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RESUMO 

 

O nordeste paulista é composto por um mosaico de ambientes fortemente antropizado, 

com predominância de plantios de cana-de-açúcar, além de florestas plantadas de eucalipto e 

fragmentos de Cerrado. Embora o veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) seja uma espécie 

amplamente distribuída em diferentes biomas do Brasil, pouco é conhecido sobre a sua 

capacidade de adaptação em paisagens alteradas. Neste contexto, modelos de ocupação da 

paisagem e dados de armadilhas fotográficas foram utilizados para verificar quais fatores 

ambientais são importantes na escolha do uso e seleção de ambientes pelo veado-catingueiro. 

Foram amostradas quatro áreas em três cenas de paisagens, entre os meses de Abril e 

Setembro de 2013 e 2014, totalizando um esforço amostral de 6240 armadilhas-dia. Os 

resultados apontam que o veado-catingueiro está amplamente distribuído nos remanescentes 

de Cerrado do nordeste do estado de São Paulo, além de ocupar com a mesma intensidade 

tanto o interior como o entorno de unidades de conservação. Foi observado um efeito positivo 

dos plantios de silvicultura na ocupação da paisagem pela espécie. A distribuição temporal 

dos registros ao longo do ciclo de 24 horas também foi semelhante dentro e fora de unidades 

de conservação. Estes resultados sugerem que o veado-catingueiro é uma espécie 

ecologicamente plástica e que está se beneficiando da heterogeneidade ambiental presente no 

nordeste paulista. Estes hábitos generalistas lhe atribuem vantagens em comparação a outras 

espécies mais especialistas nesse cenário. 

 

Palavras-Chave: mamíferos, modelos de ocupação, Cerrado, paisagem agrícola, armadilhas 

fotográficas, ecologia. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The northeast of São Paulo state is a region where Cerrado remants are immersed in a 

landscape with high human influence mediated by vast sugarcane and Eucalyptus plantations. 

Mammal’s survival in this landscape has been little explored. Brown brocket deer (Mazama 

gouazoubira, Fischer 1814) is a species with widespread distribution in different biomes of 

Brazil, however little is known about its capacity of adaptation in landscapes with intensive 

agriculture. We conducted a study based on occupancy modelling from camera trapping data 

in order to evaluate which environmental factors are important for habitat selection by brown 

brocket deer. The study was carried out in three agricultural landscapes at four study areas 

between April and September (2013 and 2014) with a total effort of 6240 trap-days. Our 

results show that brown brocket deer are well adapted to Cerrado/agricultural matrix in the 

state of Sao Paulo, showing high ecological flexibility. This deer used non-protected areas as 

much as protected areas. Silviculture represented the only landscape covariate with high 

relative importance for brown brocket deer. Also, brown brocket deer shows similar rhythm 

of activity within and outside protected areas. Our results suggest that brown brocket deer is a 

extremely plastic species that is benefiting from environmental heterogeneity present in São 

Paulo's northeast. The generalist habit of this deer gives it advantage when compared to other 

more specialist species in this scenario. 

 

Key-words: mammals, occupancy models, Brazilian Savannah, agricultural landscape, 

camera-traps, ecology. 
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INTRODUÇÃO 

Mamíferos em paisagens fragmentadas 

 

Grande parte dos diferentes ecossistemas mundiais, em função da alteração do 

ambiente pela ação humana, têm se tornado estruturalmente heterogêneos ou artificialmente 

homogêneos (Gardner et al. 2009; Martin et al. 2012), resultando não somente na extinção de 

grande parte das espécies, mas também na perda de importantes serviços ecológicos (Naeem, 

2002; Díaz et al. 2006). No cenário brasileiro, dentre os biomas mais modificados pela ação 

humana, pode-se citar o Cerrado, considerado hotspot de biodiversidade mundial (Myers et al. 

