécies. 

- Abundância e frequência de Didelphis aurita influenciam negativamente as probabilidades de 

detecção e ocupação, respectivamente, sinalizando a influência de interações, visto que essa espécie 

funcionaria como um forte competidor ou predador intraguilda ocasional, principalmente para as 

espécies escansoriais ou terrícolas, que ocupam estratos da floresta semelhantes a esta espécie. 
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Material e Método          

Área de estudo 

 O estudo foi realizado no Parque Nacional Serra dos Órgãos (PARNASO), uma Unidade de 

Conservação de Proteção Integral, localizada em uma região de Mata Atlântica no estado do Rio de 

Janeiro. O PARNASO é o terceiro parque mais antigo do Brasil, criado em 1939 com o objetivo de 

proteger a paisagem excepcional deste trecho da Serra do Mar e sua biodiversidade, bem como para 

conservar e proteger esta amostra da floresta primitiva da Serra do Mar e dos campos de altitude. O 

parque abrange os municípios de Teresópolis, Petrópolis, Guapimirim e Magé, e em sua criação, a 

área total do parque era de 10.650 hectares (Plano de Manejo PARNASO). Em 2008, o presidente 

da República assinou o decreto de ampliação do PARNASO, que passou a ter 20.024 hectares, 

sendo considerada uma área prioritária para conservação  da biodiversidade  (MMA,  2002). O 

PARNASO faz parte do Mosaico de Unidades de Conservação da Mata Atlântica Central 

Fluminense (Viveiros de Castro et al.,  2008), e está ligado às Áreas de Proteção Ambiental da Serra 

do Mar, formando um contínuo de área de Mata Atlântica, sendo uma região de elevado interesse 

ecológico. O parque compreende uma região de Mata Atlântica com floresta pluvial tropical e 

campos de altitude. O tipo de vegetação varia de acordo com a altitude, variando de floresta pluvial 

baixo-montana até de 1.500m, a campos de altitude acima de 2.000m. 

Apesar de ser uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, dentro dos limites do 

PARNASO observam-se atividades conflitantes como a existência de um trecho da BR-116 e todos 

os impactos decorrentes da operação desta rodovia, inclusive a presença de um posto de 

combustível. Outros exemplos são: Uma linha de transmissão que corta um trecho de 1.200m da 

área do parque, moradias e atividades rurais sem regularização fundiária, extração ilegal de 

espéciesornamentais e palmito, e caça de animais silvestres. 
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Figura 10: Parque Nacional Serra dos Órgãos 

 

Localidade de coleta de dados 

As três grades fixas de captura estão situadas na localidade do Garrafão (22°28’ S, 42°59’W), 

que situa-se no município de Guapimirim, e localiza-se próxima à BR  116  (Rio-Teresópolis),  em  

um  vale  nos arredores dos afluentes do Rio Iconha (Loretto, 2012). A área de estudo é considerada 

estratégica por se tratar do corredor entre o PARNASO e o Parque estadual dos Três Picos.  
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Figura 11: Região do Vale do Rio Iconha, localidade do Garrafão, Parque Nacional Serra dos Órgãos, 
representando um trecho da BR-116 e as casas presentes no local. Foto: Ramon Santos. 

 

A área de estudo é caracterizada pelo domínio morfoclimático de Floresta Ombrófila Densa 

Montana (IBGE, 1991), com fisionomia de estágio sucessional secundário e maduro (Macedo et al., 

2007). Trata-se de uma mata de encosta, localizada na face sul da Serra dos Órgãos. A vegetação é 

composta por espécies lenhosas em um dossel que atinge até 25m, e um sub-bosque composto por 

árvores finas que atingem até 9m. Estão presentes também, espécies de lianas, cipós, epífitas, 

palmeiras e bambus (Cunha & Vieira, 2002; Gentile et al., 2004; Macedo, 2007). O clima é 

considerado mesotérmico-úmido moderado (Figura 10; Nimer, 1989). A região é caracterizada pela 

alta pluviosidade, que varia anualmente de 1500 a 3000 mm (Davis &  Naghettini,  2000). A estação 

chuvosa ocorre de outubro a março e o período mais seco ocorre entre junho e agosto, apesar de 
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não apresentar um período de real déficit hídrico (Walter, 1986). Por localizar-se próxima a rodovia, 

a área possui influência antrópica, com moradias e casas de veraneio (cerca de 90 casas; Plano de 

Manejo PARNASO).  

 

Figura 12: Diagrama ombrotérmico das normais climatológicas, de 1930 à 1961, do município de Teresópolis, 
RJ. Dados obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia do Rio de Janeiro (INMET). 

 

Coleta de dados 

1)Captura-marcação recaptura de pequenos mamíferos 

 Um estudo de captura-marcação-recaptura vem sendo realizado em uma área de mata 

contínua no PARNASO, na localidade do Garrafão, desde abril de 1997 pelo Laboratório de 

Vertebrados (UFRJ). Os dados utilizados neste estudo foram obtidos entre dezembro de 1998 e 

junho de 2009. São realizadas excursões bimestrais com cinco noites de captura cada. As capturas 

são realizadas em três grades fixas (A, B e C) localizadas em diferentes altitudes. A grade A fica na 

altitude de 748m, a grade B de 652m e a grade C, de topografia mais irregular em comparação com 
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as demais, numa altitude de 522m (Figura 12). Cada 

grade possui 0,64 ha e 25 pontos de captura 

distantes 20 metros entre si. 

Cada grade é equipada com armadilhas Tomahawk 

(Figura 13)40.64cm x 12.70cm x 12.70cm, e Sherman 

(Figura 13) de 7.62cm x 9.53cm x 30.48. Uma 

armadilha de cada tipo é colocada no chão, e 

Tomahawks grandes, modelo 105 (50,80 cm x 17,78 

cm x 17,78 cm), foram acrescentadas nas estações 

mais extremas e no centro das grades, formando 

uma cruz. A partir de 2000, armadilhas Sherman 

passaram a ser dispostas no sub-bosque (Figura 13) 

da mata, e a partir de 2009 uma armadilha de cada 

tipo passaram a ser colocadas em plataformas no 

dossel nos pontos ímpares das grades. As armadilhas 

são iscadas com uma mistura de banana, aveia, 

amendoim e bacon moído, sendo que nas armadilhas 

do tipo Tomahawk do chão são acrescentados um 

pedaço de bacon e um de carne crua. São extraídas as medidas bionômicas (peso, dentição, tamanho 

do corpo e da cauda, sexo, condição reprodutiva, presença de ectoparasitas e observações 

individuais) dos indivíduos capturados. São registrados os pontos e a grades em que os indivíduos 

são capturados, e os mesmos são marcados com dois brincos numerados ou por corte da primeira 

falange, quando são filhotes e estão dentro do marsúpio. Todos os animais são tratados de acordo 

com recomendações da American Society of Mammalogists (Sikes et al., 2011). Este estudo foi realizado 

com licença do IBAMA (Proc. n° 02001, 004671/98-51). 

 

Figura 13: Diagrama esquemático da área de estudo 
na localidade Garrafão. A - Curva da estrada Rio-
Bahia onde se pode entrar para a área de estudo 
através das estradas vicinais de terra (E). C - Casas 
de veraneio. F - Campo de futebol. GA - Grade A. 
GB 
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Figura 14:À direita, armadilha do tipo Sherman anexada ao sub-bosque da mata. À esquerda, acima, armadilha 
do tipo Tomahawk. À esquerda, em baixo, armadilha do tipo Sherman. Fotos: Andreza Diniz. 

 

2)Dados de micro-habitat 

Foram medidas seis variáveis de microhabitat: cobertura de caules herbáceos e lenhosos 

(CHL), cobertura de pedras (PEDR), cobertura do dossel (DOSSEL), número de troncos caídos 

com perímetro maior que 20cm (TRONC) e obstrução foliar em três alturas (OFV1=0,00-0,50m, 

OFV2=0,50-1,00m, OFV3=1,00-1,50m). Com isso, obtém-se a porcentagem de cobertura das seis 

variáveis em cada um dos pontos de captura (Cerqueira& Freitas, 1999). Para medir as variáveis foi 

utilizada uma tela gradeada de 0,50m x 0,50m que foi apontada em diferentes direções dependendo 

da variável a ser medida. 
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Em cada ponto, as medidas são feitas no centro do e em quatro pontos distanciados a 3m do 

centro formando uma cruz nas direções norte, sul, leste e oeste (Figura 15). Os locais de medida em 

cada ponto são marcados por estacas. 

3)Precipitação local 

Os valores das médias mensais da precipitação local foram obtidos no período de dezembro 

de 1998 a junho de 2009, através do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), da estação 

meteorológica Teresópolis (22°25’ S, 42°58’ W, 874 m). 

 

Figura 15: A figura A representa a disposição das 
estacas em um ponto de captura; A figura B 
representa a tela (0,50m x 0,50m) para a medida da 
porcentagem de cobertura de cada variável 
analisada. 

Figura 16:Posições de medida das variáveis - 
1)Cobertura de caules herbáceos e lenhosos 
(CHL)/ Cobertura de Pedras (PEDR); 
2)Cobertura do Dossel (DOSSEL); 
Obstrução Foliar de: 3)0,00-0,50m (OFV1); 
4)0,50 a 1,00m (OFV2); 5)1,00 a 1,50m 
(OFV3). As imagens foram obtidas no 
protocolo de estudos de microhabitat do 
Laboratório de Vertebrados por Paula 
Aprigliano. 
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Análise de dados 

Utilizando os dados de captura-marcação-recaptura foram estabelecidos os dados de 

presença e ausência de indivíduos de cada espécie nos pontos de captura ao longo do tempo e da 

área de estudo. Os cinco dias de captura de cada excursão foram considerados como uma ocasião. 

