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RESUMO 

 

Várias espécies de carnívoros encontram-se ameaçados em função, 

principalmente, da perda e fragmentação de habitat. Sendo assim, é necessário que 

sejam realizados esforços de manejo e conservação dessas espécies, e para isso 

estimativas confiáveis de abundância e densidade populacional são pré-requisitos 

fundamentais. As armadilhas fotográficas se tornaram uma ferramenta fundamental para 

o estudo de animais elusivos, permitindo estudos populacionais utilizando técnicas de 

captura-recaptura fotográfica. O presente estudo teve como objetivo principal estimar a 

densidade e o tamanho populacional da jaguatirica (Leopardus pardalis) no Parque 

Estadual da Serra do Mar (PESM), sudeste do Brasil, que é a maior área de proteção 

integral de Mata Atlântica. Para isso, foram utilizadas armadilhas fotográficas 

associadas a modelos espacialmente explícitos de captura-recaptura (SCR). A partir 

dessas informações foi feita uma avaliação do estado de conservação da população de 

jaguatiricas do PESM. Os modelos SCR foram desenvolvidos recentemente e 

incorporam explicitamente o movimento dos animais, contornando os problemas 

gerados pelos modelos não espaciais de captura-recaptura. Entre abril e agosto de 2013 

foram instaladas 24 estações de captura no Parque. As densidades foram estimadas 

usando duas abordagens do modelo espacial de captura-recaptura (SCR): 1) a inferência 

clássica, baseada na verossimilhança, usando o pacote secr e 2) Bayesiana, usando o 

pacote R2WinBUGS; ambos os pacotes foram utilizados no software R. Além disso, 

como uma análise à parte, foi utilizado também o modelo não espacial de captura-

recaptura, a fim de comparar com os resultados obtidos pelo modelo SCR. A densidade 

de jaguatiricas estimada pelo modelo SCR foi de 8,4 + 3,1 indivíduos por 100 km², 

resultando em um tamanho populacional estimado de cerca de 264 jaguatiricas no 

PESM. Assim como em outros estudos, os modelos não espaciais de captura-recaptura 

estimaram densidades maiores do que as estimadas pelos modelos SCR, provavelmente 

superestimando a densidade. Graças ao uso dos modelos SCR as estimativas obtidas 

aqui são robustas e confiáveis, sendo uma informação valiosa para a conservação dessa 

espécie.  
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ABSTRACT 

 

Many carnivores are of conservation concern due mainly to loss and 

fragmentation of habitat, demanding necessary efforts to preserve and manage these 

species. To do so, reliable estimates of abundance and population density are a 

fundamental prerequisite. Camera traps have become an indispensable tool for studying 

elusive animals, allowing population studies using techniques of photographic capture-

recapture. The present study aimed to estimate density and population size of ocelots 

(Leopardus pardalis) in the Serra do Mar State Park (PESM), southeastern Brazil, 

which is the largest area of full protection of Atlantic Forest. For this, we used camera 

trapping data associated with spatially explicit capture-recapture models (SCR). From 

this information, we assessed the conservation state of the population of ocelots in the 

PESM. SCR models were recently developed and they circumvent the problems 

originated by the non-spatial models explicitly incorporating animal movement into the 

models. Between April and August of 2013, 24 camera traps stations were installed at 

the Park. Two different approaches of the spatial capture-recapture models (SCR) were 

used to estimate the densities: (1) likelihood based classical inference, using the 

package secr; and (2) Bayesian inference, using the package R2WinBUGS; both 

packages were implemented in the program R. Furthermore, we also estimated the 

density using the non-spatial capture-recapture models to compare with the results 

obtained with the SCR model. The spatial model estimated a density of 8.4 + 3.1 ocelots 

per 100 km², resulting in an estimated population size of about 264 ocelots in the 

PESM. As in other studies, the non-spatial models estimated greater densities than those 

estimated by SCR models, probably overestimating the density. Thanks to SCR models, 

our estimates are robust and reliable, being a valuable information for the conservation 

of this species.  
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INTRODUÇÃO 

 

A perda e fragmentação de habitat, oriundos do crescimento socioeconômico da 

população humana, constituem as principais ameaças à biodiversidade global e afetam 

cerca de 40% das espécies de mamíferos (Crooks, 2002; Cardillo et al., 2004; Costa et 

al., 2005; Schipper et al., 2008). Estudos recentes mostram um quadro bastante 

alarmante para as populações de carnívoros, que estão experimentando um grande 

declínio e redução de suas distribuições geográficas (Ceballos et al.,2005; Schipper et 

al., 2008; Karanth & Chelam, 2009; Ripple et al., 2014). Schipper et al. (2008) apontam 

também que apesar de muitas espécies se encontrarem em uma categoria de “menor 

preocupação” (least concern) da IUCN, grande parte destas apresentam suas populações 

em declínio. A caça direta e/ou indireta ainda representa uma ameaça aos carnívoros, 

apesar de ser ilegal (Costa et al.,2005; Karanth & Chelam, 2009). Outras formas de 

ameaça incluem a perseguição pelo homem, por causa dos conflitos homem-predador, 

atropelamentos, mudanças climáticas e doenças (Costa et al., 2005; Schipper et al., 

2008; Loyola et al., 2009; Sanders et al., 2013). 

Entretanto, os fatores extrínsecos não são os únicos responsáveis pelo alto risco 

de extinção, que também é magnificado pelas características dos carnívoros, que os 

tornam mais suscetíveis aos impactos do homem (Purvis et al., 2000; Cardillo et al., 

2004). Por se encontrarem no topo da cadeia alimentar, esses animais apresentam baixa 

abundância, grandes áreas de vida, reprodução mais lenta e tamanhos corporais maiores, 

características que estão associadas à uma maior vulnerabilidade dessas espécies 

(Chiarello, 1999; Cardillo et al., 2005; Carbone et al., 2011). Os carnívoros 

desempenham um importante papel na manutenção dos ecossistemas onde ocorrem, 

regulando as populações de consumidores primários e mantendo a biodiversidade (Noss 

et al., 1996; Soulé & Terborgh, 1999; Terborgh et al., 2001; Estes et al., 2011). A 

extinção local ou redução da abundância desses predadores de topo leva a modificações 

notórias na estrutura e composição da comunidade, podendo desencadear uma cascata 

trófica (Schmitz et al., 2003; Myers et al.,2007; Loyola et al., 2009; Ritchie & Johnson, 

2009; Estes et al., 2011; Sanders et al., 2013; Ripple et al., 2014). Por causa do papel 

que eles desempenham nos ecossistemas a maioria dos carnívoros podem atuar como 

espécies-chave (Machado et al., 2008). Essas espécies também pode atuar como 

espécies “guarda-chuva”, porque para que seja possível manter populações viáveis 
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desses animais é necessário preservar áreas grandes, levando à conservação de diversas 

outras espécies das comunidades à que pertencem (Machado et al., 2008). Somando-se 

a isso, a maioria dessas espécies são carismáticas e, dessa forma, também podem atuar 

como “espécies-bandeira”, sendo símbolos de projetos de conservação e chamando a 

atenção para estes projetos (Gittleman et al., 2001; Smith et al., 2012). 

Para que se possa ter sucesso em conservar a diversidade remanescente dos 

carnívoros, são necessárias medidas para a conservação de espécies que já se encontram 

ameaçadas (Di Marco et al., 2014), e também de espécies com risco futuro de extinção, 

sendo esta última uma forma mais fácil e mais barata de conservação das espécies 

(Karanth & Chelam, 2009; Loyola et al., 2009; Rondinini et al., 2011). Estimativas 

confiáveis de abundância e densidade populacional são pré-requisitos fundamentais para 

esforços de manejo e conservação da vida selvagem (Tomas & Miranda, 2003; Karanth 

& Chelam, 2009; Harmsen et al., 2011; O’Brien, 2011). Estas estimativas permitem 

analisar tendências temporais e determinar o número potencial de indivíduos que uma 

unidade de conservação pode suportar (Caughley, 1977; Dillon & Kelly, 2008). 

Contudo, estimativas confiáveis são muito difíceis de obter para carnívoros, pois eles 

possuem uma natureza elusiva e ocorrem em baixas densidades (Dillon & Kelly, 2008; 

Karanth & Chelam, 2009; Sollmann et al., 2011). Desta forma, muitas espécies 

apresentam lacunas no conhecimento, dificultando iniciativas de conservação e manejo 

(Costa et al., 2005; Karanth & Chelam, 2009).  

O uso de armadilhas fotográficas, desde o seu desenvolvimento no início dos 

anos 80, se tornou uma ferramenta muito popular e indispensável no estudo de espécies 

elusivas ao redor do mundo (Karanth & Nichols, 1998; Carbone et al., 2001; Kucera & 

Barret, 2011; Sunarto et al., 2013). Apesar do custo inicial elevado do equipamento, 

essa ferramenta possui a vantagem de ser não-invasiva e ser aplicável a áreas grandes 

com um esforço relativamente moderado, além de permitir o estudo de mais de uma 

espécie ao mesmo tempo (Silveira et al., 2003; Sunarto et al., 2013). O armadilhamento 

fotográfico para estudos de captura e recaptura se mostrou bastante eficaz e vem sendo 

amplamente utilizado para estimar densidades e abundâncias de populações de espécies 

individualmente identificáveis como o tigre Panthera tigris (Karanth, 1995; Karanth & 

Nichols, 1998; Karanth et al., 2006), a onça pintada Panthera onca (Maffei et al., 2004; 

Silver et al., 2004; Soisalo & Cavalcanti, 2006; Sollmann et al., 2011), a jaguatirica 

Leopardus pardalis (Trolle & Kéry, 2003, 2005; Maffei et al., 2005; Dillon & Kelly, 

2007; Noss et al., 2012), o leopardo Panthera pardus (Balme et al., 2010; Borah et al., 
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2013), a civeta de Madagascar Fossa fossana (Gerber et al., 2011), o serval Leptailurus 

serval (Ramesh & Downs, 2013), o lince Euroasiático Lynx lynx (Pesenti & 

Zimmermann, 2013) e  a geneta Genetta genetta (Sarmento et al., 2010, 2014). 

Apesar dos modelos convencionais de captura-recaptura gerarem estimativas de 

tamanho populacional estatisticamente confiáveis, a tradução do tamanho populacional 

em densidade apresenta problemas, comprometendo a confiabilidade dessas estimativas 

(Karanth & Nichols, 1998). Nestes modelos a densidade é calculada dividindo-se o 

tamanho populacional pela área efetivamente amostrada. A maioria dos modelos 

assume o pressuposto de que a população é ecologicamente fechada, ou seja, não há 

movimentos imigração ou emigração (White et al., 1982), porém este é frequentemente 

violado (Karanth & Nichols, 1998). A abordagem convencional consiste em estimar a 

área efetivamente amostrada, adicionando-se uma largura de área tampão (buffer) à área 

delimitada pelas armadilhas mais externas à grade de armadilhagem. Esse buffer 

normalmente corresponde à metade da média das distâncias máximas percorridas de 

indivíduos registrados em mais de duas estações de captura durante o período amostral 

(½ MMDM - Mean Maximum Distance Moved) (Karanth & Nichols, 1998, 2002). 

Outras abordagens também são utilizadas para calcular o buffer, como a média das 

distâncias máximas percorridas (MMDM) (Parmenter et al., 2003; Soisalo & 

Cavalcanti, 2006) e o raio de uma área de vida média (Wallace et al., 2003; Soisalo & 

Cavalcanti, 2006). Infelizmente, esses são métodos ad hoc com pouca justificativa 

teórica (Williams et al., 2002; Borchers & Efford, 2008). Sendo assim, pelo fato da 

estimativa da densidade ser altamente influenciada pela escolha do buffer, um dos 

problemas dessa abordagem é a comparação entre estimativas de estudos com diferentes 

metodologias (Sollmann et al., 2011; Sunarto et al., 2013).  