2000), detentor de uma das maiores biodiversidades entre as savanas do mundo, que não se 

limita apenas à riqueza local de espécies (diversidade α), mas é também encontrada na 

variedade de habitats (diversidade β) e de paisagens (diversidade γ) (Coutinho, 1978; Lyra-

Jorge, 1999). Apesar de toda essa riqueza, cerca de metade dos seus dois milhões de km² 

originais (55%) foram transformados em pastagens plantadas, culturas anuais e outros tipos de 

uso (Machado et al. 2004).  

O estado de São Paulo é um bom exemplo deste tipo de conversão da paisagem. O 

Cerrado presente nesse estado foi drasticamente reduzido ao longo dos últimos cinco séculos, mas 

notoriamente a partir de 1850, primeiro devido à expansão da cultura do café e, depois, em 

decorrência do crescimento da cultura canavieira a partir de 1960 (Machado et al 2004; Fundação 

SOS Mata Atlântica & INPE 2010).As estimativas indicam que restam cerca de 8,5% da área 

original coberta por Cerrado, o que equivale a menos de 2% da área do estado (Kronka et al. 

1993). Já no interior do estado, a situação da vegetação nativa é ainda mais dramática, pois além 

de drasticamente reduzida, a vegetação nativa remanescente está distribuída de maneira muito 

heterogênea e fragmentada (Kronka et al. 1993). Este elevado grau de fragmentação em termos 

de uso da terra se deve a dois principais setores agroindustriais: cana-de-açúcar e silvicultura 

(ABRAF, 2013; CONAB, 2014). O cultivo de cana-de-açúcar, em função da produção de 

biocombustíveis e açúcar, apresentou uma expansão no estado de São Paulo de cerca de dois 

milhões de hectares, entre 2003 e 2014, ocupando atualmente cerca de 4,7 milhões de hectares 

de área plantada e representando 52% da produção brasileira (Rudorff et al. 2010; CONAB, 

2014). Já a silvicultura está vinculada principalmente a produção de papel e celulose e ocupa 

atualmente cerca de 1,2 milhões de hectares de área plantada no estado (ABRAF, 2013), área 

esta que representa 18% da produção nacional (ABRAF, 2013). Deste modo, é importante 

saber como as espécies dependentes em maior ou menor grau de ambientes naturais estão 

sobrevivendo nestas paisagens fortemente dominadas por agricultura e silvicultura intensivas. 
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O entendimento da influencia destes distúrbios antrópicos à biodiversidade é 

complexo tendo efeitos positivos ou negativos (Gardner et al. 2009). A agricultura 

(tradicional ou moderna), a silvicultura e a urbanização promovem uma série de impactos 

(e.g. alterações da dinâmica dos fluxos hidrológicos e invasão de espécies exóticas) que agem 

através de efeitos diretos e indiretos (e.g. perda de recursos alimentares, mudanças no 

microclima, limitações de dispersão, e alteração da biologia e comportamento das espécies), 

prejudicando ou favorecendo as espécies de mamíferos (Gardner et al. 2009; Verdade & 

Ferraz 2006, Ferraz et al. 2007, Duarte & Reis, 2012, Verdade et al. 2011). Neste contexto, a 

região de Ribeirão Preto localizada no interior do estado, apesar de sua exígua cobertura por 

vegetação nativa, ainda abriga várias espécies de mamíferos, incluindo predadores de topo de 

cadeia trófica como a onça-parda (Puma concolor) e outros felinos ameaçados como a jaguatirica 

(Leopardus pardalis), grandes mirmecófagos como o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 

tridactyla), primatas como o bugio-preto (Aloutta caraya) e frugívoros/herbívoros de maior porte 

como a anta (Tapirus terrestres) (Rodrigues et al. 2014), o caititu (Pecari tajacu) e o veado-

catingueiro (Mazama gouazoubira) (Chiarello 2000b; Neri 2004; Campos et al. 2008; Miranda & 

Avellar 2008; Bressan et al. 2009). Entretanto, o status de conservação regional destas espécies é 

amplamente desconhecido, assim como poucos estudos foram desenvolvidos visando ampliar o 

conhecimento sobre a capacidade adaptativa destas espécies às grandes transformações ocorridas 

nesta paisagem. Estudos visando conhecer o uso que as espécies fazem desta paisagem, 

identificando os tipos de ambientes que são positivos ou negativos à permanência destas, tanto em 

áreas sem proteção, como em reservas privadas [áreas de preservação permanente (APPs) e de 

reserva legal] e em UCs existentes nesta região, são essenciais para a conservação dessas espécies. 