Obteve-se então uma matriz binária para cada espécie de estudo, cada uma com 64 colunas (número 

de ocasiões de captura) e 75 linhas (número de pontos de captura), em que representou-se pelo 

número 1 as ocasiões em que a espécie estava presente em um determinado ponto e grade, e 0 

quando não estava, como no seguinte exemplo: 

 

 

 

 Ocasião 1 Ocasião 2 Ocasião 3 Ocasião 4 

 

Ponto 1 Grade A 0 0 1 0 

Ponto 2 Grade A 0 0 0 0 

Ponto 3 Grade A 1 0 0 0 

Ponto 4 Grade A 0 0 1 0 

Ponto 5 Grade A 0 1 0 1 

Ponto 6 Grade A 0 0 0 1 

Ponto 7 Grade A 1 0 0 0 

Ponto 8 Grade A 0 0 0 0 

Ponto 9 Grade A 0 1 1 0 

 

Ou seja, a espécie em questão foi detectada no ponto 1 da grade A, na terceira ocasião de coleta de 

dados e não foi detectada nas coletas 1, 2 e 4; A espécie não foi detectada no ponto 2 em nenhuma 

das amostragens, e assim por diante.  

As análises foram realizadas utilizando o programa PRESENCE 6.2 (Hines, 2006), que 

possibilita a modelagem dos parâmetros de interesse, probabilidade de ocupação (Ψ) e detecção (p), 

utilizando dados de presença/ausência nos pontos de captura. Também permite testar a influência 
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de fatores do ambiente nos parâmetros dos modelos (variáveis dependentes) através de inclusão de 

covariáveis (variáveis explanatórias) aos mesmos. 

Covariáveis adicionadas aos modelos 

Existem duas formas de adicionar covariáveis aos modelos no programa PRESENCE. As 

covariáveis específicas do sítio, (site-specific covariates), que como o nome explicita, são características 

específicas de, no caso, cada ponto de captura, não variam com a amostragem, e podem ser 

adicionadas tanto a probabilidade de ocupação quanto detecção. As covariáveis de amostragem 

(sampling covariates) podem variar entre as amostragens e podem ser adicionadas apenas à 

probabilidade de detecção.  As covariáveis espécíficas dos sítios tem apenas um valor por ponto de 

captura e as covariáveis de amostragem podem ter um valor por ponto e por amostragem, tendo a 

mesma dimensão que a matriz de delineamento com os dados de presença e ausência obtidos 

(MacKenzie, 2012). Optou-se por analisar a influência de covariáveis na probabilidade de detecção 

utilizando covariáveis de amostragem para avaliar a variação temporal destas covariáveis. 

1)Variáveis de microhabitat: 

A partir dos dados brutos das variáveis de microhabitat, foi feita uma Análise de 

Componentes Principais (PCA), utilizando o programa STATISTICA7.0 (Statsoft., 2004). A PCA 

tem como função reduzir a dimensionalidade de dados multivariados, ou seja, criar variáveis-

ortogonaisa partir das variáveis originais que caracterizem a variação multivariada no conjunto dos 

dados multivariados. Uma característica importante da PCA é que as novas variáveis sendo 

ortogonais entre sí e com as variáveis originais, podem ser utilizadas em outras análises sem temer a 

multicolinearidade (Gotelli & Ellison 2004). Com isso, foram obtidos os fatores (F1, F2 e F3),que 

foram incluídas como covariáveis aos modelos.  
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Os valores utilizados nas análises foram os scores padronizados dos fatores F1, F2 e F3 

obtidos no programa utilizado, de duas formas. Para a probabilidade de detecção foram utilizados os 

scores obtidos para cada ponto em cada ocasião amostragem, adicionando os valores como 

covariáveis de amostragem. Para a probabilidade de ocupação foi utilizada a mediana dos valores das 

ocasiões de amostragem, obtendo-se um valor que caracteriza cada ponto de captura. Neste caso, as 

covariáveis foram nomeadas nos modelos com letras minúsculas - f1, f2 e f3. 

2)Precipitação local: 

A precipitação foi incluída nos modelos como uma medida indicativa de produtividade 

primária do sistema. Foi adicionada apenas na modelagem da probabilidade de detecção, já que não 

foi possível caracterizar um valor específico de precipitação para cada ponto de captura. Portanto, a 

precipitação funcionou apenas como covariável de amostragem (variando no tempo, mas não entre 

os pontos de captura).  

Foram incluídas quatro covariáveis em que os dados de presença e ausência de uma unidade 

de tempo (uma ocasião de amostragem) foram relacionados com as médias mensais da precipitação 

local de meses anteriores. A influência da precipitação foi analisada sem atraso e com atrasos de 

dois, quatro e seis meses (respectivamente: prec, prec2, prec4, prec6).   

3)Influência de Didelphis aurita 

-Abundância de D. aurita 

A abundância de D. aurita em cada ocasião foi incluída como covariável de amostragem. A 

abundância desta espécie varia entre ocasiões, tendo apenas um valor por ocasião para toda a área de 

estudo, ou seja, não há um valor específico para cada ponto de captura. Portanto, foi avaliada a 

influência da abundância desta espécie apenas na probabilidade de detecção das demais espécies, 

sendo incluída como covariável de amostragem.  



 

42 
 

Para obter a abundância de Didephis aurita (did) no local foi obtido o índice MNKA (minimum 

number known alive; Krebs, 1966), que consiste em um método de contagem, em que o número de 

indivíduos sabidamente vivos funciona como um indicativo da abundância da espécie no local. 

Existem diversos questionamentos a respeito da confiabilidade deste método, porém, apesar das 

suas limitações, este método é adequado para comparações qualitativas (Fernandez, 1995) 

dependendo do desenho amostral empregado e da espécie sendo estudada (Pacheco et al. 2013).. 

Nos deparamos também, com a falta de certeza de que os pressupostos dos métodos de estimativa 

probabilísticos estejam sendo preenchidos, portanto, o uso deste método de contagem ainda é 

popular em estudos nos quais é difícil obter grandes números amostrais (Fernandez, 1995), como no 

caso.  

 

-Frequência em que os pontos estavam ocupados por D. aurita 

 Foi testado se a frequência em que cada ponto estava ocupado por D. aurita (fdid) tinha 

influência sob a probabilidade de ocupação das outras espécies. Para obter esta frequência, foi feita a 

porcentagem de ocasiões em que aquele ponto estava ocupado por algum indivíduo de D. aurita. 

 

Seleção de modelos 

O modelo multi-estacional (multi-season, i.e. o modelo é utilizado quando existem diversas ocasiões 

de captura), incluído no pacote do programa PRESENCE 6.2, foi julgado como o mais adequado 

para o presente estudo. Através deste modelo foram avaliados os parâmetros probabildade de 

ocupação () (i.e. probabilidade de uma espécie estar presente em um certo ponto de captura), e 

probabilidade de detecção (p) (i.e probabilidade de detectar uma espécie, sendo ela presente em um 

determinado ponto de captura na unidade de tempo t) das espécies. Optou-se por não modelar o 
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parâmetro colonização dos pontos de captura (γ) (i.e. probabilidade de uma espécie que não estava 

presente em um ponto de captura no tempo t ocupa-lo em t+1), por ser um parâmetro muito 

complexo, podendo fazer com que os modelos tornem-se sobreparametrizados. Portanto, este 

parâmetro foi deixado apenas como resíduo nos modelos. Foram feitas modelagens para a 

probabilidade de ocupação e detecção separadamente, devido às diferentes formas em que as 

covariáveis foram adicionadas. Foi testado o efeito aditivo das covariáveis nos parâmetros reais, 

enquanto as interações entre as covariáveis não foram incluídas por questões de complexidade e 

sobreparametrização. 

Para a modelagem dos dois parâmetros reais, inicialmente foi testado o modelo nulo, que é 

representado da seguinte forma: 

(.), γ(.), p(.) 

Ou seja, neste modelo não está representada a variação temporal dos parâmetros e nem a influência 

de covariáveis nos mesmos. 

Após testar o modelo nulo, foi testado se existe variação temporal (i.e. se a probabilidade de 

detecção ou ocupação é diferente em cada ocasião de amostragem), por exemplo: 

(.), γ(.), p(t) 

 Representado a probabilidade de detecção da espécie variando no tempo. 

Foi verificado através de um teste de aderência (Goodness of fit) se os modelos candidatos 

englobariam a variação dos dados. Este teste foi feito utilizando-se o modelo global (que é o mais 

complexo, portanto teoricamente corresponderia toda a variação nos dados). O modelo global 

usado foi o para espécie que teve menos dados de captura-recaptura (Rhipidomys), sob a premissa de 

que, se o modelo global para espécies com menos dados resume a variação necessária dos dados, os 

modelos globais e derivados deste para as demais espécies seriam ajustados também. Uma vez que o 
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programa PRESENS ainda não dispõe de algoritmo para o teste de aderência para modelos Multi-

season utilizamos o modelo com estrutura analógica do programa MARK, que trabalha com dados de 

captura-recaptura. O modelo correspondente em termos estruturais, e, portanto, usado para gerar 

simulações, foi modelo de Cormack-Jolly-Seber. Simulou-se no programa MARK 1000 histórias de 

captura, obteve-se a desviância do modelo global para estas histórias de captura e verificou-se se a 

desviância do modelo rodado com dados reais caía dentro de um limite seguro entre os valores de 

desviância obtidos a partir das simulações. Este valor de segurança corresponde ao p=0,05, 

significando que pelo menos 50 desviâncias simuladas precisam ser maiores do que a desviância do 

modelo rodado com dados reais. O valor de p foi >>0,05 e concluiu-se que os modelos candidatos 

usados nas análises tiveram o ajuste perfeito.  

Modelagem da Probabilidade de Detecção: 

A seleção de modelos da probabilidade de detecção foi feita em dois passos. Primeiro foi 

avaliado o fator meteorológico, ou seja, se a precipitação exerce influência nos parâmetros  e p 

para cada espécie, e caso exista influência, qual atraso melhor explica a variação destes parâmetros. 