Reconhecendo os problemas que surgem com as metodologias convencionais, 

recentemente foi desenvolvida uma nova metodologia para estimar a densidade 

populacional, os modelos espacialmente explícitos de captura-recaptura (SECR ou SCR 

– Spatially explicit capture-recapture) (Efford, 2004; Royle & Young, 2008). Esses 

modelos incorporam a informação espacial dos dados de captura-recaptura para estimar 

a densidade (Efford, 2004; Borchers & Efford, 2008; Royle & Gardner, 2011). Além 

disso, eles conseguem contornar o problema de estimar a área efetivamente amostrada 

ao incorporar a grade de armadilhagem a uma área maior (Efford, 2004; Royle & 

Young, 2008). 
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JAGUATIRICA 

A jaguatirica é uma das espécies de felinos neotropicais mais conhecidas 

cientificamente (Sunquist & Sunquist, 2002; Jacob, 2002). Isso provavelmente pode ser 

atribuído ao fato de ser a espécie de felino mais abundante na maior parte de sua 

distribuição (Oliveira et al., 2010), sendo uma espécie relativamente fácil de se estudar, 

quando comparada com outros felinos neotropicais (Di Bitetti et al., 2006). 

A jaguatirica, Leopardus pardalis, apresenta uma ampla distribuição geográfica, 

que se estende do sudoeste do Texas nos EUA e do oeste do México ao norte da 

Argentina (Figura 1) (Murray & Gardner, 1997; Oliveira & Cassaro, 2006). A 

jaguatirica também ocorre em Trinidad e na Ilha Margarita, na Venezuela (Tewes & 

Schmidly, 1987; Murray & Gardner, 1997). Não há registros da espécie no Chile e nos 

platôs altos do Peru (Tewes & Schmidly, 1987; Murray & Gardner, 1997). No Brasil é 

encontrada em todas as regiões, à exceção do sul do Rio Grande do Sul (Oliveira & 

Cassaro, 2006). Ao longo da sua distribuição ela ocorre em uma grande variedade de 

habitats; no Brasil está presente em fisionomias do cerrado, caatinga, pantanal e, 

principalmente, nas florestas tropicais e subtropicais (Oliveira & Cassaro, 2006). Apesar 

de sua grande plasticidade e de utilizarem áreas abertas, as jaguatiricas aparentam ser 

fortemente associadas a uma cobertura vegetal densa (Tewes, 1986; Emmons, 1987; 

Ludlow & Sunquist, 1987; Murray & Gardner, 1997; Sunquist & Sunquist, 2002; 

Oliveira et al., 2010). Isso sugere que a espécie ocorre em uma área menor do que a 

esperada pela sua extensa distribuição geográfica (Emmons, 1988; Sunquist & Sunquist, 

2002). Ao longo de sua distribuição encontra-se em altitudes que vão desde o nível do 

mar a até 3000 m, mas normalmente fica em altitudes abaixo de 1200 m (Mondolfi 

1986; Nowel & Jackson, 1996; Murray & Gardner, 1997). 
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Figura 1. Distribuição geográfica da jaguatirica Leopardus pardalis (Adaptado de IUCN Red 

List, 2008). 

 

A jaguatirica é um felino de porte médio, sendo o terceiro maior felino entre as 

10 espécies encontradas na região Neotropical (Murray & Gardner, 1997; Sunquist & 

Sunquist, 2002; Oliveira & Cassaro, 2006). Apresenta um comprimento de corpo 

variando entre 67 e 101,5 cm e uma cauda relativamente curta, com cerca de 46% do 

comprimento do corpo (Oliveira & Cassaro, 2006). Seu peso varia entre 6,6 e 18,6 kg, 

sendo os machos mais pesados do que as fêmeas, e difere entre os diferentes habitats 

(Oliveira et al., 2010). Os indivíduos de habitats florestais tendem a ser maiores (11,1 

km ± 2,2), seguidos pelos de savanas abertas e planícies inundáveis (10 kg ± 2,4), sendo 

os de habitats semi-áridos os menores (8,7 kg ± 1,4) (Oliveira et al., 2010). Sua pelagem 

apresenta uma coloração bastante variável e manchas negras que tendem a formar 

rosetas abertas que se unem formando bandas longitudinais nas laterais do corpo 

(Figura 2) (Murray & Gardner, 1997; Sunquist & Sunquist, 2002; Oliveira & Cassaro, 

2006). Essas manchas formam padrões únicos e que variam entre indivíduos, 

funcionando como uma forma de impressão digital para os indivíduos dessa espécie 

(Murray & Gardner, 1997; Trolle & Kery, 2003). 

 



6 

 

 

Figura 2. Padrão de manchas de um mesmo indivíduo de jaguatirica. (A) e (B) se referem ao 

lado direito e esquerdo do macho M1. 

 

São caçadores oportunistas, possuindo uma dieta que varia bastante ao longo de 

sua distribuição (Emmons, 1987, 1988; Murray & Gardner, 1997; Sunquist & Sunquist, 

2002). Sua dieta é composta predominantemente por pequenos mamíferos (roedores e 

marsupiais <600 g), podendo também se alimentar de aves, repteis e anfíbios (Emmons, 

1987 e 1988; Ludlow & Sunquist, 1987; Murray & Gardner, 1997; Sunquist & 

Sunquist, 2002). Pequenos mamíferos (roedores e marsupiais <600 g) são as presas 

mais abundantes, entretanto, contribuem muito pouco em termos de biomassa (10,7% ± 

11,1) (Oliveira et al., 2010). Nesse quesito grandes roedores (>1 kg; paca e cutia), tatus, 

ungulados, macacos e preguiças são muito mais importantes (Ludlow & Sunquist, 1987; 

Konency, 1989; Bianchi, 2001; Oliveira & Cassaro, 2006; Moreno et al., 2006; Oliveira 

et al., 2010). Oliveira et al. (2010) sugerem que a disponibilidade de presas grandes 

(>0,8 kg) deve ser um fator limitante para a persistência da jaguatirica.  

Jaguatiricas são animais solitários, terrestres e predominantemente noturnos 

(Emmons, 1987 e 1988; Ludlow & Sunquist, 1987; Murray & Gardner, 1997; Sunquist 

& Sunquist, 2002). Sua área de vida varia bastante ao longo do continente e entre sexos, 

com uma área de vida média para machos adultos de 22,6 km² ± 24,2, e para fêmeas 

adultas de 14,4 km² ± 20,8 (Oliveira et al., 2010). Os machos apresentam áreas de vida 

maiores do que as fêmeas, podendo ser de duas a quatro vezes maiores (Tewes, 1986; 

Ludlow & Sunquist, 1987; Emmons, 1988; Konecny, 1989; Di Bitetti et al., 2006; 

Dillon & Kelly, 2008). As jaguatiricas apresentam um comportamento territorial típico 

de felídeos onde os adultos tendem a evitar indivíduos do mesmo sexo, sendo que as 

fêmeas apresentam uma tolerância um pouco maior (Emmons, 1988; Kitchener, 1991; 

Di Bitetti et al., 2006; Dillon & Kelly, 2008). 
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Em cativeiro a espécie pode viver cerca de 20 anos, porém na natureza elas 

vivem cerca de 10 anos (Laack, 1991; Sunquist & Sunquist, 2002). O período de 

gestação dura entre 70 e 85 dias, geralmente tendo um filhote por ninhada, mas esse 

número pode variar entre um e quatro (Mondolfi, 1986; Murray & Gardner, 1997; 

Oliveira & Cassaro, 2006). Na natureza o intervalo entre gestações normalmente é de 

dois anos (Sunquist & Sunquist, 2002). 

A densidade de jaguatiricas varia bastante ao longo de sua distribuição 

geográfica, indo de 2,1 indivíduos por 100 km² em Florestas de Pinhais em Belize 

(Davis, 2009) a 94,7 indivíduos por 100 km² na Floresta Amazônica Peruana (Kolowski 

& Alonso, 2010). Atualmente existem diversos estudos com estimativas populacionais 

para jaguatiricas (Jacob, 2002; Trolle & Kery, 2003, 2005; Maffei et al., 2005; Haines 

et al., 2006; Di Bitetti et al., 2006, Dillon & Kelly, 2007, 2008; Paschoal, 2008; Di 

Bitetti et al., 2008; Moreno & Bustamante, 2009; Lima, 2009; Goulart et al., 2009; 

Davis, 2009; Kolowski & Alonso, 2010; Fusco-Costa et al., 2010; Diaz-Pulido & 

Garrido, 2011; Oliveira, 2012; Noss et al., 2012). Porém ainda existem lacunas no 

conhecimento sobre o seu estado de conservação populacional ao longo de sua 

distribuição, como é o caso do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM). 

As populações de jaguatirica Leopardus pardalis sofreram um declínio muito 

grande dos anos 50 a meados dos anos 80, graças à forte pressão de caça por causa da 

enorme demanda pelo comércio internacional de peles (Nowel & Jackson, 1996; 

Murray & Gardner, 1997; Sunquist & Sunquist, 2002). A jaguatirica já foi uma das 

espécies mais caçadas da América do Sul, e estima-se que do início dos anos 60 a 

meados dos anos 70 cerca de 200.000 animais eram mortos por ano (Nowel & Jackson, 

1996). Com isso, diversas leis foram criadas proibindo o comércio de peles de grande 

parte dos gatos com pintas, e em 1989 a jaguatirica foi listada no apêndice I da CITES 

(Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens 

em Perigo de Extinção), reduzindo a pressão de caça sobre a espécie (Murray & 

Gardner, 1997; Sunquist & Sunquist, 2002). Classificada como uma espécie vulnerável 

até 1990 na lista vermelha da IUCN, a espécie passou para a categoria de “menos 

preocupante” a partir de 2002 na lista vermelha da IUCN (Caso et al., 2008).  

Apesar da existência de diversas leis de proteção, a espécie continua sendo 

caçada, mas em uma escala menor (Dillon & Kelly, 2007; Caso et al., 2008). Porém, 

atualmente principal ameaça à sua persistência é a perda e a fragmentação de habitat 

(Sunquist & Sunquist, 2002; Caso et al., 2008). Apesar da jaguatirica estar classificada 
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em uma categoria de least concearn as suas populações estão ameaçadas e tendem a 

declinar (Caso et al., 2008). O motivo dessa classificação é o fato da espécie apresentar 

uma ampla distribuição geográfica e densidades elevadas na Bacia Amazônica 

(Machado et al., 2008; Caso et al., 2008), mas isso não é o caso no restante da sua 

distribuição. No Brasil, a espécie encontra-se classificada como vulnerável no “Livro 

Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção” (Machado et al., 2008; Oliveira 

& Bianchi, 2008), assim como para o estado de São Paulo, no livro da “Fauna 

Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo” (Bressan et al., 2009). 

Sendo uma espécie florestal e de alto nível trófico, a jaguatirica sofreu muito 

com a fragmentação de Mata Atlântica e atualmente restam poucas populações, nos 

maiores fragmentos de mata remanescentes (SOS Mata Atlântica & INPE, 2011). A 

preservação dessas populações mostra-se ainda mais importante por estarem em um 

bioma seriamente ameaçado como a Mata Atlântica, que é considerada prioridade 

global para conservação (Myers et al., 2000; Galindo-Leal & Câmara, 2003). Somando-

se a esse fato, a perda de habitat é uma das principais ameaças à persistência dessa 

espécie e o PESM encontra-se no estado mais populoso do país. Entretanto, até o 

presente momento não existe nenhum estudo enfocando estimar o tamanho dessa 

população de jaguatiricas. 

Desta forma, o presente estudo teve como objetivo principal estimar a densidade 

e o tamanho populacional da jaguatirica Leopardus pardalis no Parque Estadual da 

Serra do Mar, sudeste do Brasil, utilizando armadilhas fotográficas associadas a 

modelos espacialmente explícitos de captura-recaptura. A partir dessas informações foi 

feita uma avaliação do estado de conservação dessa população. Por fim, foram 

elaboradas recomendações para a sua conservação.  
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ÁREA DE ESTUDO  

 

A Mata Atlântica apresenta uma das mais altas biodiversidades do mundo e 

encontra-se seriamente ameaçada (Myers et al., 2000; Ceballos & Ehrlich, 2006), sendo 

de suma importância a realização de medidas conservacionistas que revertam o seu 

presente quadro de deterioração. Atualmente restam apenas 11,7% da vegetação original 

de Mata Atlântica (Ribeiro et al., 2009). No Brasil, a área mais preservada de Mata 

Atlântica encontra-se na Serra do Mar, que retém 36,5% da vegetação original (Ribeiro 

et al., 2009). O maior fragmento deste bioma encontra-se localizado na Serra do Mar, ao 

longo das montanhas costeiras no estado de São Paulo (Ribeiro et al., 2009).  