 

O veado-catingueiro 

 

O veado-catingueiro (Mazama gouazoubira, Fischer 1814) é a espécie mais abundante 

de cervídeo da região neotropical. Esta espécie pode ser considerada um cervídeo de pequeno 

porte, com altura média de 58 cm e peso entre 11-25 kg, sendo que os machos apresentam 

chifres simples (Black-Décima et al. 2010). Os poucos estudos disponíveis com o veado-

catingueiro têm reportado uma dieta não-seletiva, sendo considerado um frugívoro 

generalista, reduzindo assim sua competição por alimento com outras espécies (Gayot et al. 

2004; Kufner et al. 2008). No Brasil, está presente em todos os biomas, exceto na Amazônia. 

O veado-catingueiro apresenta grande flexibilidade ecológica, estando associado a diversos 

tipos de ambientes como campos arbustivos ou bordas de floresta densa. O táxon também é 
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frequentemente encontrado em diversos tipos de áreas agricultadas e alteradas pelo homem, 

incluindo plantações de eucaliptos, Pinus spp e remanescentes florestais isolados em meio aos 

cultivos de cana-de-açúcar (Duarte, 1996; Black-Décima et al. 2010; Rodrigues et al. 2014b). 

Entretanto, apesar desses relatos da ocorrência da espécie em diversos ambientes, poucos 

estudos foram dedicados à investigação dos padrões de uso e seleção de ambientes pelo 

veado-catingueiro, sendo praticamente desconhecidos os fatores que determinam esses 

padrões (Weber & Gonzalez, 2003; Vogliotti, 2008). 

 

Figura 1 - Foto de um veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) em uma das áreas de estudo deste trabalho. 

Foto: Roberta M. Paolino. 

 

 

Tendo em vista sua ampla distribuição geográfica e a ocorrência em áreas protegidas, 

o veado-catingueiro é considerada uma espécie “Pouco Preocupante” em relação ao risco de 

extinção ao nível global (IUCN, 2014). Por outro lado, localmente, encontra-se na Lista de 

Referência da Fauna Ameaçada de Extinção no Rio Grande do Sul (Marques, 2002), na 

categoria “Vulnerável”, e na Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção do estado do Rio de 

Janeiro (Sema, 1998), na categoria “Em Perigo”. A caça e a destruição de seus hábitats têm 

sido reportadas como os principais fatores responsáveis pelo aumento dos riscos de extinção 

às populações de veado-catingueiro (IUCN, 2014). Além disso, o ataque de cães-domésticos 
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também tem sido apontado como um importante fator de ameaça para espécies de veados (Duarte 

& Gonzalez, 2010). Não é de hoje que se sabe que cães-domésticos podem causar problemas à 

fauna nativa devido a predação direta, competição com carnívoros autóctones e pela transmissão 

de doenças (Butler et al 2004), mas apenas recentemente estudos começaram a investigar este 

problema em maior profundidade no Brasil (Lacerda 2002; Curi et al. 2006; Galetti & Sazima 

2006; Paschoal 2008; Oliveira et al. 2008; Espartosa 2009; Lacerda et al. 2009; Santos 2011). 

Alguns estudos sugerem, ainda, que a entrada de cães-domésticos pode ser considerada como um 

tipo de efeito de borda, visto que a presença destes animais é mais intensa próxima as bordas das 

reservas ou em locais próximos a vilas e residências rurais (Lacerda 2002; Srbek-Araujo & 

Chiarello 2008; Lacerda et al. 2009). Neste contexto, surpreendentemente, pouco foi feito até o 

momento para avaliar a ecologia, a ameaça dos cães-domésticos, as preferências de ambientes ou 

mesmo o status de conservação do veado-catingueiro no estado economicamente mais rico da 

nação. De fato, quase todo o conhecimento sobre esta espécie no Brasil especificamente é 

proveniente de poucos estudos realizados em um número restrito de sítios.  