Foram adicionadas aos modelos então, as covariáveis prec, prec2, prec4, prec6, anteriormente 

explicadas.  

No segundo passo foram avaliados a influência do microhabitat e de interações entre 

espécies, em que as covariáveis F1, F2, F3, e did foram respectivamente adicionadas a estes 

parâmetros nos modelos. Ao adicionar uma covariável a um parametro real, um modelo fica, por 

exemplo, da seguinte maneira: 

(.), γ(.), p(did) 

Indicando a inclusão da abundância de Didelphis aurita (did) ao parâmetro probabilidade de detecção 

(p) de uma determinada espécie. 
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 Modelagem da Probabilidade de ocupação: 

 A modelagem da probabilidade de ocupação foi semelhante à modelagem da probabilidade 

de detecção, porém com as covariáveis adicionadas em formato diferente, ou seja, como covariáveis 

específicas de cada ponto. Foram avaliadas em apenas um passo a influência das variáveis de 

microhabitat pelos fatores f1, f2 e f3, e a influência de interações interespecíficas através da 

covariável fdid.  

Escolha do melhor modelo: 

A seleção de modelos foi baseada no Índice de Informação de Akaike (AIC, Akaike 

Information Index) (Akaike, 1973). Teoricamente, um modelo mais ajustado teria o número máximo de 

parâmetros, porém este modelo seria muito complexo, indo contra o princípio da parcimônia e 

podendo resultar em estimativas imprecisas (Johnson & Omland, 2004). O AIC faz o balanço entre 

o número de parâmetros e o logaritmo da verossimilhança máxima do modelo, representando um 

equilíbrio entre o ajuste e a precisão de um modelo. A seguinte equação que representa o cálculo do 

AIC: 

AIC = -2 ln(L) + 2K 

O ln(L) representa o logaritmo natural da verossimilhança e o K representa o número de 

parâmetros. O menor valor de AIC representa o melhor modelo, pois apresenta a maior 

verossimilhança. Se os parâmetros tiverem um bom poder explicativo, o aumento na 

verossimilhança compensa o possível aumento no valor de AIC que ocorreria pelo aumento do 

número de parâmetros.  
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Resultados            

 Em um total de 320 noites de captura, foram obtidas 1.075 capturas de Didelphis aurita, 319 

capturas de Marmosa paraguayana, 623 capturas de Marmosops incanus, 281 capturas de Metachirus 

nudicaudatus, 269 capturas de Philander frenatus, e 195 capturas de Rhipidomys itoan. O teste de aderência 

(goodness-of-fit) do modelo global demonstrou que o modelo global está ajustado a variação nos dados, 

portanto, todos os demais modelos (menos complexos) também terão um ajuste satisfatório. 

Análise de Componentes Principais (PCA) – Microhabitat 

A Análise de componentes principais agrupou as variáveis de microhabitat em 6 fatores dos 

quais os três primeiros (F1, F2 e F3), que explicam 83,35% da variação dos dados (Tabela 1), foram 

utilizados nas análises.  

Foi avaliada a contribuição de cada variável aos três fatores (Tabela 2). As variáveis que mais 

contribuíram para F1 foram OFV1, OFV2 e OFV3, ou seja, as obstruções foliares nas três 

diferentes alturas analisadas. A contribuição destas variáveis deu-se de forma negativa, logo, F1 

significa, em sua maior parte, pontos onde há pouca obstrução foliar e a mata é mais aberta. Para F2, 

a variável que mais contribuiu foi cobertura de pedras (PEDR), de forma positiva, ou seja, F2 

representa locais onde há grande cobertura de pedras. Já para F3, a variável que mais contribuiu foi 

cobertura de dossel (DOSSEL) também de forma positiva, em que representa locais com maior 

cobertura de dossel. 

 

 

 

Tabela 1: Porcentagem que cada fator explica a variação dos dados. Porcentagem total de cada fator e 
cumulativa, soma das porcentagens dos fatores. Os fatores 1,2 e 3 juntos explicam 83,348% da variação dos 
dados. 
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Fator % Total (variância) Cumulativa (%) 

Fator 1 48,992 48,992 
Fator 2 17,545 66,537 
Fator 3 16,811 83,348 
Fator 4 10,225 93,572 
Fator 5 4,593 98,166 

Fator 6 1,834 100,000 

 

Tabela 2: Contribuição de cada variável do microhabitat a cada fator fornecido pela PCA. O Factor 1 (F1) 
está mais relacionado negativamente com OFV1, OFV2 e OFV3; o Fator 2 (F2) está mais relacionado 
positivamente com PEDR e o Fator 3 (F3) está mais relacionado, também positivamente, com DOSSEL. 

Variável/Fator Fator 1 Fator 2 Fator 3 

lnCHL -0,660 -0,333 0,000 
lnPEDR 0,102 0,862 -0,417 
lnDOSSEL -0,048 0,400 0,906 
lnOFV1 -0,892 0,051 -0,108 
lnOFV2 -0,940 0,116 -0,024 
lnOFV3 -0,901 0,149 0,037 
 

Seleções de Modelos 

Modelagem da probabilidade de detecção (p) 

Para todas as espécies, os melhores modelos incluem a influência de pelo menos uma das 

covariáveis analisadas na probabilidade de detecção. Para as espécies terrícolas ou escansoriais (P. 

frenatus, M. nuticaudatus e M. incanus), foi encontrada uma forte variação temporal na probabilidade de 

detecção, portanto, todos os modelos testados na sequência incorporaram esta variação temporal. Já 

para as espécies arborícolas (M. paraguayana e R. itoan), não foi encontrada evidência de variação 

temporal neste parâmetro real dos modelos.  
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Modelagem de clima (precipitação) 

Para Marmosa paraguayana o modelo mais plausível foi o que inclui a influência da 

precipitação de seis meses anteriores (prec6) na probabilidade de detecção da espécie 

((.)γ(.)p(prec6); AIC > 2; Tabela 3). Este modelo possui uma diferença de AIC de 7,54 do 

segundo melhor, e de 33,08 do modelo nulo, demonstrando que o modelo possui um suporte 

empírico razoável (Burnham & Andreson 1998). O peso de AIC do melhor modelo é 0,978, o que 

também revela o seu alto poder explicativo. Os resultados então fornecem indícios de que a 

probabilidade de detecção da espécie nesta área é afetada pela precipitação de seis meses atrás. 

Tabela 3: Seleção de modelos incluindo covariáveis de precipitação na probabilidade de detecção 
deMarmosa paraguayana. Na primeira coluna, os modelos com as covariáveis de precipitação sem atraso e 
com 2, 4 e 6 meses de atraso adicionadas a probabilidade de detecção; na segunda coluna demonstra-se o 

valor de AIC; na terceira coluna, o valor do AIC; na quarta coluna, o valor do peso de AIC; na quinta coluna, 
a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número de parâmetros de cada modelo (no. Par.). * Modelo 
nulo. 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(.) γ(.) p(prec6) 1835,38 0,00 0,978 1,000 4 

(.) γ(.) p(prec4) 1842,92 7,54 0,023 0,023 4 

(.) γ(.) p(prec) 1866,45 31,07 0,000 0,000 4 

(.) γ(.) p()* 1868,46 33,08 0,000 0,000 3 

(.) γ(.) p(prec2) 1870,44 35,06 0,000 0,000 4 
 

Para Rhipidomys itoan, o melhor modelo também foi o que incluiu a precipitação de seis meses 

atrás (prec 6) na probabilidade de detecção da espécie (Ψ(.),γ(.),p(prec6); AIC > 2; Tabela 4). A 

diferença de AIC de 7,91do primeiro modelo em relação ao segundo e o peso de AIC = 0,963 

demonstram que o este modelo possui suporte empírico. Ou seja, há fortes indícios de que a 

probabilidade de detecção da espécie nesta área é influenciada pela precipitação de seis meses 

anteriores. 
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Para Metachirus nudicaudatus não foi encontrado nenhum indício de que a precipitação, com 

nenhum atraso, afetasse a probabilidade de detecção da espécie (Tabela 5). O melhor modelo foi 

aquele que demonstra apenas que a probabilidade de ocupação varia no tempo (t). Portanto, a 

precipitação não foi adicionada à seleção de modelos em que foram incluídas as covariáveis de 

microhabitat e abundância de D. aurita. 

 

Tabela 4: Seleção de modelos incluindo covariáveis de precipitação na probabilidade de detecção de 
para Rhipidomys itoan. Na primeira coluna, os modelos com as covariáveis de precipitação sem atraso e 
com 2, 4 e 6 meses de atraso adicionadas a probabilidade de detecção; na segunda coluna demonstra-se o 

valor de AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do AIC; na quarta coluna, o valor do peso de AIC; na 
quinta coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número de parâmetros de cada modelo (no. 
Par.). * Modelo nulo. 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(.) γ(.) p(prec6) 1155,36 0,00 0,963 1,000 4 

(.) γ(.)p(prec) 1163,27 7,91 0,018 0,019 4 

(.) γ(.)p(prec4) 1164,26 8,90 0,011 0,012 4 

(.) γ(.)p()* 1165,64 10,28 0,006 0,006 3 

(.) γ(.)p(prec2) 1167,63 12,27 0,002 0,002 4 
 

Tabela 5: Seleção de modelos incluindo covariáveis de precipitação na probabilidade de detecção de 
para Metachirus nudicaudatus. Na primeira coluna, os modelos com as covariáveis de precipitação sem 
atraso e com 2, 4 e 6 meses de atraso adicionadas a probabilidade de detecção; na segunda coluna demonstra-

se o valor de AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do AIC; na quarta coluna, o valor do peso de AIC; 
na quinta coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número de parâmetros de cada modelo 
(no. Par.). * Modelo nulo; **Modelo nulo com evidência de variação temporal na probabilidade de captura 
(p). 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(.) γ(.)p(t) 1968,46 0,00 0,731 1,000 66 

(.) γ(.)p(t+prec) 1970,46 2,00 0,269 0,368 67 

(.) γ(.)p(t+prec2) 1998,67 30,21 0,000 0,000 67 

(.) γ(.)p(t+prec6) 2001,20 32,74 0,000 0,000 67 

(.) γ(.)p(t+prec4) 2001,32 32,86 0,000 0,000 67 

(.) γ(.)p(.)* 2008,01 39,55 0,000 0,000 3 
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Para Philander frenatus foram encontrados indícios de que a precipitação influencia a 

probabilidade de detecção, porém, não foi possível distinguir os três primeiros modelos em que 

estão incluídas, além da variação temporal, a precipitação sem atraso (prec) e com dois (prec2) e seis 

meses de atraso e (prec6; Tabela 6). Isso significa que, segundo a seleção de modelos, os efeitos da 

precipitação sem atraso e com dois e seis meses de atraso não diferem entre si, mas de alguma forma 

afetam a probabilidade de detecção da espécie. O AIC dos três primeiros modelos foi o mesmo, o 

que pode ser provável, pois apesar de possuírem diferentes atrasos no tempo, trata-se da mesma 

variável, que é a precipitação. Estes modelos apresentam diferença de AIC de 49,89 em relação ao 

modelo que inclui apenas a variação temporal na probabilidade de detecção, e de 74,97 do modelo 

nulo, o que confere grande suporte empírico aos modelos. 