O presente estudo foi conduzido no Parque Estadual da Serra do Mar (PESM), 

no estado de São Paulo, Brasil (Figura 3). Criado em 1977, o PESM é administrado pelo 

Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo. Com 

aproximadamente 315390 hectares e abrangendo 23 municípios, é a maior área de 

proteção integral de Mata Atlântica, fazendo parte do maior remanescente existente 

desse bioma (Ribeiro et al., 2009; SOS Mata Atlântica & INPE, 2011). Devido à sua 

grande extensão o PESM, com uma variação latitudinal que vai de 23º13’ a 24º30’ S 

aproximadamente, é dividido em oito núcleos administrativos: Cunha, Santa Virgínia, 

Picinguaba, Caraguatatuba, São Sebastião, Curucutu, Cubatão e Pedro de Toledo 

(Instituto Florestal, 2008). O Parque situa-se a uma altitude que varia dede o nível do 

mar a 1600 m e apresenta uma vegetação composta predominantemente por Floresta 

Ombrófila Densa (Instituto Florestal, 2008). Seu clima é caracterizado como tropical 

úmido na parte norte e tropical e subtropical úmido na parte central e sul, com 

temperatura média anual de 20 a 24ºC e precipitação anual de 1400 a 4000 mm 

(Mantovani, 1993). 

O estudo foi realizado no Núcleo Santa Virgínia. Com cerca de 17000 hectares, 

o Núcleo Santa Virgínia (23º17’ a 23º24’S e 45º03’ a 45º11’W) encontra-se localizado 

nos municípios de São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra e situa-se a uma 

altitude que varia de 860 m a 1200 m. Apresenta uma vegetação composta 

predominantemente por Floresta Ombrófila Densa Montana, com algumas áreas 

cobertas por vegetação secundária, áreas antropizadas e áreas de reflorestamentos de 

eucalipto (Veloso et al., 1991). O clima caracteriza-se como tropical úmido, sem 
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estação seca definida, com temperatura média anual de 20 a 24ºC e precipitação anual 

de 1400 a 4000 mm (Mantovani, 1993).  

O Parque Estadual da Serra do Mar possui um grande papel na manutenção da 

Mata Atlântica. Além de ser a maior área de proteção integral do bioma, ele também 

constitui um importante corredor ecológico, conectando importantes remanescentes de 

mata atlântica; ao norte faz divisa e se sobrepõe ao Parque Nacional da Bocaina no Rio 

de Janeiro, enquanto ao sul se conecta com a Estação Ecológica de Juréia-Itatins, 

Parque Estadual Carlos Botelho e Parque Estadual do Jurupará (Aguiar et al., 2003, 

Instituto Florestal, 2008). Deve-se chamar a atenção para o fato do PESM se encontrar 

no estado mais populoso do Brasil. O PESM também sofre ameaças como pressão de 

caça e retirada de palmito-juçara (Euterpe edulis) (Aguiar et al., 2003, Instituto 

Florestal, 2008). 

 

 

 

Figura 3. Localização do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) no Sudeste do Brasil, com 

destaque para o Núcleo Santa Virgínia. 
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MÉTODOS 

 

ARMADILHAMENTO FOTOGRÁFICO 

O armadilhamento fotográfico foi conduzido entre abril e agosto de 2013, 

quando foram instaladas 24 estações de captura (Figura 4). As estações foram dispostas 

com uma distância média de 1087 metros entre si (mínima de 845 m e máxima de 1438 

m). Dillon & Kelly (2007) recomendam que essa distância não seja maior do que o 

diâmetro (1,6 km) da menor área de vida estimada para uma fêmea de jaguatirica, que é 

de 2 km² (Emmons, 1988). Essa medida tem como objetivo garantir que todos os 

indivíduos de jaguatiricas dentro da área amostrada possuam uma probabilidade de 

captura maior do que zero (Karanth & Nichols, 1998; Silver, 2004; Dillon & Kelly, 

2007). Esse é um dos pressupostos para estimar densidade usando modelos não 

espaciais de captura-recaptura, mas não para modelos espaciais de captura-recaptura 

(Sollmann et al., 2011, 2012). Essa maior flexibilidade dos modelos espaciais de 

captura-recaptura permite que o surgimento de eventuais “buracos” na área de estudo – 

isto é, áreas não amostradas por nenhuma armadilha - não se torne um problema para as 

estimativas (Royle et al., 2014).  

O espaçamento entre as estações resultou em uma área amostrada - área 

delimitada pelas armadilhas mais externas à grade de armadilhagem e estimada por 

mínimo polígono convexo – de 31,8 km². Para modelos não espaciais de captura-

recaptura, Maffei & Noss (2008) recomendam uma área amostral de pelo menos quatro 

vezes a área de vida média do adulto para a região. Entretanto, é possível obter 

estimativas de densidade adequadas para áreas amostrais menores com modelos 

espaciais de captura-recaptura (Sollmann et al., 2012). Considerando uma área de vida 

média de um macho adulto de jaguatirica de 11,7 km² (Mata Atlântica – SP) (Jacob, 

2002), a área amostrada, 2,7 vezes maior que este valor, seria suficiente para obter uma 

boa estimativa. As estações de captura foram dispostas em trilhas e estradas. Visto que 

uma das principais recomendações para armadilhamento fotográfico é capturar o maior 

número de indivíduos diferentes e obter o maior número de recapturas possível, é 

essencial otimizar-se a instalação das armadilhas para maximizar as chances de captura 

dos indivíduos (Karanth & Nichols, 1998, 2002; O’Brien, 2011). A importância de 

colocar armadilhas em trilhas se dá pelo fato da jaguatirica, assim como outras espécies 

de felinos (por exemplo, onça pintada, puma e tigre), usar trilhas regulares para se 
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movimentar pela sua área de vida, o que leva a uma maior taxa de captura nesses locais 

(Karanth & Nichols, 1998, 2002; Maffei et al., 2004; Dillon & Kelly, 2007; Harmsen et 

al., 2010). 

 

 

 

Figura 4. Localização das estações de captura (pontos pretos) no Parque Estadual da Serra do 

Mar, Sudeste do Brasil. 

 

Cada estação de captura era composta por duas armadilhas fotográficas 

posicionadas uma em frente à outra, a fim de fotografar os dois lados do animal para 

uma melhor identificação (Figura 5) (Karanth & Nichols, 1998). Foram utilizadas 

armadilhas fotográficas das marcas Bushnell© (modelos Trophy Cam e Trophy Cam 

HD, Bushnell Outdoor Products, Kansas, USA), Tigrinus® (modelos digital e 

analógica, Tigrinus, equipamentos para pesquisa Ltda, Timbó, Santa Catarina, Brasil) e 

Cuddeback (Modelo Capture 1125, Cuddeback Digital, Wisconsin, USA). Estas 

armadilhas possuem sensor infravermelho passivo para detecção de calor e movimento. 

As armadilhas foram posicionadas em árvores a uma altura de 25 a 40 cm do solo e 

foram programadas para funcionar 24 horas por dia. A fim de evitar problemas causados 

pela umidade foram adicionados a cada armadilha um pacote de sílica em gel e um 
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“telhado de alumínio” (Moreira, 2010). Como medida de proteção do equipamento 

foram utilizadas correntes ou cabos de aço e cadeados. 

Outro pressuposto para estimar densidade usando modelos de captura-recaptura 

por armadilhamento fotográfico é o de que a população seja estatisticamente fechada, 

ou seja, que não haja nascimentos, mortes, imigrações ou emigrações durante o período 

de amostragem (Karanth & Nichols, 1998). Em vista disso, as armadilhas fotográficas 

permaneceram ativas durante 96 dias, sendo este um período curto em relação ao tempo 

de vida de uma jaguatirica (Dillon & Kelly, 2007; Di Bitetti et al., 2008; Trolle & Kery, 

2003). 

Foi utilizado o perfume Obsession for man da Calvin Klein como atrativo 

olfativo em todas as estações de captura (Moreira, 2010). O perfume foi borrifado em 

um pouco de estopa de algodão e amarrado a uma estaca de madeira que foi fixada no 

solo entre as duas armadilhas opostas de cada estação. Cada estaca foi coberta por uma 

garrafa vazia e furada de água de 500 ml, evitando que o perfume fosse lavado pela 

chuva ou removido por animais (Figura 5) (Moreira, 2010). O cheiro do perfume se 

manteve forte a cada vistoria. O perfume foi utilizado com o intuito de fazer com que as 

jaguatiricas e outras espécies permanecessem mais tempo na frente das armadilhas 

fotográficas. Desta forma seria possível obter melhores fotos para identificação dos 

indivíduos e compensar o tempo de disparo das armadilhas digitais da marca Tigrinus. 

Vale ressaltar que o uso do atrativo não afeta a estimativa de densidade, pois este não 

atrai animais de distâncias maiores do que o espaçamento entre as estações de captura 

(Moreira, 2010; Viscarra et al., 2011; Gerber et al., 2011). 

As armadilhas foram vistoriadas a cada 15 - 25 dias para verificar o 

funcionamento do equipamento, reaplicar o perfume e quando necessário trocar 

baterias, pilhas, cartões de memória, filmes, sílica ou a própria armadilha. Todas as 

estações de captura foram georreferenciadas com o auxílio de um GPS (“Global 

Positioning System”). As coordenadas geográficas em UTM de cada estação foram 

plotadas em um mapa georreferenciado contendo as trilhas e delimitações do PESM no 

programa ArcGIS 10.2 (Environmental Systems Research Institute, Redlands, 

Califórnia). 
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Figura 5. Exemplo de uma estação de captura, composta por duas armadilhas fotográficas 

posicionadas uma em frente à outra em uma trilha, e a garrafa com o perfume posicionada entre 

elas no Parque Estadual da Serra do Mar, sudeste do Brasil. Destacando as duas armadilhas 

fotográficas com o telhado e a garrafa com o perfume (foto: Leandro Macedo). 

 

 

PREPARAÇÃO DOS DADOS 

A jaguatirica possui manchas identificáveis individualmente, permitindo a 

identificação dos indivíduos por meio de fotografias (Figura 6) (Trolle & Kery, 2003). 

Três pesquisadores diferentes identificaram, independentemente, as fotografias obtidas 

(Foster & Harmsen, 2012). Visto que nem todos os indivíduos tiveram os lados direito e 

esquerdo registrados, utilizou-se nas análises apenas o lado com o maior número de 

registros. Descartou-se, também, capturas que não permitiam a visualização do padrão 

de manchas, impossibilitando a identificação adequada dos indivíduos. Quando 

possível, foi identificado o sexo dos indivíduos a partir da presença ou ausência de 

testículos (Trolle & Kery, 2003). Após a identificação dos indivíduos, os dados foram 

usados para um histórico de captura para o modelo espacial de captura-recaptura e outro 

para o modelo não espacial de captura-recaptura.  

O histórico de captura para o modelo espacial de captura-recaptura consiste de 

uma matriz, onde cada linha se refere a uma captura e contém informação sobre a 

identificação do indivíduo, a ocasião de captura e a identificação da estação de captura. 

Essa matriz é conectada a outra matriz contendo as identificações das estações de 

captura e suas respectivas coordenadas geográficas. 
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Figura 6. Exemplo de identificação de indivíduos de jaguatirica baseada no padrão de manchas. 

(A) e (B) se referem à fêmea F3, (C) e (D) se referem ao macho M1. As fotografias foram 

registradas em momentos diferentes no Parque Estadual da Serra do Mar. 

 

 

O histórico de captura do modelo não espacial de captura-recaptura consiste de 

uma sequência de “0” e “1” para cada indivíduo em cada ocasião de captura, onde “1” 

indica que determinado indivíduo foi capturado e “0” indica que o indivíduo não foi 

capturado naquela ocasião (Otis et al., 1978; Karanth & Nichols, 1998). Por exemplo, o 

vetor [0001100100100000] indica que um determinado indivíduo foi capturado na 

quarta, quinta, oitava e décima primeira ocasiões de um período de amostragem de 16 

ocasiões. O histórico de captura final é formado reunindo os históricos de todos os 

indivíduos, originando uma matriz onde as linhas se referem aos indivíduos e as colunas 

se referem às ocasiões de captura (Royle et al., 2014).  