É necessário, portanto, investigar as preferências de ambientes do veado-catingueiro em 

São Paulo, sobretudo nas áreas de Cerrado que detém uma expressiva quantidade de vegetação 

nativa, bem como uma expressiva heterogeneidade de ambientes em função dos diferentes 

plantios. Como alguns dos maiores remanescentes do Cerrado paulista estão localizados no 

nordeste Paulista, região dos municípios de Luiz Antônio, Cajuru e Altinópolis, esta região possui 

um mosaico ideal, tanto de ambientes nativos como aqueles sob forte influencia antrópica. 

Entretanto, além da constatação da presença do veado-catingueiro na Estação Ecológica de Jataí e 

adjacências (Talamoni et al. 2000; Bressan et al. 2009; observação pessoal), situada no município 

de Luiz Antônio, nada é conhecido sobre como os indivíduos estão usando a paisagem, tanto nesta 

UC e entorno, como nos outros grandes remanescentes de Cerrado que estão em propriedades 

particulares desta região, que é considerada como prioritária para conservação de mamíferos no 

estado de São Paulo (Paglia et al. 2006).  

Estudos sobre o uso dos ambientes são fundamentais para mensurar as características 

adaptativas das espécies, ainda mais no caso do veado-catingueiro, para o qual esse tipo de 

informação é fragmentada e incompleta ao longo de toda a sua distribuição (Redford & 

Eisemberg, 1992; Weber & Gonzalez, 2003). Especificamente, este trabalho irá determinar a 

ocupação dos principais remanescentes de Cerrado do nordeste de São Paulo, incluindo a Estação 

Ecológica de Jataí, pelo veado-catingueiro, identificando os principais fatores ambientais que 

estão influenciando esta ocupação, além de avaliar o efeito de cães domésticos sobre a espécie, 

principal ameaça aos cervídeos. Mais do que a compreensão dos processos ecológicos e 

evolutivos que atuam sobre esta espécie, a importância em se determinar corretamente quais 
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fatores são responsáveis pela manutenção do veado-catingueiro em ambientes agrícolas, se 

estende à definição de estratégias mais eficientes de conservação e manejo em longo prazo, 

além de evitar que este cervídeo entre para a lista de espécies ameaçadas do Brasil.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivos Principais: 

- Identificar as principais variáveis correlacionadas positiva e negativamente com a 

probabilidade de detecção e ocupação da paisagem pelo veado-catingueiro na região de estudo. 

- Quantificar e comparar a probabilidade de ocupação, pelo veado-catingueiro, da 

paisagem de Unidade de Conservação com a de remanescentes de Cerrado existentes em 

propriedade privada e em áreas de produção (plantios de Pinus e Eucalyptus) do nordeste de São 

Paulo; 

- Analisar a importância relativa de cachorros domésticos como variáveis preditoras da 

probabilidade de ocupação da paisagem pelo M. gouazoubira. 

 

Objetivos Secundários: 

 - Investigar a possível ocorrência de M. americana na região de estudo. 

- Comparar o período de atividade dentro e fora de unidades de conservação; 
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DESENVOLVIMENTO 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Área de estudo 

O projeto foi desenvolvido em três paisagens com remanescentes significativos de 

Cerrado nos municípios de Luiz Antônio, São Simão, Altinópolis e Cajuru, no nordeste do 

estado de São Paulo. A escolha destas paisagens foi devida à presença de significativos 

remanescentes de vegetação nativa (Cerrado), bem como a presença de diferentes fatores 

antrópicos (e.g. estradas de terra, presença de cachorros domésticos, construções humanas) e 

significativa heterogeneidade (e.g. diferentes plantios e ambientes). A primeira paisagem está 

localizada no munícipio de Luiz Antônio e contém a Estação Ecológica de Jataí (EEJ) e a 

Estação Experimental de Luiz Antônio (EELA) e seu entorno, composto por plantios de 

Eucalyptus e Pinus, bem como por outras culturas agrícolas, principalmente cana-de-açúcar. 