Tabela 6: Seleção de modelos incluindo covariáveis de precipitação na probabilidade de detecção de 
Philander frenatus. Na primeira coluna, os modelos com as covariáveis de precipitação sem atraso e com 2, 
4 e 6 meses de atraso adicionadas a probabilidade de detecção; na segunda coluna demonstra-se o valor de 

AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do AIC; na quarta coluna, o valor do peso de AIC; na quinta 
coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número de parâmetros de cada modelo (no. Par.). * 
Modelo nulo; **Modelo nulo com evidência de variação temporal na probabilidade de captura (p). 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(.) γ(.)p(t+prec) 1714,77 0,00 0,333 1,000 67 

(.) γ(.)p(t+prec2) 1714,77 0,00 0,333 1,000 67 

(.) γ(.)p(t+prec6) 1714,77 0,00 0,333 1,000 67 

(.) γ(.)p(t) 1764,66 49,89 0,000 0,000 66 

(.) γ(.)p(t+prec4) 1767,18 52,41 0,000 0,000 67 

(.) γ(.)p()* 1789,74 74,97 0,000 0,000 3 
 

Para Marmosops incanus também foram encontrados indícios de uma influência da precipitação 

na probabilidade de detecção, entretanto, semelhante ao que ocorre para P. frenatus, não foi possível 

diferenciar os três primeiros modelos nos quais estão incluídas, além da variação temporal, as 

covariáveis precipitação sem atraso (prec), e precipitação com dois e quatro meses de atraso (prec2 e 

prec4; Tabela7). Portanto, segundo esta seleção de modelos, os efeitos da precipitação sem atraso e 

com dois e quatro meses de atraso não diferem entre si. Com uma diferença de AIC de 10,76 do 
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modelo que inclui apenas a variação temporal na probabilidade de detecção e de 220,90 do modelo 

nulo, considera-se que os três primeiros modelos têm alto poder explicativo. 

 

 

Tabela 7: Seleção de modelos incluindo covariáveis de precipitação na probabilidade de detecção de 
Marmosopos incanus. Na primeira coluna, os modelos com as covariáveis de precipitação sem atraso e com 
2, 4 e 6 meses de atraso adicionadas a probabilidade de detecção; na segunda coluna demonstra-se o valor de 

AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do AIC; na quarta coluna, o valor do peso de AIC; na quinta 
coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número de parâmetros de cada modelo (no. Par.). * 
Modelo nulo; **Modelo nulo com evidência de variação temporal na probabilidade de captura (p). 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(.) γ(.) p(t+prec) 3163,91 0,00 0,333 1,000 67 

(.) γ(.) p(t+prec2) 3163,91 0,00 0,333 1,000 67 

(.) γ(.)p(t+prec4) 3163,91 0,00 0,333 1,000 67 

(.) γ(.)p(t) 3174,67 10,76 0,002 0,005 66 

(.) γ(.)p(t+prec6) 3176,67 12,76 0,001 0,002 67 

(.) γ(.)p(.)* 3384,81 220,90 0,000 0,000 3 
 

 

Modelagem dos fatores do microhabitat e de interações (influência de D. aurita), 

incluindo precipitação 

 Para todas as espécies, foi encontrado que pelo menos uma das covariáveis testadas exerce 

influência sobre a probabilidade de detecção da espécie. 

 

 

 

 

 



 

52 
 

Tabela 8: Seleção de modelos com cováriáveis de microhabitat e abundância de D.aurita na 
probabilidade de detecção, incluíndo os resultados da modelagem da precipitação, deMarmosa 
paraguayana. Na primeira coluna, os modelos com as covariáveis de precipitação sem atraso e com 2, 4 e 6 
meses de atraso adicionadas aos parâmetros reais; na segunda coluna demonstra-se o valor de AIC; na terceira 
coluna encontra-se o valor do ΔAIC; na quarta coluna, o valor do peso de AIC; na quinta coluna, a 
verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número de parâmetros de cada modelo (no. Par.). * Modelo 
nulo. 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(.) γ(.) p(prec6+did) 1821,28 0 0,997 1,000 5 

(.) γ(.)p(prec6+F2) 1833,92 12,64 0,002 0,002 5 

(.) γ(.)p(prec6) 1835,38 14,1 0,001 0,001 4 

(.) γ(.)p(did) 1863,17 41,89 0,000 0,000 4 

(.) γ(.)p(F2) 1866,83 45,55 0,000 0,000 4 

(.) γ(.)p()* 1868,46 47,18 0,000 0,000 3 
 

Para Marmosa paraguayana, o modelo mais plausível foi o que incluiu a precipitação de 6 

meses atrás (prec6) em adição a abundância de D. aurita (did) na probabilidade de detecção (Tabela 

10). Este modelo possui uma diferença de AIC de 12,64 em relação ao segundo, e peso de AIC de 

0,997, o que confere suporte empírico ao mesmo. O modelo nulo ficou posicionado bem abaixo do 

modelo mais verossímil no ranking de modelos, apresentando um AIC de 47,18 em relação a este. 

Os resultados fornecem então, fortes indícios de que a precipitação de seis meses anteriores em 

adição à abundância de D. aurita exercem influência na probabilidade de detecção da espécie. 

Tabela 9: Estimativa dos parâmetros β das covariáveis adicionadas aos modelos para Marmosa 
paraguayana, e erro padrão das estimativas. 

Covariável  β  Erro padrão 

prec 6 0,0033 0,0005 

Did 0,0792 0,0184 
  

De acordo com os valores de β (Tabela 9), que representam os coeficientes de regressão, a 

influência da abundância de D.aurita na probabilidade de detecção de M. paraguayana foi mais forte, 

que a influência da precipitação de seis meses anteriores (sendo valores dos coeficientes β=0,0792 e 
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0,0033, respectivamente). Ambos valores foram positivos, mostrando uma relação positiva destas 

covariáveis com a probabilidade de detecção. Apesar dos valores serem baixos, a seleção de modelos 

evidencia uma maior importância da abundância de D. aurita comparada a importância da 

precipitação.  

Para Rhipidomys itoan, os resultados encontrados foram semelhantes aos encontrados para M. 

paraguayana. O modelo mais plausível também foi aquele que incluiu as covariáveis prec6 e did na 

probabilidade de detecção (Tabela 10). Com uma diferença de AIC de 13,65 deste modelo em 

relação ao segundo melhor modelo, e peso de AIC de 0,997, existem fortes indícios de que a 

precipitação com seis meses de atraso e a abundância de D. aurita afetem a probabilidade de 

detecção desta espécie. O modelo mais verossímil teve também uma grande diferença de AIC 

(AIC=23,93) em relação ao modelo nulo. 

Tabela 10: Seleção de modelos com cováriáveis de microhabitat e abundância de D.aurita na 
probabilidade de detecção, incluíndo os resultados da modelagem da precipitação, de Rhipidomys 
itoan. Na segunda coluna demonstra-se o valor de AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do ΔAIC; na 
quarta coluna, o valor do peso de AIC; na quinta coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o 
número de parâmetros de cada modelo (no. Par.). * Modelo nulo; **Modelo nulo com evidência de variação 
temporal na probabilidade de captura (p). 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(.) γ(.)p(prec6+did) 1141,71 0,00 0,997 1,000 5 

(.) γ(.)p(prec6) 1155,36 13,65 0,001 0,001 4 

(.) γ(.)p(prec6+F3) 1157,14 15,43 0,000 0,000 5 

(.) γ(.)p(did) 1157,25 15,54 0,000 0,000 4 

(.) γ(.)p(prec6+F2) 1157,30 15,59 0,000 0,000 5 

(.) γ(.)p(prec6+F1) 1157,35 15,64 0,000 0,000 5 

(.) γ(.)p(.)* 1165,64 23,93 0,000 0,000 3 
 

Tabela 11: Estimativa dos parâmetros β das covariáveis adicionadas aos modelos para Rhipidomys 
itoan, e erro padrão das estimativas. 

Covariável β Erro padrão 

prec 6 0,0031 0,0008 
Did 0,1110 0,0268 
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De acordo com os valores de β, a abundância de D. aurita (did), exerce uma influência maior que a 

precipitação de seis meses anteriores (prec6) na probabilidade de deteção de R. itoan (Tabela 11). De 

acordo com as estimativas, ambas covariáveis têm influência positiva na probabilidade de detecção 

da espécie, porém a influência da variável did é quase 4 vezes mais forte. 