Otis et al. (1978) e White et al (1982) recomendam que a probabilidade de 

captura seja maior do que 0,1. Sendo assim, para aumentar a probabilidade de captura, 

seis dias consecutivos de captura foram considerados como uma ocasião de captura, 

resultando em um total de 16 ocasiões. Seis dias era um número que permitia que a 

proporção de “1” nos históricos de captura, entre a primeira e a última captura, fosse 
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maior que 0,1, indicando que a probabilidade de captura estaria acima deste valor 

(Foster & Harmsen, 2012). 

 

 

ANÁLISE DE DADOS 

ESFORÇO AMOSTRAL E SUCESSO DE CAPTURA 

O esforço amostral foi calculado multiplicando-se o número de estações de 

captura pelo número de noites que cada uma destas estações ficou ativa. O número de 

noites que cada estação de captura ficou ativa foi determinado separadamente, porque as 

estações ficaram ativas durante tempos diferentes devido à falhas nas armadilhas. O 

sucesso de captura, em porcentagem, foi calculado dividindo-se o número de registros 

fotográficos de jaguatirica pelo esforço amostral e multiplicando-se o resultado por 100. 

Também foi calculada a taxa de falha das armadilhas fotográficas durante o período do 

estudo (Foster & Harmsen, 2012).  

 

VERIFICANDO O FECHAMENTO DA POPULAÇÃO 

Para testar a premissa de população fechada foi utilizado o teste de população 

fechada de Otis et al. (1978) a partir da função closure.test (Stanley & Burnham, 1999), 

dentro do pacote secr versão 2.8.2 (Efford, 2014) do software R versão 3.1.0 (R 

Development Core Team 2014). 

 

ESTIMATIVA DE DENSIDADE 

Para estimar a densidade de jaguatiricas no Parque Estadual da Serra do Mar 

foram utilizadas duas abordagens diferentes do Modelo espacialmente explícito de 

captura-recaptura (SCR – Spatial Capture Recapture): 1) a inferência clássica, baseada 

na verossimilhança (Borchers & Efford, 2008) e 2) Bayesiana (Royle et al., 2007). 

Além disso, como uma análise à parte, foi utilizado também o modelo não espacial de 

captura-recaptura, a fim de comparar com os resultados obtidos pelo modelo SCR. 

 

MODELO ESPACIAL DE CAPTURA-RECAPTURA (SCR) 

Os modelos SCR incorporam a informação espacial dos dados de captura-

recaptura para estimar a densidade (Efford, 2004; Borchers & Efford, 2008; Royle & 

Gardner, 2011). Esses modelos são essencialmente modelos mistos lineares 

generalizados com efeitos aleatórios (GLMM - Generalized Linear Mixed Models), que 
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assumem um centro de atividade não observado si para cada indivíduo i, sendo os 

indivíduos distribuídos uniformemente em uma área S (state-space) (Royle & Gardner, 

2011). Estes centros de atividade são pontos fixos no espaço durante o período do 

estudo e são descritos por um modelo de processo de ponto (Efford, 2004). A 

probabilidade de um indivíduo i ser capturado em uma armadilha j é uma função 

monotônica decrescente da distância r do centro de atividade sij à armadilha j. Essa 

função de detecção g(r), geralmente uma distribuição semi-normal (half-normal), é 

descrita por dois parâmetros: a taxa de detecção basal (λ0) ou de probabilidade (p0), e o 

parâmetro de movimento (σ). Este último pode ser traduzido como 95% do raio da área 

de vida assumindo um modelo normal circular bivariado. A localização geográfica dos 

centros de atividade é dada por si = (s1i, s2i) e a das armadilhas (estações de captura) j por 

xj = (x1j, x2j). Assim yijk, representa o número de vezes que um indivíduo i foi capturado 

em uma armadilha j na ocasião k, e é uma variável aleatória que segue uma distribuição 

de Poisson: 

 

𝑦𝑖𝑗𝑘~𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛(𝜆0𝑔𝑖𝑗) 

  

Onde: λ0 é a taxa de detecção basal, que é a probabilidade de um indivíduo i ser 

capturado em uma armadilha j quando a localização desta coincide com o centro de 

atividade do indivíduo; gij é uma função probabilística que decresce à medida que a 

armadilha se afasta do centro de atividade si. Para a distribuição semi-normal: 

  

𝑔𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝(−𝑑𝑖𝑗
2 /𝜎²) 

 

Onde 𝑑𝑖𝑗 = ‖𝑥𝑗 − 𝑠𝑖‖ é a distância entre a armadilha j e o centro de atividade si 

e σ é o parâmetro do movimento. Considerando que a média da função de Poisson λij 

decresce de acordo com uma função semi-normal de probabilidade de densidade, 

 

𝜆𝑖𝑗 = 𝜆0 ∗ exp(−𝑑𝑖𝑗
2 /𝜎²) 

 

O modelo completo em sua forma log-linear (Royle & Gardner, 2011) é: 

 

log(𝜆𝑖𝑗) = log(𝜆0) − (1/𝜎²) ∗ 𝑑𝑖𝑗
2  
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Neste caso, d2
ij é considerado um efeito aleatório latente porque os centros de 

atividade (si) não são observados. Para realizar inferências sobre N considerou-se que os 

centros de atividade (si) são distribuídos uniformemente em uma área S (state-space), 

que é uma área arbitrariamente grande e que contém o polígono de armadilhas. Essa 

área S tem que ser grande o suficiente em relação à área de vida da espécie estudada 

para incluir todos os indivíduos com alguma probabilidade de serem capturados dentro 

da grade de armadilhas, e para que a probabilidade destes serem capturados além dos 

limites da área S seja bem próxima de zero. Ao contrário dos modelos não espaciais de 

CR, o aumento da área S não afeta a densidade, mas quanto maior a área maior o 

esforço computacional (Royle et al., 2014). Para definir a área S adiciona-se uma área 

tampão (buffer) ao polígono de armadilhas, que recomenda-se ser de duas a três vezes o 

parâmetro σ (Royle et al., 2014). Foi aplicada um buffer de 6 km para todos os modelos 

SCR, gerando uma área S de 271,8 km². 

A densidade (D) é um parâmetro derivado que é obtido dividindo-se N pela área 

S, onde N é o número de centros de atividade (si) em S. Os modelos SCR assumem que 

a população é fechada (não há nascimentos, mortes, imigrações ou emigrações durante o 

período de amostragem). Contudo, admite-se movimentos temporários ao redor da área 

S e, como resultado, uma exposição variável às armadilhas. Outro pressuposto desses 

modelos é que cada captura é considerada como sendo um evento independente. Os 

modelos SCR podem ser utilizados por meio de duas abordagens diferentes: 1) a 

inferência clássica, baseada na verossimilhança (Borchers & Efford, 2008) e 2) a 

Bayesiana usando “inflação dos dados” (data augmentation) (Royle et al., 2007). 

 

MODELOS SCR - VEROSSIMILHANÇA 

Os modelos SCR baseados em verossimilhança foram implementados 

utilizando-se o pacote secr versão 2.8.2 (Efford, 2014) do software R versão 3.1.0 (R 

Development Core Team 2014). Esse pacote requer a especificação do tipo de detector. 

Para as análises do presente estudo foi utilizado o proximity, que é o tipo mais 

apropriado para estudos com armadilhas fotográficas (Noss et al., 2012, Efford, 2014). 

O tipo de detector proximity permite capturas em um dado ponto sem restringir a 

movimentação. A probabilidade de captura basal (p0) é representado por g0 no pacote 

secr. 
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Foram testados quatro modelos - além do modelo nulo M0, que não apresenta 

covariáveis – os quais representam diferentes fontes de variação que podem influenciar 

a probabilidade de detecção. Esses modelos foram:  Mb, resposta comportamental 

influenciando g0 como resultado da primeira captura; Mt, resposta temporal, onde g0 

varia com a ocasião de captura; Mbk, resposta comportamental relacionada à estação de 

captura, e Mh2, que incorpora a heterogeneidade individual influenciando g0 e σ. Para 

animais em que machos e fêmeas apresentam diferença no tamanho da área de vida e 

nos padrões de movimento, Sollmann et al. (2011) recomenda que seja incluída no 

modelo a covariável de sexo tanto para probabilidade de captura basal g0 quanto para o 

parâmetro do movimento σ. Entretanto, apesar da jaguatirica se enquadrar nesse caso, 

não foi possível incluir a covariável de sexo nas análises, pois a quantidade de dados foi 

insuficiente para realizar as análises. Foi utilizado o Critério de Informação de Akaike 

corrigido para amostras pequenas (AICc) para identificar o modelo mais apropriado 

para estimar a densidade de jaguatiricas (Royle et al., 2014).  

 

MODELOS SCR - BAYESIANA 

Também foi utilizada uma abordagem Bayesiana dos modelos SCR usando 

“inflação dos dados” (data augmentation) (Royle et al., 2007). Esse modelo foi 

implementado utilizando-se o programa WinBUGS (Gilks et al., 1994), acessado por 

meio do pacote R2WinBUGS (Sturtz et al., 2005) no software R versão 3.1.0 (R 

Development Core Team 2014). No método de inflação dos dados deixa-se M ser um 

número maior do que o maior tamanho populacional possível em S, e n é o número de 

indivíduos capturados. Recomenda-se que M seja de 5 a 50 vezes n (Noss et al., 2012). 

Sendo assim, optou-se por um M = 100. Nesse método é adicionado M - n indivíduos 

que nunca foram capturados e, portanto, apresentam históricos de captura com todas as 

observações igual a zero. Por meio desse método o número de centros de atividade N 

em S é estimado como uma fração de M.  

WinBUGS usa uma amostragem de Gibbs, um método de Cadeia de Markov 

Monte Carlo (MCMC), para analisar o modelo. Este modelo foi adaptado a partir dos 

modelos dados por Sollmann et al. (2011) e Reppucci et al. (2011). Foi utilizada a 

seguinte configuração para as análises: três Cadeias Markov Monte Carlo (MCMC) com 

50000 interações, 10000 valores iniciais de “burn-in” e uma taxa de “thinning” igual a 

três. A convergência das cadeias foi verificada visualmente e com base na estatística de 
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Brooks-Gelman-Rubin (Gelman et al., 2004), valores de R-hat próximos a um indicam 

que houve convergência. O código do WinBUGS encontra-se no material suplementar. 

A fim de verificar se o buffer escolhido (6 km) para as análises foi adequado, 

foram rodados modelos para diferentes buffers, variando de 1 a 10 km (Royle et al., 

2014). 

 

 

MODELO NÃO-ESPACIAL DE CAPTURA-RECAPTURA (CR) 

O programa CAPTURE (Otis et al., 1978; White et al., 1982; Rexstad & 

Burnham, 1991) foi utilizado para estimar a abundância populacional (N) de jaguatiricas 

com base no modelo não espacial de captura-recaptura, a partir do histórico de capturas 

dos indivíduos. Esse modelo assume duas principais premissas: 1) a população é 

fechada, ou seja, não há nascimento, morte, imigração ou emigração durante o período 

de amostragem; 2) todos os indivíduos apresentam probabilidade de captura diferente de 

zero. Esse programa testa vários modelos com diferentes fontes de variação que afetam 

a probabilidade de captura (p): variação devido ao tempo (Mt), variação devido à uma 

resposta comportamental em função da captura (Mb), e variação devido à 

heterogeneidade individual dos indivíduos (Mh). Além desses modelos, o CAPTURE 

testa outros quatro que são resultados da combinação das fontes de variação na 

probabilidade de captura (Mtb, Mth, Mbh, Mtbh), mais o modelo nulo (M0), que considera 

uma probabilidade de captura igual e constante para todos os indivíduos. O programa 

CAPTURE baseia-se em testes de aderência (goodness-of-fit) para escolher o modelo 

que melhor se ajusta aos dados (Otis et al.,1978; White et al., 1982). Sendo assim, ele 

atribui valores de 0 a 1 para cada modelo, sendo o modelo com valor mais próximo a 1 

considerado o que melhor se ajusta aos dados obtidos. 