As outras duas paisagens são compostas por Áreas de Preservação Permanente (APPs) e 

reservas legais, além de uma unidade de conservação de uso sustentável, circundadas por 

áreas de produção de Eucalyptus e Pinus localizadas em duas regiões: Fazenda Cara Preta 

(FCP), localizada no município de São Simão e Fazenda Dois Córregos (FDC) e Floresta 

Estadual de Cajuru (FEC), ambas localizadas nos municípios de Altinópolis e Cajuru (Figura 

2). A EEJ, EELA e a FEC são unidades de conservação administradas pelo Instituto Florestal 

de São Paulo, enquanto que a FCP e a FDC pertencem a International Paper do Brasil Ltda 

(IP).  

Segundo a classificação de Köppen, o clima da região de Luiz Antônio e São Simão é 

do tipo Aw, definido como tropical úmido com estação chuvosa no verão (outono a março) e 

seca no inverno (abril a setembro). A média das temperaturas mínimas e máximas é de 16°C e 

28,7ºC, respectivamente, com precipitação pluvial média anual de 1493 mm (CEPAGRI, 

2015). Para as regiões de Altinópolis e Cajuru, o clima da região é do tipo Cwa, definido 

como tropical de altitude com estação chuvosa no verão (outono a março) e seca no inverno 

(abril a setembro). A média das temperaturas mínimas e máximas é de 14,4°C e 27,3°C, 

respectivamente, com precipitação pluvial média anual de 1454 mm (CEPAGRI, 2015). 
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Figura 2 – Localização das áreas de estudo e seus respectivos entornos no nordeste do estado de São Paulo, 

Brasil. 

 

Estação Ecológica de Jataí (EEJ). Área administrada pela Fundação Florestal de São 

Paulo. Está localizada no município de Luiz Antônio (21°30´S; 47°50´W) (Figura 3). Outrora 

com 4532 ha, em 2002 (Decreto lei 47.096/SP de 18 de setembro de 2002) a estação teve sua 

área ampliada para 9010 ha divididos em três glebas, tornando-se a partir de então a maior 

área de preservação do Cerrado no estado de São Paulo (Toppa, 2004; Fundação Florestal, 

2011). A fitofisionomia predominante é o Cerradão, que ocupa 60,7% da área total da EEJ, 

seguidos por áreas de Cerrado em regeneração (19,5%), anteriormente sob cultura de 

Eucalytpus spp ou Pinus spp, e por Mata Mesófila Semidecídua (13,6%), além de outras 

fitofisionomias menos expressivas como Várzeas, Cerrado senso estrito, Campo sujo e áreas 

de reflorestamento de Eucalyptus e de Pinus (Toppa, 2004; Figura 3). Adjacente à EEJ 

encontra-se a Estação Experimental de Luiz Antônio (EELA), com 1725 ha destinados aos 

plantios de Eucalytpus spp e Pinus spp sob administração da Fundação Florestal de São Paulo 

(Leonel et al. 2010). O entorno da EEJ e EELA é caracterizado pelo predomínio de extensas 

áreas de monoculturas de cana-de-açúcar e de silvicultura e, em menor proporção, por 

plantações de Citrus e pastagens (Shida & Pivello, 2002). A presença do veado-catingueiro, 
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bem como de outras espécies de mamíferos como o cervo-do-pantanal, a onça-parda, o lobo-

guará, a jaguatirica, o cateto e, recentemente, a anta, foi confirmada por vários autores, 

demonstrando que a área ainda detém uma fauna relativamente rica (Mantovani, 2001; Neri, 

2004; Prada, 2004; Lyra-Jorge, 2007, Rodrigues et al. 2014a). 

 

 

Figura 3 - Mapa das fisionomias encontradas na Estação Ecológica de Jataí (EEJ) e na Estação Experimental de 

Luiz Antônio (EELA) e em seu entorno de 5 km. Detalhes do mapeamento realizado neste estudo são 

apresentados na seção “Caracterização da paisagem de estudo”. 