 Para Metachirus nudicaudatus, de acordo com os valores de AIC, não foi possível distinguir os 

dois primeiros modelos, e ainda um terceiro que está no limite (AIC = 2) do corte estabelecido 

para distinguir modelos (Tabela 12). Estes três modelos são hierárquicos, dentre os quais o mais 

simples é o modelo posicionado em segundo lugar, que inclui apenas a variação temporal (t) e o 

fator do microhabitat F2 na probabilidade de detecção. Comparando o primeiro modelo com o 

segundo, adicionou-se um parâmetro (F3) à probabilidade de detecção, gerando apenas uma 

pequena diminuição no valor de AIC (de menos de duas unidades). Ao adicionar um parâmetro a 

um modelo, o AIC automaticamente aumenta em 2 unidades (e.g. um dos componentes da equação 

para o cálculo do AIC é a adição de 2K, ou seja, 2 vezes o número de parâmetros; Arnold, 2010), e 

se não ocorre uma diminuição significativa no valor de AIC, significa que a verossimilhança do 

modelo não foi suficientemente maior do que a do modelo com um parâmetro a menos. Portanto, a 

covariável adicionada, no caso F3, não parece ser informativa (Arnold, 2010). Isto ocorre também 

com o terceiro modelo em relação aos dois primeiros, portanto, a covariável did neste caso também 

parece ser pouco informativa. Em resumo, não podemos dizer que as covariáveis F3 e did exercem 

influência sobre a probabilidade de detecção da espécie. Por outro lado, a covariável F2 está 

presente em todos os modelos primeiros colocados, o que demonstra o caráter informativo da 

mesma. Isto significa que a cobertura de pedras do local (variável que mais explicativa de F2), afeta a 

probabilidade de detecção de M. nudicaudatus. 
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Tabela 12: Seleção de modelos com cováriáveis de microhabitat e abundância de D.aurita na 
probabilidade de detecção, deMetachirus nudicaudatus. Na primeira coluna estão os modelos com as 
respectivas covariáveis adicionadas; na segunda coluna demonstra-se o valor de AIC; na terceira coluna 
encontra-se o valor do ΔAIC; na quarta coluna, o valor do peso de AIC; na quinta coluna, a verossimilhança 
do modelo; na sexta coluna, o número de parâmetros de cada modelo (no. Par.). * Modelo nulo; **Modelo 
nulo com evidência de variação temporal na probabilidade de captura (p). 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(.) γ(.) p(t+F2+F3) 1960,25 0,00 0,433 1,000 68 

(.) γ(.) p(t+F2) 1961,13 0,88 0,279 0,644 67 

(.) γ(.)p(t+F2+F3+did) 1962,25 2,00 0,159 0,368 69 

(.) γ(.)p(t+F2+did) 1963,13 2,88 0,103 0,237 68 

(.) γ(.)p(t+F3) 1967,18 6,93 0,014 0,031 67 

(.) γ(.)p(t)** 1968,46 8,21 0,007 0,017 66 

(.) γ(.)p(t+F1) 1970,45 10,20 0,003 0,006 67 

(.) γ(.) p(t+did) 1970,46 10,21 0,003 0,006 67 

(.) γ(.)p()* 2008,01 47,76 0,000 0,000 3 
 

Tabela 13: Estimativa dos parâmetros β das covariáveis adicionadas aos modelos para Metachirus 
nudicaudatus, e erro padrão das estimativas. 

covariável Β Erro padrão 

F2                        -0,257 0,084 
F3      0,127 0,076 
 

 Observando os valores de β, a influência da covariável F2 na probabilidade de detecção de 

M. nudicaudatus é maior do que a de F3 (Tabela 13), que de acordo com a seleção de modelos, tem 

baixo poder informativo, apesar de estar presente no primeiro modelo. A infuência de F2 na 

probabilidade de detecção da espécie é negativa, ou seja, a cobertura de pedras das localidades afeta 

negativamente a detecção de M. nudicaudatus.  

 

 

 

 



 

56 
 

Tabela 14: Seleção de modelos com cováriáveis de microhabitat e abundância de D.aurita na 
probabilidade de detecção, incluíndo os resultados da modelagem da precipitação, para Philander 
frenatus. Na primeira coluna estão os modelos com as respectivas covariáveis adicionadas; na segunda 
coluna demonstra-se o valor de AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do ΔAIC; na quarta coluna, o 
valor do peso de AIC; na quinta coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número de 
parâmetros de cada modelo (no. Par.). * Modelo nulo; **Modelo nulo com evidência de variação temporal na 
probabilidade de captura (p). 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(.) γ(.) p(t+F2) 1713,39 0,00 0,298 1,000 67 

(.) γ(.) p(t+F1) 1714,67 1,28 0,157 0,527 67 

(.) γ(.) p(t+did) 1714,77 1,38 0,150 0,502 67 

(.) γ(.) p(t+prec) 1714,77 1,38 0,150 0,502 67 

(.) γ(.)p(t+F2+F3) 1714,97 1,58 0,135 0,454 68 

(.) γ(.)p(t+F2+did) 1715,39 2,00 0,110 0,368 68 

(.) γ(.)p(t+F2+prec) 1762,92 49,53 0,000 0,000 68 

(.) γ(.)p(t)** 1764,66 51,27 0,000 0,000 66 

(.) γ(.)p(t+F3) 1768,69 55,30 0,000 0,000 67 

(.) γ(.)p()* 1789,74 76,35 0,000 0,000 3 
 

Para Philander frenatus, todas as covariáveis analisadas estão presentes nos primeiros cinco 

modelos (porém, em modelos diferentes), que possuem AIC ≤ 2 entre si (Tabela 14). Todos estes 

modelos se mostraram mais plausíveis que o modelo nulo que incorpora apenas a variação temporal 

na probabilidade de detecção. No entanto, não foi possível diferenciar quais destas covariáveis tem 

mais influência sobre a probabilidade de detecção, visto que nenhuma delas influenciou a 

probabilidade de detecção com força suficiente para se sobrepor às outras. Portanto, não descarta-se 

a possibilidade de que alguma outra variável que pode estar relacionada com as variáveis analisadas 

(por exemplo alguma outra variável climática, como a temperatura), porém, não avaliada diretamente 

neste estudo, afete a probabilidade de detecção.   
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Tabela 15: Seleção de modelos com cováriáveis de microhabitat e abundância de D.aurita na 
probabilidade de detecção, incluíndo os resultados da modelagem da precipitação, deMarmosops 
incanus. Na primeira coluna estão os modelos com as respectivas covariáveis adicionadas; na segunda coluna 
demonstra-se o valor de AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do ΔAIC; na quarta coluna, o valor do 
peso de AIC; na quinta coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número de parâmetros de 
cada modelo (no. Par.). * Modelo nulo; **Modelo nulo com evidência de variação temporal (t) na 
probabilidade de captura (p). 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(.) γ(.) p(t+F3) 3162,72 0,00 0,153 1,000 67 

(.) γ(.) p(t+F1+F2) 3162,79 0,07 0,147 0,966 68 

(.) γ(.) p(t+F1+did) 3162,89 0,17 0,140 0,919 68 

(.) γ(.) p(t+F2) 3163,86 1,14 0,086 0,566 67 

(.) γ(.) p(t+did) 3163,91 1,19 0,084 0,552 67 

(.) γ(.) p(t+prec) 3163,91 1,19 0,084 0,552 67 

(.) γ(.)p(t+F3+did) 3164,72 2,00 0,056 0,368 68 

(.) γ(.)p(t+F2+F3) 3164,72 2,00 0,056 0,368 68 

(.) γ(.)p(t+F3+prec) 3164,72 2,00 0,056 0,368 68 

(.) γ(.)p(t+F1) 3170,04 7,32 0,004 0,026 67 

(.) γ(.)p(t+F3+did) 3170,27 7,55 0,004 0,023 69 

(.) γ(.)p(t)** 3174,67 11,95 0,000 0,003 66 

(.) γ(.)p(.)* 3384,81 222,09 0,000 0,000 3 
 

 Para Marmosops incanus, semelhante a P. frenatus, todas as covariáveis adicionadas estavam 

presentes nos nove primeiros modelos, que obtiveram delta AIC ≤ 2 entre si (Tabela 15). Estes 

nove modelos incorporam, além da variação temporal, covariáveis sozinhas ou em adição a outras, 

mas nenhum modelo se sobrepôs aos outros e nenhuma variável teve poder explicativo suficiente 

para se sobrepor às outras. Assim como para P. frenatus, não descarta-se a possibilidade de alguma 

outra variável não analisada diretamente neste estudo afetar a probabilidade de detecção. Não foi 

possível concluir que alguma das covariáveis analisadas influencie a probabilidade de detecção.  
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Modelagem da probabilidade de ocupação () 

 Para Marmosa paraguayana, o modelo nulo foi o modelo mais plausível (Tabela 16). Mesmo 

com diferença de AIC menor que 2 entre este modelo e os outros, não há evidência de que alguma 

das covariáveis testadas influencia a probabilidade de ocupação, já que nenhum dos modelos que as 

incluíram teve um aumento suficiente da verossimilhança para se sobrepor ao nulo. 