Para estimar a densidade (D) é necessário dividir a abundância populacional (N) 

gerada pelo CAPTURE pela área efetivamente amostrada (AEA). A AEA é a área 

utilizada pelos animais amostrados pelas armadilhas fotográficas e é calculada 

adicionando-se um buffer à área delimitada pelas armadilhas mais externas à grade de 

armadilhagem (Karanth & Nichols, 1998; Silver et al., 2004). A largura do buffer (W) 

foi calculada de três formas diferentes: 1) a média das distâncias máximas percorridas 

(MMDM – Mean Maximum Distance Moved) de indivíduos registrados em mais de 

duas estações de captura durante o período amostral (Parmenter et al., 2003; Soisalo & 

Cavalcanti, 2006); 2) a metade da média das distâncias máximas percorridas (½ 
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MMDM) (Karanth & Nichols, 1998, 2002; Balme et al., 2009); e 3) 95% do raio da 

área de vida da jaguatirica, calculado pelo modelo SCR – bayesiana (Noss et al., 2012). 

A MMDM é considerada uma medida aproximada do diâmetro da área de vida do 

indivíduo (Karanth & Nichols, 1998; O’Brien, 2011). As AEA foram calculadas no 

programa ArcGIS 10.2 (Environmental Systems Research Institute, Redlands, 

Califórnia). 
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RESULTADOS 

 

ESFORÇO AMOSTRAL E SUCESSO DE CAPTURA 

O esforço amostral foi de 2224 armadilhas-noite (Tabela 1). A taxa de falha das 

armadilhas fotográficas foi de 3,47% durante o período do estudo, o que é um valor 

aceitável para análises de estimativa populacional com métodos não espaciais de 

captura-recaptura (Foster & Harmsen, 2012). Durante o período do estudo foram 

obtidos 42 registros de jaguatiricas, entretanto cinco fotografias foram descartadas por 

apresentarem baixa qualidade ou apenas parte do animal (por exemplo, fotografia de um 

indivíduo muito distante ou apenas a cauda deste), impossibilitando a identificação 

individual. Além disso, para as análises de densidade apenas foram considerados os 

indivíduos fotografados do lado direito, porque para alguns indivíduos apresentaram 

apenas um dos lados (esquerdo ou direito) foi registrado. Sendo assim, foram 

consideradas para as análises um total de 26 fotografias de oito indivíduos (três machos, 

três fêmeas e dois não identificados). O número de recapturas variou de zero a 11 por 

indivíduo (Tabela 2). O sucesso de captura foi de 1,89% para jaguatiricas, considerando 

todos os registros desta espécie. 

 

 
Tabela 1. Características do esforço amostral: datas de início e fim, total de dias, número de 

estações de captura, esforço amostral (número de armadilhas-noite) e a área amostrada em km² 

(área delimitada pelas armadilhas mais externas à grade de armadilhagem). 

Início Fim Dias 
Estações de 

captura 

Esforço 

(Armadilhas-noite) 

Área 

amostrada 

(km²) 

29/04/2013 02/08/2013 96 24 2224 31,8 

 

 
Tabela 2. Número de ocasiões de captura, número de capturas de jaguatiricas para os modelos 

espaciais de captura-recaptura (SCR) e não espaciais de captura-recaptura (CR) 

respectivamente, recapturas para os modelos SCR e não espaciais CR, indivíduos identificados, 

machos, fêmeas e indivíduos com sexo não identificado. 

Ocasiões 

de 

capturaa 

Capturas 

(SCR, CR) 

Recapturas 

(SCR, CR) 
Indivíduos Machos Fêmeas 

Não 

identificados 

16 26, 22 18, 14 8 3 3 2 
a Cada ocasião de captura consistiu de seis dias consecutivos de captura.  
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VERIFICANDO O FECHAMENTO DA POPULAÇÃO 

O teste de Otis et al. (1978) não rejeitou a premissa de população fechada 

durante o período de estudo (z = 1,37; p = 0,92).  

 

ESTIMATIVAS DE DENSIDADE 

MODELO ESPACIAL DE CAPTURA-RECAPTURA (SCR) – VEROSSIMILHANÇA 

Dentre os cinco modelos testados, o melhor modelo foi o SCR0 com um delta 

AICc igual a zero e um peso AICcwt de 0,976 (Tabela 3). Os outros modelos tiverem 

uma plausibilidade muito menor que a do modelo selecionado, sendo assim, eles foram 

descartados e só serão considerados os resultados obtidos com o modelo SCR0. O 

modelo SCRt, que incorpora a resposta temporal, foi excluído da seleção de modelos, 

pois não foi possível calcular o seu valor de AICc. 

Sendo assim, para o modelo SCR com uma abordagem baseada na 

verossimilhança, a estimativa da probabilidade de captura basal g0 (a probabilidade de 

captura esperada em uma armadilha que esteja localizada no centro de atividade de um 

indivíduo) foi de 0,15 ± 0,05 (estimativa central ± erro padrão) fotografias de 

jaguatiricas por ocasião. A estimativa do parâmetro de movimento σ foi de 1,41 ± 0,25 

km. A densidade estimada por este modelo foi de 7,10 ± 3,05 indivíduos de jaguatiricas 

por 100 km² (Tabela 4). A Figura 7 mostra a variação da probabilidade de captura basal 

g0 em função da distância do centro de atividade estimado à armadilha. 

 

 
Tabela 3. Resultado da seleção de modelos espaciais de captura-recaptura (SCR) – 

verossimilhança, com os modelos ordenados por AICc: número de parâmetros, logLik = 

Logaritmo da verossimilhança, AICc = Critério de Informação de Akaike corrigido para 

amostras pequenas, ΔAICc = delta AICc, AICcwt = peso AICc. 

  Modelo Parâmetros logLik AICc ΔAICc AICcwt 

SCR0 D~1 g0~1 sigma~1 3 -112,751 237,502 0 0,9762 

SCRbk D~1 g0~bk sigma~1 4 -112,37 246,073 8,571 0,0134 

SCRb D~1 g0~b sigma~1 4 -112,633 246,599 9,097 0,0103 

SCRh2 D~1 g0~h2 sigma~h2 6 -109,879 315,759 78,257 0 

 

   

  



24 

 

Tabela 4.  Sumário das estimativas dos parâmetros do modelo espacial de captura-recaptura 

(SCR) - verossimilhança para a população de jaguatiricas no Parque Estadual da Serra do Mar, 

sudeste do Brasil: D = densidade de jaguatiricas (indivíduos/100 km²), g0 = probabilidade de 

captura basal (fotografias/ocasião), σ = parâmetro de movimento (km), SE = erro padrão de 

cada estimativa e limites inferior e superior de cada Intervalo de Confiança de 95%.  

Parâmetro Unidade Média SE 
Limite 

inferior 

Limite 

superior 

D Indivíduos/100 km² 7,10 3,05 3,17 15,89 

g0 Fotografias/ocasião 0,15 0,05 0,07 0,26 

σ km 1,41 0,25 0,99 1,99 

 

 

 

 

Figura 7. Variação da probabilidade de captura basal g0 em função da distância do centro de 

atividade estimado à armadilha. 

 

 

MODELO ESPACIAL DE CAPTURA-RECAPTURA (SCR) – BAYESIANA 

Para o modelo SCR com abordagem Bayesiana, a estimativa da taxa de detecção 

basal λ0 (a probabilidade de captura esperada em uma armadilha que esteja localizada 

no centro de atividade de um indivíduo) foi de 0,16 ± 0,07 (estimativa central ± desvio 

padrão) fotografias de jaguatiricas por ocasião. A estimativa do parâmetro do 

movimento σ foi de 1,35 ± 0,25 km. A densidade estimada por este modelo foi de 8,37 

± ,12 indivíduos de jaguatiricas por 100 km² (Tabela 5). O parâmetro do movimento σ 
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foi convertido em uma estimativa de 95% do raio da área de vida de 3,30 km. Os 

valores de R-hat foram iguais a um para todos os parâmetros, indicando que houve 

convergência. A partir dos valores de erro de Monte Carlo (Tabela 5) pode-se verificar 

que o número de interações escolhido foi adequado, sendo estes erros menos de 1% dos 

parâmetros estimados (Royle et al., 2014).  

Com o objetivo de verificar se a largura da área tampão (buffer) escolhida (6 

km) para as análises era adequada, foram testados diferentes tamanhos de buffer, 

variando de 1 a 10 km (Tabela 6). Pode-se observar que as estimativas de densidade 

para modelos com larguras de buffer a partir de 3 km começam a se estabilizar, 

permanecendo mais ou menos constantes (Figura 8). Portanto, o valor escolhido de 6 

km parece ser apropriado para as análises do presente estudo, assegurando que a área S 

(state-space) fosse grande o suficiente para que nenhum indivíduo fora dessa área 

apresentasse alguma probabilidade de ser capturado por alguma armadilha fotográfica 

durante o período de estudo. A partir da (Tabela 6) é possível observar que apesar do 

tamanho populacional N aumentar com o aumento do buffer e consequentemente da 

área S, a densidade D e o parâmetro do movimento σ permanecem mais ou menos 

constantes após um determinado ponto, sendo essa uma das grandes vantagens dos 

modelos SCR em relação aos modelos não espaciais de captura-recaptura. 

 

 

Tabela 5. Sumário da distribuição posterior dos parâmetros do modelo espacial de 

captura-recaptura (SCR) – Bayesiana da população de jaguatiricas no Parque Estadual 

da Serra do Mar, sudeste do Brasil: N = número de indivíduos dentro da área S de 271,8 

km² contendo a grade de armadilhagem, D = densidade de jaguatiricas (indivíduos/100 

km²), λ0 = taxa de detecção basal (fotografias/ocasião), σ = parâmetro de movimento 

(km), ψ = parâmetro da inflação dos dados (data augmentation), SD = desvio padrão, 

MC = erro de Monte Carlo, quantis de 2,5 e 97,5% do Intervalo de Confiança 

Bayesiano de 95% da distribuição posterior com, R-hat (estatística de Brooks-Gelman-

Rubin). 

Parâmetro Unidade Média SD 
MC 

error 
2,5% Mediana 97,5% Rhat 

N - 30,40 11,31 0,199 13,00 29,00 57,00 1 

D Indivíduos/100 km² 8,37 3,12 0,055 3,58 7,99 15,70 1 

λ0 Fotografias/ocasião 0,16 0,07 0,001 0,08 0,15 0,30 1 

σ km 1,35 0,25 0,006 0,95 1,31 1,95 1 

ψ - 0,31 0,12 0,002 0,12 0,29 0,59 1 
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Tabela 6. Sumário da distribuição posterior dos parâmetros do modelo espacial de captura-

recaptura (SCR) – Bayesiana da população de jaguatiricas no Parque Estadual da Serra do Mar, 

sudeste do Brasil, usando larguras de buffer (área tampão) de 1 a 10 km: σ = parâmetro de 

movimento (km), N = número de indivíduos dentro da área S determinada pelo buffer, D = 

densidade de jaguatiricas (indivíduos/100 km²), SD = desvio padrão, n.eff = tamanho efetivo da 

amostra. 

 
σ N D 

Buffer Média SD n.eff Média SD n.eff Média SD n.eff 

1 1,19 0,16 9200 9,57 1,51 30000 11,72 1,85 30000 

2 1,28 0,19 3200 11,23 2,54 18000 9,21 2,08 18000 

3 1,32 0,22 2200 14,35 4,26 3400 8,43 2,51 3400 

4 1,32 0,23 850 19,03 6,41 1400 8,40 2,83 1400 

5 1,35 0,25 13000 24,05 8,57 40000 8,27 2,95 40000 

6 1,35 0,25 5100 30,40 11,31 4900 8,37 3,12 4900 

7 1,36 0,27 4900 36,77 13,79 32000 8,29 3,11 32000 

8 1,36 0,26 260 43,99 15,90 620 8,28 2,99 620 

9 1,36 0,27 420 51,38 17,90 870 8,18 2,85 870 

10 1,36 0,25 740 57,83 18,46 4600 7,90 2,52 4600 

 

 

 

 
Figura 8. Gráfico mostrando o efeito do aumento da largura do buffer (1 a 10 km) na estimativa 

da densidade de jaguatiricas no Parque Estadual da Serra do Mar, Sudeste do Brasil, com o 

modelo espacial de captura-recaptura (SCR) – Bayesiana, média ± desvio padrão. 
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MODELO NÃO-ESPACIAL DE CAPTURA-RECAPTURA 

O programa CAPTURE selecionou o modelo de heterogeneidade Mh como mais 

apropriado (Mh = 1) e o modelo nulo M0 como o segundo mais apropriado (M0 = 0,96). 