 

Remanescentes de Cerrado da International Paper do Brasil Ltda (IP). Esta empresa 

possui 72 mil hectares de florestas de Eucalyptus no estado de São Paulo, destinadas à 

produção de papel e celulose e 24 mil hectares de florestas nativas destinadas à preservação 

nos municípios de Mogi Guaçu, Brotas, Luiz Antônio e Altinópolis (São Paulo). Neste estudo 

foram amostradas as áreas de APPs, de reserva legal e entorno de duas fazendas desta 

empresa, uma localizada no município de São Simão, a Fazenda de Alto Valor de 

Conservação Cara Preta (“Fazenda Cara Preta”; FCP), com 5334 ha (788 ha dos quais em 

processo de regeneração; Figura 4) e outra localizada no município de Altinópolis, Fazenda 

de Alto Valor de Conservação Dois Córregos (“Fazenda Dois Córregos”; FDC), com 2017 ha 

(Figura 5). Estas áreas de vegetação nativa estão espalhadas ao longo de córregos e riachos 

imersos em uma matriz onde predomina o plantio de eucalipto. 
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Figura 4 - Mapa das fisionomias encontradas na Fazenda Cara Preta (FCP) e em seu entorno de 5 km. Detalhes 

do mapeamento realizado neste estudo são apresentados na seção “Caracterização da paisagem de estudo”. 

 

Floresta Estadual de Cajuru (FEC). Sob administração do Instituto Florestal de São 

Paulo, está localizada nos municípios de Altinópolis e Cajuru, no nordeste do estado de São 

Paulo (Figura 5). Possui área total de 1909 ha, dos quais cerca de 1000 ha são de plantios de 

Pinus spp e cerca de 900 ha são de vegetação nativa (APPs) e de Cerrado em regeneração 

(sobre plantações abandonadas de Pinus spp). Esta área é contígua à Fazenda Dois Córregos, 

da IP. 

 

Figura 5 - Mapa das fisionomias encontradas na Fazenda Dois Córregos (FDC) e Floresta Estadual de Cajuru 

(FEC) e em seu entorno. Detalhes do mapeamento realizado neste estudo são apresentados na seção 

“Caracterização da paisagem de estudo”. 
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Delineamento amostral 

 

A priori, o delineamento amostral deste estudo foi baseado em um projeto que verificou 

a probabilidade de ocupação do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) na mesma 

área de estudo. Para tanto, cada uma das três cenas de paisagem de estudo foi dividida em 

quadrantes de 200 ha (1,4 km x 1,4 km), posicionando cada armadilha fotográfica no centro 

de cada quadrante ou o mais próximo possível para maximizar a independência espacial das 

unidades amostrais. A escolha deste tipo de delineamento refere-se à possibilidade de se 

amostrar diferentes tipos de ambientes em toda a área de estudo. No entanto, cabe ressaltar 

que em função da dificuldade de posicionar a armadilha fotográfica nos plantios de cana-de-

açúcar, foi decidido instalá-las em árvores presentes em remanescentes de vegetação nativa 

localizadas dentro destes plantios, com a armadilha fotográfica voltada para a cana-de-açúcar. 

Além disso, tendo em vista que as áreas dentro dos perímetros das paisagens de estudo (EEJ, 

EELA, FCP, FDC e FEC) são mais restritas do que fora delas (entornos), todos os sítios 

amostrais dentro dos perímetros foram amostrados, enquanto que fora deles foi realizado um 

sorteio entre os sítios disponíveis. Dessa forma, foi alocado aleatoriamente um total de 208 

sítios amostrais (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Quantidade de sítios amostrais (+esforço amostral = armadilhas/dia) nas áreas de estudo.  