Tabela 16: Seleção de modelos incluindo covariáveis de microhabitat (f1, f2, f3) e frequência na qual 
o ponto de captura estava ocupado por algum indivíduo de D. aurita na probabilidade de ocupação 
de M. paraguayana. Na primeira coluna estão os modelos com as respectivas covariáveis adicionadas; na 
segunda coluna demonstra-se o valor de AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do ΔAIC; na quarta 
coluna, o valor do peso de AIC; na quinta coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número 
de parâmetros de cada modelo (no. Par.). * Modelo nulo. 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(.) γ(.) p(.)* 1868,46 0,00 0,302 1,000 3 

(fdid) γ(.) p(.) 1868,92 0,46 0,240 0,795 4 

(f1) γ(.) p(.) 1869,43 0,97 0,186 0,616 4 

(f3) γ(.) p(.) 1870,02 1,56 0,138 0,458 4 

(f2) γ(.) p(.) 1870,08 1,62 0,134 0,445 4 
  

Tabela 17: Seleção de modelos incluindo covariáveis de microhabitat (f1, f2, f3) e frequência na qual 
o ponto de captura estava ocupado por algum indivíduo de D. aurita na probabilidade de ocupação 
de R. itoan. Na primeira coluna estão os modelos com as respectivas covariáveis adicionadas; na segunda 
coluna demonstra-se o valor de AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do ΔAIC; na quarta coluna, o 
valor do peso de AIC; na quinta coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número de 
parâmetros de cada modelo (no. Par.). * Modelo nulo. 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

() γ(.) p(.)* 1165,64 0,00 0,393 1,000 3 

(fdid) γ(.) p(.) 1166,23 0,59 0,293 0,745 4 

(f3) γ(.) p(.) 1167,42 1,78 0,161 0,411 4 

(f2) γ(.) p(.) 1167,52 1,88 0,153 0,391 4 

(f1) γ(.) p(.) 1284,61 118,97 0,000 0,000 4 
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Para Rhipidomys itoan (Tabela 17) também não foi evidênciada a influência de nenhuma das 

covariáveis avaliadas na probabilidade de ocupação, com o modelo nulo sendo o mais plausível 

dentre os modelos testados. 

 

- Metachirus nudicaudatus 

Para M. nudicaudatus três modelos foram plausíveis, com AIC < 2 entre eles. O primeiro 

modelo inclui apenas f2, o segundo inclui f2 e fdid, e o terceiro inclui f2 e f3 na probabilidade de 

ocupação (Tabela 18). Logo, demonstra-se o caráter explicativo de f2, visto que está presente nos 

três melhores modelos. No entanto, a adição de fdid e f3 à f2 na probabilidade de ocupação, não 

resultou em um aumento suficiente da verossimilhança para que algum destes modelos pudesse se 

sobrepor ao primeiro, o que demonstra um baixo poder explanatório destas covariáveis. Portanto, 

assim como para a probabilidade de detecção, foi demonstrado que a covariável f2, relacionada com 

a cobertura de pedras do local, exerce influência sobre a probabilidade de ocupação de M. 

nudicaudatus. Segundo a estimativa do parâmetro β (Tabela 19), a cobertura de pedras da localidade 

exerce uma influência negativa na probabilidade de ocupação desta espécie. 

Tabela 18: Seleção de modelos incluindo covariáveis de microhabitat (f1, f2, f3) e frequência na qual 
o ponto de captura estava ocupado por algum indivíduo de D. aurita na probabilidade de ocupação 
de M. nudicaudatus. Na primeira coluna estão os modelos com as respectivas covariáveis adicionadas; na 
segunda coluna demonstra-se o valor de AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do ΔAIC; na quarta 
coluna, o valor do peso de AIC; na quinta coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número 
de parâmetros de cada modelo (no. Par.). * Modelo nulo. 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(f2) γ(.) p(.) 2001,10 0,00 0,441 1,000 4 

(f2+fdid)γ(.) p(.) 2001,70 0,60 0,327 0,741 5 

(f2+f3) γ(.) p(.) 2003,10 2,00 0,162 0,368 5 

(f1) γ(.) p(.) 2007,07 5,97 0,022 0,051 4 

(f3) γ(.) p(.) 2007,25 6,15 0,020 0,046 4 

(.) γ(.) p(.)* 2008,01 6,91 0,014 0,032 3 

(fdid) γ(.) p(.) 2008,12 7,02 0,013 0,030 4 
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Tabela 19: Estimativa do parâmetro β da covariável f2 adicionada aos modelos para Metachirus 
nudicaudatus, e erro padrão das estimativas. 

Coluna1 β Erro padrão 

f2 -0,692 0,245 
 

Para Philander frenatus, foi encontrado que o modelo mais plausível é o que inclui f3 e fdid em 

adição, na probabilidade de ocupação da espécie (ΔAIC > 2; Tabela 20). O peso de AIC do modelo 

foi de 0,805, o que confere suporte ao mesmo. Portanto, foram encontradas evidências de que a 

probabilidade de ocupação da espécie é afetada pela cobertura do dossel da mata e pela frequência 

em que o ponto estava ocupado por algum indivídio de D. aurita.  

De acordo com os valores de β, a frequência em que cada ponto tinha presença de D. aurita 

(fdid) possui maior influência na probabilidade de ocupação de P. frenatus do que a cobertura do 

dossel (f3; Tabela 21). A covariável f3 influencia este parâmetro real de forma negativa, enquanto 

fdid o influencia positivamente. 

Tabela 20: Seleção de modelos incluindo covariáveis de microhabitat (f1, f2, f3) e frequência na qual 
o ponto de captura estava ocupado por algum indivíduo de D. aurita na probabilidade de ocupação 
de P. frenatus. Na primeira coluna estão os modelos com as respectivas covariáveis adicionadas; na segunda 
coluna demonstra-se o valor de AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do ΔAIC; na quarta coluna, o 
valor do peso de AIC; na quinta coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número de 
parâmetros de cada modelo (no. Par.). * Modelo nulo. 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(f3+fdid),γ(.),p(.) 1762,01 0,00 0,805 1,000 5 

(f3) γ(.) p(.) 1765,49 3,48 0,141 0,176 4 

(f2+f3)γ(.) p(.) 1767,44 5,43 0,053 0,066 5 

(f2) γ(.) p(.) 1781,64 19,63 0,000 0,000 4 

(fdid) γ(.) p(.) 1783,85 21,84 0,000 0,000 4 

(.) γ(.) p(.) 1789,74 27,73 0,000 0,000 3 

(f1) γ(.) p(.) 1791,41 29,40 0,000 0,000 4 
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Tabela 21: Estimativa dos parâmetros β das covariáveos adicionadas aos modelos para Philander 
frenatus, e erro padrão das estimativas. 

 
Β erro padrão 

f3 -1,692 0,423 
Fdid 3,452 1,581 
 

Para Marmosops incanus não foi possível distinguir os três primeiros modelos pois apresentam 

ΔAIC < 2 entre si (Tabela 22). O primeiro modelo foi o que incluiu apenas f3 na probabilidade de 

ocupação, ao segundo e terceiro estão adicionadas, além desta mesma covariável, respectivamente as 

covariáveis f2 e fdid. No entanto, a adição de um parâmetro ao segundo e terceiro modelo, não 

conferiu um aumento suficiente na verossimilhança dos modelos, o que demonstra que estas 

covariáveis são pouco explicativas. Já f3 parece ser bastante explicativa, visto que está presente nos 

três primeiros modelos. Portanto, os resultados fornecem evidências de que a cobertura do dossel 

influencia a probabilidade de ocupação de M. incanus. De acordo com o valor do parâmetro β, a 

cobertura do dossel exerce influência negativa sobre a probabilidade de ocupação da espécie (Tabela 

23). O programa não estimou o erro padrão das estimativas de β para M. incanus. 

Tabela 22: Seleção de modelos incluindo covariáveis de microhabitat (f1, f2, f3) e frequência na qual 
o ponto de captura estava ocupado por algum indivíduo de D. aurita na probabilidade de ocupação 
de M. incanus. Na primeira coluna estão os modelos com as respectivas covariáveis adicionadas; na segunda 
coluna demonstra-se o valor de AIC; na terceira coluna encontra-se o valor do ΔAIC; na quarta coluna, o 
valor do peso de AIC; na quinta coluna, a verossimilhança do modelo; na sexta coluna, o número de 
parâmetros de cada modelo (no. Par.). * Modelo nulo. 

Modelo AIC AIC peso AIC  Verossimilhança no.Par. 

(f3) γ(.) p(.) 3379,25 0,00 0,448 1,000 4 

(f2+f3)γ(.) p(.) 3380,85 1,60 0,201 0,449 5 

(f3+fdid)γ(.) p(.) 3381,12 1,87 0,176 0,393 5 

(f2) γ(.) p(.) 3381,79 2,54 0,126 0,281 4 

(.) γ(.) p(.)* 3384,81 5,56 0,028 0,062 3 

(fdid) γ(.)p(.) 3386,61 7,36 0,011 0,025 4 

(f1) γ(.) p(.) 3386,99 7,74 0,009 0,021 4 
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Tabela 23: Estimativa dos parâmetros β das covariáveos adicionadas aos modelos para Marmosops 
incanus, e erro padrão das estimativas. 

 
β Erro padrão 

f3 -0.207831 

Não foi 
posseivel 
obte-lo 
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Discussão         _____ 

 Os resultados das análises aqui apresentadas, usando dados empíricos em forma de séries 

temporais de longo prazo de comunidade de pequenos mamíferos, identificaram alguns fatores 

importantes frente as questões de estruturação de comunidades biológicas. A maior parte das 

covariáveis ambientais analisadas se mostrou relevante para, pelo menos, um dos parâmetros reais 

(probabilidade de ocupação e deteção) analisados. A probabilidade de detecção se mostrou sensível 

às covariáveis analisadas, visto que para todas as espécies, os modelos mais plausíveis incluíram, ao 

menos, uma das covariáveis neste parâmetro. Isso mostra a importância de se levar em consideração 

a detecção imperfeita das espécies, pois vários são os fatores podem  afetar a detecção de uma 

espécie. 

 Estudos sobre a probabilidade de ocupação e detecção das espécies utilizando abordagens 

semelhantes à utilizada neste estudo ainda são escassos. Alguns dos estudos que abordaram o tema 

demonstraram que variáveis como o tipo de vegetação, características do habitat, grau de degradação 

da área e características da paisagem tem relação com estes parâmetros para diversas espécies de 

vertebrados, incluíndo espécies de corujas, salamandras, anuros, marsupiais, roedores e uma espécie 

de urso (Bailey et al., 2004; Moore & Swihart, 2005; Wintle et al., 2005;Linkie et al., 2007).  