O modelo de heterogeneidade Mh com estimador jackknife foi o recomendado pelo 

programa e na literatura é o modelo considerado mais adequado para felinos, portanto a 

abundância de jaguatiricas foi estimada com base neste modelo. A probabilidade de 

captura p foi de 0,138 e a estimativa de abundância foi de 10 ± 3,40 (média ± erro 

padrão) indivíduos de jaguatiricas (Tabela 7). Para o cálculo do buffer utilizou-se a 

média das distâncias máximas percorridas (MMDM) que foi de 2,25 ± 0,86 km (média 

± desvio padrão), o ½ MMDM que foi de 1,12 ± 0,21 km e 95% do raio da área de vida 

da jaguatirica, calculado pelo modelo SCR – bayesiana, que foi de 3,30 ± 0,61 km. Isso 

resultou em três áreas efetivamente amostradas (AEA): 96,84 ± 29,85 km² (média + erro 

padrão) para o método de MMDM, 60,36 ± 5,89 km² para ½ MMDM e 138,36 ± 25,1 

km² utilizando 95% do raio da área de vida da jaguatirica. A Figura 9 mostra as AEA 

para as três larguras de buffer diferentes. Sendo assim, as densidades estimadas a partir 

dos modelos não espaciais de captura-recaptura foram de 10,33 ± 4,74 indivíduos de 

jaguatiricas por 100 km² com MMDM, 16,7 ± 5,6 indivíduos de jaguatiricas por 100 

km² com ½ MMDM e 7,3 ± 2,9 indivíduos de jaguatiricas por 100 km² com 95% do 

raio da área de vida da jaguatirica (Tabela 7). 
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Tabela 7. Estimativa do tamanho populacional de jaguatiricas em uma grade de armadilhagem fotográfica no Parque Estadual da Serra do Mar, sudeste do 

Brasil pelo modelo não espacial de captura-recaptura (CR) usando o método Mh (jackknife) no programa CAPTURE, IC = intervalo de confiança de 95%, 

probabilidade de captura e estimativas de densidade (indivíduos/100 km²) usando áreas efetivamente amostradas determinadas usando três buffers diferentes, 

SE = erro padrão de cada estimativa e SD = desvio padrão. 

Tamanho 

populacional ± SE 
IC 95% 

Probabilidade 

de captura 

Método do 

buffer a 
Largura do 

buffer (km) ± SD  

Área efetivamente 

amostrada (km²) ± SE 

Densidade 

(indivíduos/100km²) ± SE 

10 ± 3,40 9-28 0,138 MMDM a 2,25 ± 0,86 96,4 ± 29,85 10,33 ± 4,74 

   ½MMDM b 1,12 ± 0,21 60,36 ± 5,89 16,57 ± 5,86 

   95% raio HRc 3,30 ± 0,61 138.36 ± 25.51 7,23 ± 2,79 

a média das distâncias máximas percorridas (MMDM) por indivíduos capturados em duas ou mais estações de captura. 
b metade da média das distâncias máximas percorridas (½MMDM) por indivíduos capturados em duas ou mais estações de captura. 
c 95% do raio da área de vida da jaguatirica, estimado a partir do parâmetro de movimento σ do modelo SCR-Bayesiana (± desvio padrão SD). 
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Figura 9. Áreas efetivamente amostradas determinadas usando três buffers diferentes na 

estimativa da densidade de jaguatiricas no Parque Estadual da Serra do Mar, Sudeste do Brasil, 

com modelo não espacial de captura-recaptura (CR): ½ MMDM (linha laranja tracejada – mais 

interna), MMDM (linha vermelha tracejada) e 95% do raio da área de vida (linha vinho 

pontilhada – mais externa). A localização das armadilhas fotográficas é representada por pontos 

pretos e o polígono formado pelas armadilhas fotográficas mais externas à grade de 

armadilhagem é representado pela linha contínua amarela.  

 

 

COMPARAÇÃO ENTRE AS ESTIMATIVAS DE DENSIDADE 

As duas estimativas de densidade produzidas pelos modelos SCR não foram 

significativamente diferentes, porém o modelo com abordagem Bayesiana produziu uma 

estimativa de densidade maior do que o modelo baseado na verossimilhança (Figura 3). 

Os modelos não espaciais de captura-recaptura usando os buffers MMDM e ½ MMDM 

geraram estimativas de densidade maiores do que as geradas pelos modelos SCR, sendo 

que a estimativa de densidade baseada no MMDM se aproximou mais das geradas pelos 

modelos SCR (Figura 3). A outra estimativa de densidade gerada pelo modelo não 

espacial de captura-recaptura, baseada no buffer de 95% do raio da área de vida da 

jaguatirica, estimado a partir do parâmetro de movimento σ do modelo SCR, também se 

aproximou das densidades estimadas pelos modelos SCR (Figura 3).  
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Figura 10. Comparação entre as estimativas de densidade de jaguatiricas no Parque Estadual da 

Serra do Mar, sudeste do Brasil, usando modelos espaciais de captura-recaptura: SCR-L = 

verossimilhança analisado no pacote secr (erro padrão SE), SCR-B = Bayesiana analisado no 

pacote R2WinBUGS (desvio padrão SD); e modelos não espaciais de captura-recaptura através 

do método Mh (jackknife) no programa CAPTURE: MMDM = média das distâncias máximas 

percorridas (erro padrão SE), ½ MMDM = metade da média das distâncias máximas percorridas 

(erro padrão SE), 95% do raio HR = 95% do raio da área de vida da jaguatirica, estimado a 

partir do parâmetro de movimento σ do modelo SCR-Bayesiana (± desvio padrão SD). 
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DISCUSSÃO 

 

Ao redor do mundo, os carnívoros apresentam hoje um cenário preocupante de 

declínio populacional, e portanto há uma grande preocupação mundial com a 

conservação deste grupo. No entanto, é cada vez mais claro que estratégias bem 

sucedidas de conservação da biodiversidade precisam se basear em bom conhecimento 

científico (Walters, 2006). Para que seja possível conservar com sucesso as populações 

de carnívoros, primeiramente é necessário obter estimativas confiáveis de densidade e 

tamanho populacional. Não há dúvida, porém, que a qualidade dessas estimativas 

depende inteiramente dos métodos utilizados. 

Ao longo da última década, o armadilhamento fotográfico associado aos 

modelos de captura-recaptura se tornou uma das ferramentas mais utilizadas em estudos 

populacionais de carnívoros. No entanto, as estimativas de densidade derivadas desses 

modelos convencionais de captura-recaptura não são confiáveis por conta dos diversos 

problemas conceituais apresentados por eles (Kalle et al., 2011; Sollmann et al., 2011; 

Tobler et al., 2013). Recentemente, foram desenvolvidos os modelos espacialmente 

explícitos de captura-recaptura (SECR ou SCR) (Efford, 2004; Royle & Young, 2008), 

que foram capazes de lidar com os problemas dos modelos convencionais de captura-

recaptura, sendo um grande avanço para a Ecologia de Populações e Conservação. 

Apesar da grande quantidade de estimativas de densidade existentes para jaguatiricas 

(Di Bitetti et al., 2008; Fusco-Costa et al., 2010; Diaz-Pulido & Garrido, 2011), apenas 

um estudo apresentou estimativas confiáveis obtidas por modelos SCR (Noss et al., 

2012). O presente estudo é o primeiro a estimar a densidade e tamanho da população de 

jaguatiricas do Parque Estadual da Serra do Mar, sudeste do Brasil – provavelmente 

uma das maiores populações remanescentes de jaguatiricas na Mata Atlântica. 

 

ESFORÇO AMOSTRAL E SUCESSO DE CAPTURA 

O esforço amostral do presente estudo é o maior já realizado para jaguatiricas na 

Mata Atlântica (Jacob, 2002; Di Bitetti et al., 2006, 2008; Paschoal, 2008; Goulart et 

al., 2009; Lima, 2009; Fusco-Costa et al., 2010) e é um dos maiores considerando-se 

todos os estudos de estimativas populacionais realizados ao longo de sua distribuição 

geográfica (variando de 120 armadilhas-noite em Lima (2009) a 3330 armadilhas-noite 

em Noss et al., (2012)) (Tabela 8). Apesar do grande esforço amostral, o sucesso de 
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captura encontrado foi um dos menores relatados para jaguatirica (0,01 a 8,1% na Mata 

Atlântica e 0,01 a 11% considerando todos os estudos) (Tabela 8). Esse resultado foi 

ainda mais inesperado tendo em vista todos os esforços realizados para aumentar o 

número de capturas de jaguatiricas, como a utilização de atrativo olfativo e a colocação 

das armadilhas fotográficas em trilhas, principalmente em locais com evidências de 

presença da espécie. 

Embora não haja como verificar, foram apontadas duas possíveis explicações 

para tal resultado. A primeira explicação seria relacionada às falhas das armadilhas 

fotográficas, apesar dos esforços para evitar que isso acontecesse. Uma segunda 

explicação seria o fato de algumas estações de captura apresentarem uma maior 

proximidade com habitações humanas. É possível observar que há uma heterogeneidade 

no sucesso de captura fotográfica entre duas partes da grade amostral; armadilhas em 

uma das partes foram mais bem sucedidas no que na outra (Figura 11).  A parte da grade 

menos bem sucedida é voltada para a borda do Parque, portanto mais próxima de 

habitações humanas, enquanto a mais bem sucedida é voltada para o interior da floresta. 

No entanto, não é possível testar esta hipótese adequadamente com nossos resultados. 

 

ESTIMATIVAS DE DENSIDADE 

As duas abordagens do modelo espacial de captura-recaptura, bayesiana (SCR-

B) e verossimilhança (SCR-L), geraram estimativas de densidade semelhantes. Porém, 

essas foram menores do que as estimativas geradas pelos modelos não espaciais de 

captura-recaptura, principalmente quando foi utilizado como buffer a ½ MMDM, que 

resultou em uma densidade duas vezes maior que as estimadas usando os modelos SCR. 

Outros estudos encontraram resultados semelhantes para o urso negro Ursus 

americanus (Obbard et al., 2010), a civeta de Madagascar Fossa fossana (Gerber et al., 

2011), a onça pintada Panthera onca (Sollmann et al., 2011), a onça pintada Panthera 

onca, a onça parda Puma concolor e a jaguatirica Leopardus pardalis (Noss et al., 

2012), o serval Leptailurus serval (Ramesh & Downs, 2013) e a geneta Genetta genetta 

(Sarmento et al., 2014).  
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Tabela 8. Densidades de jaguatirica (indivíduos/100 km²) em diferentes estudos ao longo de sua distribuição geográfica agrupados por habitat, pelos modelos 

não espaciais de captura-recaptura (CR) e modelos espaciais de captura-recaptura (SCR), esforço amostral (número de armadilhas-noite), sucesso de captura e 

a área amostrada em km² (área delimitada pelas armadilhas mais externas à grade de armadilhagem). 

Habitat  
Densidade Esforço  

Amostral 

Sucesso de 

Captura 

Área 

Amostrada 
Fonte 

MMDMa ½ MMDMb SCR 

Mata Atlântica  - 4 - 4250 0,01 30,54 Goulart et al. (2009) 

Mata Atlântica  3-9 6-17 - 120-960 0,5-4,72 4,05-17,07 Lima (2009) 

Mata Atlântica 4,7-10,2 8,6-16,8 - 1871-2059 1,48-2,89  Di Bitetti et al. (2008) 

Mata Atlântica 10,3 16,6 8,4 2224 1,89 31,8 Presente estudo 

Mata Atlântica  7,7-12,8 13,4-20 - 1409-1631 2,55-8,1 - Di Bitetti et al. (2006) 

Mata Atlântica 13,7 * - - - - - Crawshaw (1995) 

Mata Atlântica  18 31 - 644 3,88 14,02 Jacob (2002) 

Mata Atlântica  21 40 - 585 3,5-5,8 4,4 
Fusco-Costa et al. 

(2010) 

Mata Atlântica  23 52 - 900 0,33 1,32 Paschoal (2008) 

Floresta Tropical 80 * - - - - - Emmons (1988) 
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Floresta Tropical  12,6 25,9 - 510-2922 0,13-0,15 - 
Dillon & Kelly (2007, 

2008) 

Floresta Tropical - 62,7 - 490 11 23,8 
Moreno & 

Bustamante (2009) 

Floresta Tropical  - 38,8 - - 4,9 - Davis (2009) 

Pantanal  - 56,4 - 450 6,44 9,26 Trolle & Kery (2003) 

Pantanal 6,9 11,2 - 504 3,17 53,72 Trolle & Kery (2005) 

Campo costeiro  - 30 - 1310 - 10,1 Haines et al. (2006) 

Caatinga  2,7 4,5 - - 3,74 - Oliveira (2012) 

Llanos 40 * - - - - - 
Ludlow & Sunquist 

(1987) 

Llanos 5,5 11,1 - 1282 1,95 - 
Diaz-Pulido & 

Garrido (2011) 

Floresta de Pinhais  - 2,3-3,8 - 806-1577 0,13-0,15 - Dillon & Kelly (2007) 

Floresta de Pinhais  - 2,1 - - 0,55 - Davis (2009) 

Floresta Amazônica  43,5-58,5 75,2-94,7 - 2085 4,27-3,98 - 
Kolowski & Alonso 

(2010) 

Chaco - Floresta Amazônica - 10-12 1,7-6,9 1232-1268 0,87-1,46 48-51 Noss et al. (2012) 

Chaco - Floresta Chiquitava - 15-67 6,2-51,7 1320-3330 3,88-8,27 49-434 Noss et al. (2012) 
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Chaco seco - 25-38 14,2-21,4 1680-2280 2,85-3,69 49-52 Noss et al. (2012) 

Chaco seco  - 24-66 - 1340-1440 2,85-7,73 - Maffei et al. (2005) 

* A densidade foi estimada apenas por radiotelemetria. 
a média das distâncias máximas percorridas (MMDM) por indivíduos capturados em duas ou mais estações de captura. 
b metade da média das distâncias máximas percorridas (½MMDM) por indivíduos capturados em duas ou mais estações de captura. 
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Figura 11. Localização das estações de captura que registraram jaguatirica (pontos brancos) no 

Parque Estadual da Serra do Mar, sudeste do Brasil. 

 

Nos modelos não espaciais, a densidade é calculada dividindo-se o tamanho 

populacional (N) pela área efetivamente amostrada (AEA). Essa área é estimada por 

meio de um método ad hoc, adicionando-se uma área tampão (buffer) à área delimitada 

pelas armadilhas mais externas à grade de armadilhagem. Assim, a estimativa da 

densidade é altamente influenciada pela escolha do buffer. Uma das questões mais 

discutidas nesse contexto é sobre como calcular o buffer apropriado; entretanto, apesar 

de numerosos estudos, até o presente não existe um consenso sobre qual seria a 

metodologia mais apropriada (O’Brien, 2011). Consequentemente, a maioria dos 

estudos publicados fornecem mais de uma estimativa de densidade para a população 

estudada (Di Bitetti et al., 2006; Soisalo & Cavalcanti, 2006; Dillon & Kelly, 2007, 

2008; Lynam et al., 2008; O’Brien & Kinnaird, 2011; Gerber et al., 2011; Pesenti & 

Zimmermann, 2013). Essa inconsistência dos resultados dos modelos não espaciais gera 

dúvidas sobre a sua confiabilidade e utilidade (Noss et al., 2012; Pesenti & 

Zimmermann, 2013). Além disso, esses métodos apresentam pouca justificativa teórica 

(Williams et al., 2002; Borchers & Efford, 2008).  



37 

 

As estimativas de densidade oriundas desses modelos são limitadas pelo espaço 

entre as armadilhas e pelo tamanho da área amostrada, já que as armadilhas fotográficas 

não captam nenhum movimento além dos limites da última. Portanto, exceto quando as 

extensões de movimentos são estimadas por radiotelemetria - o que raramente acontece 

- esses modelos provavelmente superestimam a densidade, pelo fato de subestimarem os 

movimentos dos indivíduos. Isso ocorre mesmo armadilhando áreas englobando de 

quatro a cinco áreas de vida de machos adultos, que segundo Maffei & Noss (2008) 

seriam grandes o suficiente (Pesenti & Zimmermann, 2013). Tobler & Powel (2013) 

ainda chamam a atenção para o fato de que grande parte dos estudos realizados 

utilizando essa metodologia não cumprem os requisitos mínimos da coleta de dados e 

produzem estimativas altamente enviesadas. Para a onça-pintada, 90% dos estudos 

realizados não cumpriram os requisitos mínimos (Tobler & Powel, 2013). Portanto, 

deve-se ter muita cautela ao utilizar estimativas de densidade obtidas a partir de 

modelos não espaciais. 

A subestimação dos movimentos é evidenciada no presente estudo ao comparar 

a ½ MMDM, que teoricamente equivale ao raio da área de vida, com a estimativa obtida 

pelo modelo SCR de 95% do raio da área de vida. O valor estimado pelo modelo SCR 

foi o dobro da ½ MMDM. A densidade estimada pelo modelo não espacial utilizando 

como buffer 95% do raio da área de vida, gerado pelo modelo SCR, foi semelhante às 

estimativas obtidas pelos modelos SCR. Pesenti & Zimmermann (2013) encontraram 

resultado semelhante para o lince Lynx lynx. 

Ao contrário dos modelos não espaciais, os modelos espaciais de captura-

recaptura estimam diretamente a densidade combinando informações do histórico de 

capturas com a localização espacial das capturas (Efford, 2004; Royle et al., 2007). Os 

modelos SCR conseguem solucionar diversos problemas encontrados nos modelos não 

espaciais, sendo muito mais flexíveis e gerando estimativas muito mais confiáveis. 

Sendo assim, os modelos SCR são os mais recomendados para se obter estimativas 

confiáveis de densidade por armadilhagem fotográfica (Obbard et al., 2010; Kalle et al., 

2011; Sollmann et al., 2011, 2012; Blanc et al., 2013; Tobler & Powel, 2013; Pesenti & 

Zimmermann, 2013; Royle et al., 2014).  

O modelo espacial de captura-recaptura com abordagem Bayesiana (SCR-B) 

gerou uma estimativa de densidade maior do que a produzida pelo modelo espacial de 

captura-recaptura baseado na verossimilhança (SCR-L). Entretanto a diferença foi 

pequena e não-significativa, e os respectivos intervalos de confiança de 95% das 
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estimativas se sobrepuseram completamente. Apesar dos modelos SCR produzirem 

estimativas robustas, os erros padrões das estimativas foram bem elevados. Brodie & 

Giordano (2012), Wilting et al., (2012) e Bashir et al. (2013) também encontraram erros 

padrões elevados. 

Comparando as densidades estimadas pelos modelos espaciais de captura-

recaptura, a abordagem Bayesiana resultou em uma estimativa 1,18 vezes maior do que 

a baseada na verossimilhança e em um intervalo de confiança menor. Entretanto, a 

diferença não foi significativa. Essa relação entre as duas abordagens diferentes dos 

modelos SCR varia muito entre estudos (Gerber et al., 2011; Bashir et al., 2013; Thapa 

et al.,2014) e até mesmo dentro de um estudo (Kalle et al., 2011; Noss et al., 2012; 

Ramesh & Downs, 2013). Há um debate na literatura sobre qual seria a melhor 

abordagem; não há um consenso entre os autores. Segundo Royle et al. (2009), a 

abordagem Bayesiana produz resultados válidos e rigorosos que são teoricamente 

justificáveis mesmo com tamanhos amostrais pequenos. Isso não significa dizer que as 

estimativas obtidas serão precisas, mas que serão coerentes e justificáveis de um ponto 

de vista técnico e conceitual. Essa vantagem da abordagem Bayesiana se dá pelo fato da 

inferência posterior não ser assintótica, ou seja, o tamanho amostral não necessita tender 

ao infinito para que os resultados sejam válidos, podendo ser de qualquer tamanho 

(Royle et al., 2014). Por outro lado, a abordagem com verossimilhança é baseada em 

aproximação assintótica, não funcionando bem na maioria dos casos com tamanhos 

amostrais pequenos (Royle et al., 2009). Entretanto, Marques et al. (2011) discordam 

dessas conclusões, mostrando que pode ser necessário tomar cuidado com o tamanho 

amostral mesmo utilizando a abordagem Bayesiana. 

As duas abordagens apresentam vantagens que devem ser consideradas antes de 

fazer as análises, ainda mais tendo em vista que vários estudos que compararam as duas 

abordagens - inclusive o presente estudo -, encontraram resultados semelhantes (Kalle et 

al., 2011; Gerber et al., 2011; Noss et al., 2012; Bashir et al., 2013; Tobler & Powell, 

2013; Thapa et al., 2014). Os métodos baseados na verossimilhança possuem a 

vantagem de serem mais rápidos em termos de tempo computacional. Além disso não 

necessitam que o usuário forneça muitas especificações ou que analise os resultados do 

modelo, além de realizarem seleção de modelos pelo Critério de Informação de Akaike 

(AIC) (Efford, 2011). Já a abordagem Bayesiana, além de realizar inferências 

apropriadas para amostras pequenas, apresenta uma maior flexibilidade do modelo 

(Royle et al., 2009). Porém, essa última abordagem demanda um grande esforço 
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computacional, necessita de cuidado ao escolher as informações à priori e as 

distribuições posteriores devem ser verificadas (Noss et al., 2012). 

O presente estudo utilizou a estimativa de densidade obtida por meio da 

abordagem Bayesiana para avaliar a densidade de jaguatiricas no PESM e estimar o 

tamanho populacional destas no parque. Apesar das duas abordagens do modelo SCR 

terem obtido resultados similares, a abordagem Bayesiana foi escolhida por dois 

motivos. O primeiro é por esta apresentar um possível melhor desempenho em relação à 

verossimilhança quando o tamanho amostral é pequeno, como é o caso do presente 

estudo. O segundo motivo é pelo fato desta abordagem ter obtido um intervalo de 

confiança menor, indicando que a estimativa tenha sido mais precisa. 

A comparação da densidade do PESM com as estimativas de densidade de 

jaguatirica obtidas em outros estudos ao longo de sua distribuição geográfica foi feita 

utilizando os resultados obtidos pelo modelo não espacial de captura-recaptura 

utilizando a ½ MMDM como buffer. Escolheu-se essa metodologia para realizar as 

comparações por ser a mais relatada nos estudos analisados. Não seria adequado realizar 

comparações entre estimativas obtidas a partir de modelos não espaciais de captura-

recaptura por causa dos problemas conceituais destes. Para que seja possível uma 

avaliação confiável da situação da jaguatirica ao longo de sua distribuição, é necessário 

que as estimativas obtidas anteriormente sejam reanalisadas utilizando os modelos SCR 

e que novos estudos sejam feitos utilizando os modelos SCR. 

A densidade de jaguatiricas no Parque Estadual da Serra do Mar, estimada no 

presente estudo, encontra-se entre os valores encontrados para a espécie ao considerar 

todas as densidades estimadas ao longo de sua distribuição geográfica (Tabela 8). 

Entretanto, é uma densidade baixa, ainda mais se forem considerados apenas os estudos 

realizados na Mata Atlântica; neste bioma a densidade estimada foi uma das mais baixas 

já relatadas (Tabela 8).  

Considerando a densidade de jaguatiricas estimada em nossa área de estudo no 

Núcleo de Santa Virgínia de 8,4 + 3,1 indivíduos por 100 km² e extrapolando-a para a 

área total do Parque de cerca de 3.153 km² (315.300 ha), foi possível fazer uma 

estimativa do tamanho populacional de jaguatiricas no PESM. Sendo assim, o PESM 

abriga cerca de 264 jaguatiricas (estimativa central), com um mínimo de 

aproximadamente 113 e um máximo de 495. Esse resultado foi inesperado e 

preocupante, visto que se trata de uma espécie que é relatada normalmente como uma 

das mais abundantes de felinos no Brasil e a população estudada pertence à maior 
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Unidade de Conservação de Mata Atlântica. Além disso, esse tamanho populacional não 

representa o tamanho efetivo da população (Ne), ou seja, a população reprodutivamente 

ativa, que também é importante para a persistência em longo prazo de uma população. 

Portanto, a situação dessa população se mostra bem preocupante. 