No entanto, estes estudos nem sempre são realizados em escalas semelhantes. No presente 

estudo, foram avaliadas características do habitat em escala local, no caso, microhabitat, em que as 

características são específicas de cada ponto de captura. Outros estudos utilizaram como variáveis as 

características do habitat em escalas maiores, em que ao invés de avaliar, por exemplo, a variação da 

porcentagem obstrução foliar vertical dos pontos de captura, avaliaram características como o tipo 

de cobertura da paisagem inteira, por exemplo, se é floresta, pasto ou plantação agrícola (Bailey et al., 

2004; Moore & Swihart, 2005).  
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A probabilidade de detecção variou no tempo, sendo diferente de acordo com a ocasião de 

amostragem para as espécies Metachirus nudicaudatus, Philander frenatus e Marmosopsincanus, que são 

escansoriais ou terrícolas, sendo diferente de acordo com a ocasião de amostragem.  Já as espécies 

arborícolas, Marmosa paraguayana e Rhipidomys itoan, tiveram a probabilidade de detecção constante no 

tempo, o que pode ter a ver com uma maior variação nas condições de micro-habitat terrestre em 

comparação ao de dossel. A probabilidade de detecção pode ser heterogênea também dependendo 

das características comportamentais da espécie ou do delineamento amostral (Bailey et al., 2004). 

Para a probabilidade de ocupação, pelo menos alguma das covariáveisde microhabitat analisadas 

parece ser relevante para as espécies, exceto para M. paraguayana e R. itoan. 

 As duas espécies arborícolas, M. paraguayana e R. itoan, obtiveram resultados semelhantes em 

todas as análises. A precipitação com seis meses de atraso foi relevante para a probabilidade de 

detecção de ambas espécies de forma positiva, ou seja, quanto maior a precipitação de seis meses 

atrás, maior a probabilidade de detecção da espécie. A precipitação é conhecida por gerar aumento 

na produtividade primária do sistema, gerando efeitos nos níveis tróficos superiores (Cerqueira& 

Lara, 1991; Jacksic, 2001) o que pode influenciar nas características de movimentos das espécies e 

desta forma influenciar na probabilidade de detecção das mesmas. Muitos estudos observaram que a 

precipitação pode estar ligada a dinâmica populacional de muitas espécies de pequenos mamíferos 

(Lima & Jaksic, 1998; Lima  et al.,  2001, 2002; Murúa et al., 2003; Lima et al., 2006b), sendo também 

frequentemente relacionada à reprodução destas espécies (Streilen, 1982; Cerqueira, 1984; Cerqueira  

&  Lara,  1991;  Bergallo  &  Cerqueira,  1994; Cerqueira, 2005). Portanto, a precipitação também 

pode estar ligada a um aumento na abundância das espécies, contribuindo para uma possível maior 

probabilidade de detecção das mesmas.  

Era esperado que a abundância de Didelphis aurita afetasse negativamente a detecção das 

outras espécies por ser um potencial competidor e predador intra-guilda ocasional (Moura et al., 

2009; Fonseca & Robinson, 1999). No entanto, a abundância de D.aurita no local parece ter 
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influência na probabilidade de detecção de M. paraguayana e R. itoan de maneira positiva, ao contrário 

do esperado. Além disso, não era esperada uma influência direta da abundância de D. aurita com a 

detecção destas espécies, já que geralmente ocupam estratos diferentes da floresta, ondeD. aurita 

ocupa predominantemente o estrato terrestre, apesar de ocasionalmente utilizar o estrato arbóreo 

(Prevedello et al., 2008; Cunha & Vieira 2002; Grelle 2003) e M. paraguayana e R. itoan ocupam 

estratos arbóreos (Leite et al., 1996; Vieira & Monteiro-Filho, 2003; Observação pessoal de campo).  

Uma explicação possível é que estas três espécies podem ser favorecidas por algum recurso em 

comum, por exemplo, se há grande disponibilidade de frutos na copa das árvores é vantajoso para 

M. paraguayana e R. itoan, e também para D. aurita, quando estes frutos caem no solo. Um indício 

disso é o fato da detecção das espécies estar ligada a precipitação, que por sua vez é relacionada com 

a produtividade primária da floresta. Portanto, a abundância de D. aurita provavelmente não está 

relacionada diretamente a detecção das espécies, mas a abundância de D. aurita e a detecção de M. 

paraguayana e R. itoan variam de forma semelhante.  

A probabilidade de ocupação de M. paraguayana e R. itoan aparentemente não está relacionada 

com nenhuma das covariáveis analisadas, o que faz sentido, uma vez que a as covariáveis 

adicionadas aos modelos, com exceção da cobertura de dossel, foram medidas nos estratos mais 

inferiores da mata (chão e sub-bosque), e estas espécies são arborícolas. Outros fatores não 

analisados neste estudo podem estar atuando nestes processos. Em um estudo na Mata Atlântica foi 

observado que a probabilidade de detecção de M. paraguayana está relacionada a inclinação do 

terreno, que proporciona um aumento do volume no dossel, resultando em um maior espaço para 

espécies arborícolas (Kajin & Grelle, 2012).  

M. nudicautatus teve relação negativa com a cobertura de pedras do local tanto para a 

probabilidade de detecção quanto para a probabilidade de ocupação. Isto pode estar relacionado a 

forma na qual as covariáveis de microhabitat são medidas. Quando tem mais folhiço no solo, as 

pedras são mais cobertas por este folhiço, portanto, quanto maior a cobertura de pedras medida, é 
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provavel que haja menor quantidade de folhiço. Estudos demonstram que grande parte da dieta 

desta espécie é composta por insetos presentes no folhiço (Santori et al., 1995; Freitas  et al.,  1997), 

logo, uma menor cobertura de pedras e consequente maior quantidade de folhiço pode estar 

relacionada com maior quantidade de alimento para esta espécie, e consequente maior probabilidade 

de detecção e ocupação da mesma. Por outro lado, esta espécie possui adaptações evolutivas para se 

locomover e adquirir velocidade no chão (Szalay, 1994), portanto, a presença de pedras grandes 

pode ser desvantajosa para sua locomoção, fazendo com que ela ocupe menos espaço e seja menos 

detectada nestes locais. A associação negativa de M. nudicaudatus com a cobertura de pedras já foi 

demonstrada também em outros estudos (Freitas et al., 1997; Moura et al., 2005).  Outros estudos 

encontraram relação desta espécie com outras variáveis não observadas neste estudo, como a 

correlação positiva com um sub-bosque denso (Freitas et al., 1997), correlação negativa com a 

cobertura de dossel (Moura et al., 2005) e associação negativa com troncos caídos (Freitas et al., 

1998). Outros estudos, inclusive na mesma área de estudo, relataram que a população de M. 

nudicaudatus responde a precipitação (Cerqueira, 2000; Ferreira, 2011), porém, no presente estudo 

não foi encontrada relação desta espécie com esta variável. No entanto, Cerqueira (2000) avaliou a 

influência da precipitação em uma área de restinga, onde a água pode ser um fator limitante, e 

Ferreira (2011) demonstrou a influência da precipitação com um ano de defasagem na população 

desta espécie, sendo que a máxima defasagem avaliada no presente estudo foi de seis meses. Este 

resultado está, portanto, em variância com achados anteriores e merecem mais estudos. 

As análises para P. frenatus não revelaram resultados conclusivos para a probabilidade de 

detecção. Nenhuma das covariáveis utilizadas teve força o suficiente para se sobrepor as outras nas 

análises, apesar de todas terem se sobreposto ao modelo nulo. Isso pode significar que alguma outra 

variável não analisada neste estudo, que pode estar relacionada com as variáveis analisadas, 

influencia a probabilidade de detecção desta espécie. A relação de D. aurita em P. frenatus já foi 

reportada em outros estudos, no entanto, na maioria das vezes esta relação é reportada como 

negativa onde observaram-se comportamentos agressivos de uma espécie com a outra (Wilson 1970; 
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Rui Cerqueira, comunicação pessoal), ao contrário do que foi encontrado neste estudo, em que a 

influência de D. aurita na probabilidade de ocupação de P. frenatus parece ser positiva. A explicação 

de que D. aurita afete positivamente P. frenatus não tem sentido biológico, portanto, é provavel que a 

explicação seja semelhante ao que ocorre para M. paraguayana e R. itoan, em que D. aurita não 

influencia estas espécies, mas a aparente correlação positiva pode ocorrer pois ambas espécies 

buscam recursos semelhantes, fazendo com que a probabilidade de ocupação de P. frenatus coincida 

com a frequência na qual D. aurita está presente. D. aurita e P. frenatus possuem dietas parecidas em 

que ambos são onívoros se alimentam de artrópodes, sementes, frutos e pequenos vertebrados 

(Fonseca & Cerqueira, 1991; Freitas et al., 1997; Santori et al., 1997; Cárceres, 2004; Ceotto et al., 

2009). Apesar de possuírem dietas parecidas, as pequenas diferenças na preferência alimentar e o 

grau de onivoría diferente entre as duas espécies (Ástua de Moraes, 2003) permite a coexistência das 

duas. O mesmo ocorre em relação ao uso do espaço por estas espécies. Ambas são consideradas 

semiterrícolas ou escansoriais, utilizando, principalmente, o extrato terrestre podendo utilizar 

também o extrato arbóreo. No entanto, algumas diferenças neste uso do espaço podemtambém a 

coexistência destas espécies (Prevedello et al., 2008a; Prevedello et al., 2008b; Cunha & Vieira, 2002). 

Outros estudos demonstraram a preferência de P. frenatus para algumas variáveis de habitat, como a 

cobertura de pedras no local (Moura et al., 2005) e a proximidade de corpos d’água (Fonseca & 

Robinson, 1990), não medida neste estudo. 