Cabe notar que esta estimativa para o Parque Estadual da Serra do Mar faz o 

pressuposto de que o Núcleo Santa Virgínia seria representativo do Parque como um 

todo. Entretanto, a grade de armadilhas fotográficas cobriu apenas uma pequena área do 

Parque. Assim, essa estimativa deve ser utilizada com certa cautela pelo fato do Parque 

apresentar variações na sua vegetação, altitude e pressão de caça em virtude de sua 

grande extensão. Apesar dessa ressalva, acreditamos que o tamanho populacional 

estimado no presente estudo é válido e permite avaliar a situação da espécie no Parque 

de um modo próximo ao real. Além disso, qualquer problema amostral que tenha 

acontecido só pode ter levado a subestimar a população de jaguatiricas. Dessa forma, a 

presente estimativa é conservadora, não sendo um risco utiliza-la para elaborar 

recomendações para a conservação ou planos de manejo.  

Embora esta seja apenas uma população, é uma população de grande 

importância para esta espécie, uma vez que se trata de um dos maiores blocos 

remanescentes de Mata Atlântica e logo uma das maiores populações remanescentes 

nesse bioma. É portanto de grande importância para a conservação dessa espécie na 

Mata Atlântica. Como essa é a primeira estimativa de tamanho populacional para a 

região, não é possível saber se a população está em declínio, aumentando ou estável. 

Tendo em vista que a população de jaguatiricas no PESM é pequena, ela é 

vulnerável à extinção local e requer certos cuidados. Dentre os fatores que podem 

ameaçar populações pequenas, temos as aleatoriedades demográfica, genética e 

ambiental (Shaffer, 1981; Soulé, 1987). A aleatoriedade demográfica é um problema 

mais sério apenas quando os tamanhos populacionais são muito pequenos, até a casa das 

dezenas, e não parece representar uma ameaça séria para uma população com cerca de 

264 indivíduos. O mesmo se aplica, pelo menos em curto prazo, à aleatoriedade 

genética; o risco de depressão de endocruzamento é pequeno numa população assim. 

Entretanto, isso pode se tornar um problema em longo prazo, quando a população pode 

perder aos poucos a variabilidade genética e portanto se tornar menos capaz de 

responder evolutivamente a mudanças ambientais no futuro. 

Já a terceira forma de aleatoriedade, a ambiental, afeta mesmo populações não 

tão pequenas, como a população de jaguatiricas do Parque. Isso pode ser um problema 
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mais concreto, especialmente em um cenário de mudanças climáticas globais. O cenário 

previsto para a Mata Atlântica é de aumento da temperatura e diminuição significativa 

nos índices pluviométricos, com eventos mais concentrados de precipitação e períodos 

maiores de seca (Kageyama & Gandara, 2008). Na Serra do Mar provavelmente os 

efeitos das mudanças climáticas não serão tão expressivos, porém não há estudos 

detalhados que permitam fazer previsões sobre as mudanças climáticas nessa região 

(Colombo & Joly, 2010). Esses eventos extremos afetam drasticamente as taxas 

demográficas, podendo desequilibrar natalidade e mortalidade e ameaçar até mesmo 

populações isoladas de um tamanho como o que estimamos. Sendo assim a jaguatirica, 

assim como outras espécies presentes nesse bioma, é vulnerável aos efeitos de 

mudanças climáticas nas próximas décadas. Acreditamos que a mitigação de tais 

mudanças deveria ser uma medida importante de manejo do PESM, assim como de 

Unidades de Conservação em geral nas próximas décadas. Lemes et al. (2013) também 

sugerem que sejam criadas novas áreas de proteção para proteger as espécies dos efeitos 

das mudanças climáticas. 

Outro ponto importante é sugerido pelo menor número de registros de jaguatirica 

na parte da grade amostral voltada para a borda do Parque, em comparação com a parte 

voltada pra o seu interior. Isso sugere que áreas com habitações humanas são habitat 

menos adequado para as jaguatiricas, independente da caça; isso poderia estar ocorrendo 

por causa de um comportamento de evitação por parte das próprias jaguatiricas. Sendo 

assim, caso as áreas sujeitas a maior influência antrópica se expandam, isso poderia 

resultar em uma diminuição da área de habitat disponível para as jaguatiricas dentro do 

próprio Parque. Essa é uma ameaça concreta, uma vez que várias outras Unidades de 

Conservação do próprio estado de São Paulo, inclusive adjacentes ao Parque Estadual 

da Serra do Mar, já sofreram invasões ou assentamentos de populações humanas em seu 

interior (Olmos et al., 2005; Instituto Florestal, 2008). Não se deve ter a ilusão que isso 

possa acontecer sem ter impactos consideráveis sobre a fauna, seja por caça, seja por 

alterações de habitat, seja por afetar de formas mais sutis a área de habitat efetivamente 

disponível para animais que evitem a proximidade do homem, como parece ser o caso 

da jaguatirica. A antropização de algumas áreas no interior do Parque pode também 

levar à fragmentação interna da população da jaguatirica, o que poderia fazer problemas 

genéticos, que na situação atual não são preocupantes, passarem a ser. 

Outra questão a considerar é que o efeito de uma grande Unidade de 

Conservação como o PESM, em uma paisagem fragmentada, não se restringe ao interior 
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do Parque, mas se estende também à toda a paisagem à volta dele. O parque é uma fonte 

de colonizadores, de animais que saem dele para colonizar outros fragmentos menores 

de Mata Atlântica à volta, onde suas populações já se tenham se extinto localmente. No 

caso de um animal florestal como a jaguatirica, isso só é possível através de corredores 

florestais que conectem o Parque aos fragmentos de mata menores à sua volta. Portanto 

esse manejo do entorno, tentando manter a conectividade da paisagem, é importante 

para que a população de jaguatiricas do PESM possa servir como núcleo para colonizar 

outras áreas do estado de São Paulo, com benefícios óbvios para biodiversidade e para a 

manutenção dos processos ecológicos nessas áreas. Essa ação de manejo também foi 

sugerida por Oliveira et al. (2013) como uma recomendação para a conservação da 

jaguatirica na Mata Atlântica. 

Outra ameaça às populações de jaguatiricas é a caça, comércio ilegal ou abate de 

animais em represália a ataques a animais domésticos. Apesar da caça não ser uma 

ameaça tão preocupante como foi dos anos 50 a meados dos anos 80, esta ainda 

constitui uma ameaça à espécie. Galetti et al. (2009) apontam que a abundância de 

mamíferos é fortemente afetada pela pressão de caça. No presente estudo observamos 

que a caça de jaguatiricas parece ser inexistente ou no máximo rara no Núcleo Santa 

Virgínia, pelo menos até o fim do presente estudo. Da mesma forma, as presas 

principais da jaguatirica – pequenos mamíferos como roedores e marsupiais, aves de 

pequeno porte – não são caçados com frequência; a caça se concentra em animais 

maiores. Alguns depoimentos recebidos sugerem que a caça seja muito mais comum e 

intensa em outros núcleos do Parque, como Picinguaba e Cunha, do que em Santa 

Virgínia. A presença da caça e extração de palmito é conhecida para a região da Serra 

do Mar (Instituto Florestal, 2008; Tabarelli et al., 2010; Norris et al., 2012). De 

qualquer forma, não há nenhuma informação de se há caça direta de jaguatiricas nessas 

localidades; em nenhuma das entrevistas realizadas foi mencionada caça direta dos 

felinos comuns na área (incluindo o puma e a jaguatirica). Assim sendo, não temos 

razões para supor que a caça seja um problema sério para a conservação da jaguatirica 

no PESM neste momento. 

Cabe notar, porém, que é importante manter a caça baixa dentro do Parque. A 

situação que verificamos, de pouca caça, reflete um período caracterizado por boa 

fiscalização, com a participação importante de vigilantes da Fundação Florestal do 

estado de São Paulo. Durante o estudo, tal fiscalização foi drasticamente reduzida, e ao 

final do mesmo a participação dos vigilantes só ocorria quando havia operações da 



43 

 

Polícia Ambiental. Não há nenhuma garantia que a caça vá se manter baixa na ausência 

de fiscalização efetiva. Assim sendo, consideramos importante revitalizar e aumentar a 

fiscalização no Parque de forma a manter a pressão de caça sob controle. 

Vale ressaltar que no ano de 2013 um indivíduo adulto de jaguatirica foi 

atropelado nas proximidades do PESM. Ainda que esses eventos não ocorram com 

frequências altas para a jaguatirica, os atropelamentos são apontados como uma ameaça, 

em menor escala, para a espécie (Oliveira et al., 2013). Além disso, também foram 

relatados atropelamentos de outras espécies de mamíferos nas proximidades do Parque. 

O atropelamento de animais é uma importante causa de mortalidade em todo o mundo e 

não pode ser negligenciado (Saeki & Macdonald, 2004; Kolowski & Nielsen, 2008; 

Coelho et al., 2008; Cáceres et al., 2010, 2012). Acreditamos que seja importante a 

realização de medidas que reduzam a velocidade dos veículos nas proximidades do 

Parque e aumentar o número de placas sinalizadoras indicando risco de animais na pista. 

Finalmente, outra medida importante é promover uma maior conscientização das 

pessoas do Parque e de seu entorno sobre a fauna local e sobre os problemas de sua 

conservação. Durante o estudo observou-se que pessoas que tinham maior 

conhecimento sobre esses assuntos tinham uma maior percepção dos impactos da caça, 

assim como não tinham tendência a caçar os felinos como represália por eventuais 

perdas de animais domésticos causadas por estes animais. Essas pessoas também se 

mostravam mais propensas a desenvolver projetos de conservação, como por exemplo 

de replantio, nas proximidades de suas habitações. Ajudar a desenvolver essa 

conscientização é importante para manter a caça sob controle em longo prazo, assim 

como para executar outras políticas de manejo. 

O presente estudo foi o primeiro a estimar a densidade, tamanho populacional e 

situação de conservação da jaguatirica no Parque Estadual da Serra do Mar. Até o 

momento não havia nenhum estudo populacional para qualquer espécie de felino nessa 

importante área de Mata Atlântica. Um ponto importante do estudo é que graças ao uso 

dos modelos espaciais de captura-recaptura (SCR) as estimativas obtidas aqui são 

robustas e confiáveis, sendo uma informação de grande importância e utilidade para a 

conservação dessa espécie. Além disso, essa informação poderá ser utilizada para 

reavaliar o status de conservação da espécie e avaliar a situação de conservação do 

PESM. A partir desses resultados será possível comparar com estimativas futuras e 

verificar qual a situação dessa população, ou seja, se ela está estável, em declínio ou 

aumentando. Outro produto deste estudo foi a elaboração de um documento de 
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recomendações para a conservação da jaguatirica no PESM, que foi entregue para os 

responsáveis pela gestão do parque. Apesar de concluirmos que o risco de extinção 

dessa população é baixo em curto prazo, ela não está a salvo. Trata-se de uma 

população pequena em um bioma seriamente ameaçado e no estado mais populoso do 

país. Essa população possui uma grande importância para a conservação da espécie no 

bioma de Mata Atlântica e pode enfrentar sérios problemas em um futuro não tão 

distante. Recomendamos a realização de esforços de conservação dessa população 

enquanto a situação não é tão crítica, já que é mais fácil e mais barato prevenir do que 

remediar. 

Recomendamos a realização de novos estudos estimando a densidade e tamanho 

populacional da jaguatirica no PESM, e que haja o armadilhamento de pelo menos duas 

áreas diferentes ao longo do Parque a fim de avaliar se há variações na densidade, e 

permitir uma melhor estimação do tamanho populacional da espécie no PESM. Além 

disso, novos estudos também irão permitir avaliar se a população está em declínio. 

Outra questão que foi levantada no presente estudo e que merece ser estudada é com 

relação à influência da proximidade de habitações humanas no comportamento das 

jaguatiricas. Recomendamos que as próximas estimativas de densidade sejam realizadas 

utilizando modelos espaciais de captura-recaptura (SCR), visto que estes apresentam 

várias vantagens em relação aos modelos convencionais, permitindo obter estimativas 

mais robustas e confiáveis. Por último, vale ressaltar a necessidade de uma reavaliação, 

utilizando modelos SCR, das estimativas de jaguatiricas obtidas até o presente momento 

com modelos não espaciais, a fim de permitir comparações entre estudos, além de uma 

avaliação mais realista do status de conservação da espécie. 
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