Marmosops incanus, assim como P. frenatus, não apresentou resultados conclusivos para a 

probabilidade de detecção, provavelmente por uma explicação semelhante. Já a probabilidade de 

ocupação desta espécie parece ser maior, quanto mais aberto for o dossel. M. incanus utiliza 

sobretudo o sub-bosque da mata, não utilizando extratos mais altos, como o dossel (Passamani, 

1995; Cunha &Vieira, 2002; Loretto & Vieira, 2008), e apesar de sua dieta ser considerada onívora-

insetívora (Fonseca  et al.,  1996; Emmons & Feer, 1997), um experimento em laboratório 

demonstrou que ela é composta por mais de 60% de carboidratos comparado a proteínas  e  lipídios,  

indicando  um  hábito  alimentar  mais  frugívoro (Astúa de Moraes et al., 2003). Uma cobertura 
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menor do dossel pode ser devida a uma menor taxa de produtividade primária geral do sistema, que 

por sua vez teria implicação na abundância de frutos, fazendo com que os indivíduos precisem se 

locomover mais para encontrar recursos alimentícios quando a cobertura de dossel é menor, 

apresentando assim, uma maior ocupação da área. Uma maior cobertura de dossel pode estar 

relacionada também com uma maior abundância de predadores desta espécie, como corujas o que 

também pode explicar a relação negativa da probabilidade de ocupação de M. incanus com a maior 

cobertura de dossel.  

Variados estudos demonstram que variáveis diferentes são importantes para as espécies 

estudadas. Os estudos são realizados em diferentes áreas, unidades e intervalos de tempo, e usando 

métodos diferentes. Possivelmente, as variáveis importantes para as espécies mudam com as 

características do meio, que por sua vez variam com a localidade e tempo. Por exemplo, em regiões 

áridas ou semiáridas, a disponibilidade de água é um fator limitante para a produtividade primária, 

logo, eventos que geram altos valores de precipitação (e.g. A Oscilação Sul/El Niño), resultam em um 

maior índice de cobertura vegetal, consequentemente mais sementes e insetos, e com isso maior 

abundância de pequenos mamíferos (Jaksic et al., 1997; Lima e Jacksic, 1999; Jaksic, 2001; Meserve et 

al., 2003).  Na área deste estudo, os fatores limitantes do ambiente não são tão óbvios. A 

precipitação geralmente não é limitante, a produtividade primária é alta, além de ser um ambiente 

complexo podendo oferecer diferentes tipos de abrigo. Por isso, talvez, não seja tão simples 

distinguir apenas um tipo de variável importante para estas espécies, e como observado no presente 

estudo, diferentes espécies, que possuem demandas diferentes, sofrem influência de variáveis 

diferentes, não sendo observada uma variável governante que influencia o ensemble de pequenos 

mamíferos estudado. 

Diferentes estudos avaliam aspectos diferentes da estrutura da comunidade, como riqueza, 

diversidade, abundância das espécies e neste caso, probabilidade de ocupação das espécies. Estudos 

já encontraram indícios de que aspectos como a estrutura do habitat (August, 1983; Williams et al., 
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2002; Pardini et al., 2005; Mauffrey et al., 2007), estrutura da paisagem (Schweiger et al., 2000; Pardini 

et al., 2005), distúrbios do habitat (Kingler et al., 2006), interações interespecíficas (Merseve et al., 

1996; Liesenjohannet al., 2011) e fatores históricos (e.g. fatores biogeográficos, variações 

filogenéticas; Kelt et al., 1996; Webb et al., 2002) exercem influência sobre os diferentes aspectos da 

estrutura de comunidades de pequenos mamíferos na região tropical, não havendo, de maneira geral, 

um fator governante na estruturação das comunidades de pequenos mamíferos nesta região. No 

entanto, para realmente descrever algum padrão na estruturação das comunidades nesta larga escala 

(região tropical), e não apenas em escala local como no presente estudo, seria necessária uma meta-

análise dos dados de diferentes estudos, nas mais variadas áreas de estudo. 

Por outro lado, a interpretação e comparação destes resultados em conjunto não é simples. 

Nem todos testam variáveis semelhantes, ou seja, alguns estudos, por exemplo, avaliam apenas a 

competição, ou a seleção de habitat, apontando a influência de um destes fatores, sem avaliar se o 

outro apresenta uma influência mais importante. Porém, testar a influência de todas as variáveis do 

ambiente que possivelmente afetariam as comunidades, em apenas um estudo, se torna uma tarefa 

impraticável devido a grande variedade de fatores que podem ser importantes. Nota-se que as 

variáveis testadas são aquelas julgamos fazer mais sentido biológico para as espécies estudadas, 

entretanto, o estabelecimento de protocolos para a realização deste tipo de estudo, contribuiria para 

a comparação destes resultados. Estes protocolos poderiam ser que simples e flexíveis, que 

incluiríam os aspectos da estrutura da comunidade a serem estudados, os tipos de variáveis, formas 

de amostragem e análise de dados comparáveis. 

A escala do estudo pode ser de grande importância não só para a comparação entre estudos, 

mas para a própria compreensão dos processos e padrões envolvidos na estruturação de uma 

comunidade. No tempo, comunidades podem se modificar em resposta a condições locais como,as 

interações entre espécies, dinâmicas estocásticas, sucessão ecológica ou invasões locais de novas 

espécies. Em escalas de tempo maiores ainda, as comunidades respondem a aspectos como 
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aexpansão e contração da área geográfica, extinção e especiação. No espaço, as comunidades 

refletem efeitos como diferenças no habitat ou na mobilidade de potenciais colonizadores, e, em 

escalas maiores ainda, refletem variações na área geográfica. Portanto, em menores escalas, espacial e 

temporal, é mais fácil detectaras variações nas comunidades, como visto em muitos estudos 

ecológicos (Morris, 2005).  

A estrutura de um assemblage é o resultado de diferentes processos agindo em diferentes 

escalas espaciais (Ricklefs,1987; Hughes et al., 1999). Se o alvo de interesse for o processo, podemos 

realizar os estudos em escala local, porém é difícil identificar padrões com estudos nesta escala. 

Portanto, se estamos interessados nos padrões, devemos realizar os estudos em escalas maiores 

(Morris, 2005). Para que possamos compreender de que forma as comunidades de determinados 

grupos taxonômicos, ou que são presentes em diferentes tipos de hábitat (e.g. floresta, restinga, etc.) 

são estruturadas, é necessário não apenas olhar para comunidades locais, mas também para 

processos regionais e históricos (Ricklefs, 1987).  

Apesar das dificuldades em encontrar processos e padrões na estruturação de comunidades, 

no presente estudo foi possível identificar alguns fatores que se mostraram importantes para os 

parâmetros probabilidade de ocupação e detecção de algumas espécies. O fato das duas espécies 

arborícolas estudadas (M. paraguayana e R. itoan) terem obtido os mesmos resultados, nos quais 

observou-se que a probabilidade de detecção e ocupação das espécies variam com as mesmas 

covariáveis (prec6 e did para a probabilidade de detecção, e nenhuma para a probabilidade de 

ocupação), fornece indícios de que os processos podem não ser totalmente neutros ou ao 

acaso.Além disso, as probabilidades de ocupação das espécies escansoriais (P. frenatus e M. incanus) ou 

terrícola (M. nudicaudatus), variaram com as covariáveis de microhabitat, o que também fornece 

indícios de que os processos não são inteiramente neutros ou ao acaso. 

Como dito anteriormente, estudos de monitoramento de populações animais deveriam levar 

em conta a probabilidade de detecção, pois as espécies raramente são conspícuas a ponto de sempre 
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serem detectadas em todas as amostragens (MacKenzie, 2002). Os resultados demonstram que 

diversos fatores afetam fortemente a probabilidade de detecção das espécies, em modelos com alta 

verossimilhança e peso de AIC. Isso tem grandes implicações na forma que os estudos vêm sendo 

feitos até hoje, que nem sempre levam em consideração a probabilidade de detecção das espécies. A 

probabilidade de detecção contribui também para a formulação de delineamentos amostrais mais 

eficazes (Kajin & Grelle, 2012). Para espécies difíceis de serem observadas ou capturadas, como 

mamíferos, esta ferramenta fornece grandes vantagens. A obtenção de dados a respeito de 

mamíferos geralmente apresenta alto custo financeiro e esforço dos pesquisadores em campo. Ao 

possuir indícios de locais (e.g. locais com maior cobertura de dossel ou menor cobertura de pedras 

no chão) em que as espécies são mais detectadas, o esforço amostral pode ser direcionado para estes 

locais, o que poderia facilitar a obtenção de dados e diminuir o custo financeiro. 

 

Conclusões 

 As probabilidades de ocupação e detecção das espécies parecem ser afetadas tanto por 

fatores meteorológicos (precipitação), quanto por variáveis do microhábitat. A abundância e 

frequência de Didephis aurita, apesar de estar presente em alguns dos melhores modelos das seleções 

de modelos, parece não afetar diretamente a ocupação e detecção das espécies, visto que a relação 

desta espécie com os parâmetros reais ocorreu de forma positiva, ao contrário do esperado. As 

espécies arborícolas (Marmosa paraguayana e Rhipidomys itoan)obtiveram resultados semelhantes, em 

que as probabilidades de detecção das espécies parecem ser afetadas pela precipitação de seis meses 

antecedentes e variar de forma semelhante à abundância de D. aurita, enquanto as probabilidades de 

ocupação das espécies escansoriais (P. frenatus e M. incanus) ou terrícola (M. nudicaudatus) parecem ser 

afetadas por aspectos do microhabitat, fornecendo indícios de que os processos não são 

inteiramente neutros ou ao acaso. No entanto, não foram encontrados indícios um fator governante 
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para a variação das probabilidades de ocupação e detecção do ensemble no geral. Para encontrar 

possíveis padrões de variáveis que exercem influência sobre esses aspectos da estrutura de 

comunidade desde pequenos mamíferos na região, são necessários estudos em escalas maiores, além 

da escala local abordada neste estudo. De acordo com os resultados, fica evidente que os estudos 

deste tipo devem levar em consideração a probabilidade de detecção das espécies, para evitar que os 

resultados das análises sejam enviesados. 
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