Área de estudo 
Sítios amostrais 

Dentro de UC Fora de UC Total 

EEJ+EELA 53 (1590) 52 (1560) 105 (3150) 

FCP 0 (0) 53 (1590) 53 (1590) 

FDC+FEC 10 (300) 40 (1200) 50 (1500) 

Total 63 (1890) 145 (4350) 208 (6240) 

 

O entorno amostrado pelas armadilhas foi definido por um buffer com diâmetro de 

2598m a partir dos perímetros das unidades de conservação e/ou áreas particulares, o que 

permitiu amostrar uma extensão de entorno suficiente para englobar áreas de vida totais de 

indivíduos que habitam ao redor dessas áreas (área de vida média de M. gouazoubira é de 110 

hectares; Santos-Junior, 2013).  
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Coleta de dados 

Mazama gouazoubira 

 

Foram utilizadas 18 armadilhas fotográficas digitais Reconyx® HC500 HyperFire, 

afixadas entre 40 – 60 cm do solo, posicionadas em bordas de mata e no interior da floresta, 

assim como em estradas não pavimentadas com pouco fluxo de veículos. Não foram 

utilizadas iscas atrativas. As armadilhas foram programadas para funcionamento contínuo (24 

horas/dia) por 30 dias consecutivos, com um esforço amostral total de 6240 armadilhas/dia. O 

escopo temporal do estudo abrangeu seis meses consecutivos, de abril a setembro de 2013 e 

2014. A escolha desse escopo temporal foi devido ao número limitado de armadilhas 

fotográficas, bem como a escolha de se amostrar a área de estudo durante a época seca do ano, 

o que diminuiu as chances de mau funcionamento das armadilhas fotográficas. No primeiro 

ano, foi amostrada a paisagem da EEJ/EELA (Figura 3) e no segundo ano foram amostradas 

às demais paisagens (Figura 4 e 5). Buscou-se distribuir igualmente o esforço amostral entre 

interior de vegetação/plantios e em trilhas/estradas de terra. A cada 30 dias, uma visita à área 

de estudo era realizada para manutenção das câmeras, troca dos cartões de memória e de 

baterias e para realocação dos pontos amostrais (Figura 6). Algumas câmeras foram 

danificadas por pessoas ou formigas e, consequentemente, esses sítios amostrais foram 

excluídos das análises ou re-amostrados no mês seguinte. As coordenadas geográficas de 

todas as armadilhas fotográficas foram registradas por meio de receptores GPS (GPS Garmin 

60CSx e 62 S). 

 

    
Figura 6 - Instalação e fixação das armadilhas fotográficas em troncos de árvores. A – Câmera sendo 

acorrentada e etiquetada; B – Etiqueta presa junto à câmera contendo informações que visaram diminuir as 

chances de furto ou dano por terceiros. 

 

A B 
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Caracterização da paisagem de estudo 

 

O mapeamento do uso e cobertura do solo das áreas de estudo ocorreu por meio da 

classificação e interpretação de imagens de sensoriamento remoto, com o auxílio de 

ortofotocartas do ano de 2010 (Instituto Geográfico Cartográfico de São Paulo - IGC), além 

de visitas a campo de forma a complementar às classificações. O processamento digital das 

imagens foi realizado através do programa de sistema de informações geográficas, ArcMap 

v.10.1 (ESRI, 80 New York Street, Redlands, CA, EUA) (Esri, 2011) com algumas operações 

realizadas no Quantum GIS v.2.2 (Quantum GIS Development Team, 2015). A partir desses 

dados, para cada sítio amostrado pelas câmeras, foi realizado o cálculo das métricas de 

distâncias mínimas além da criação de um buffer com raio de 564 m (círculo com, 

aproximadamente, 100 ha de área), tamanho este próximo à área de vida média do veado-

catingueiro para a quantificação das classes de uso e a cobertura do solo da paisagem desse 

estudo (Tabela 2). Para a obtenção dos dados climáticos foi utilizado o banco de dados do 

Instituto Nacional de Meteorologia – INMET (INMET, 2013) e dados disponibilizados pela 

IP. 

 

Tabela 2 - Proporção das classes de uso utilizadas neste estudo para cada área de estudo. 

Área de estudo 
Área 

(ha) 

Silvicultura 

(%) 

Floresta nativa 

(%) 

Cana-de-açúcar 

(%) 

Campos 

 (%) 

Outros 

(%) 

EEJ+EELA 35399,3 13,9 34,3 35,0 11,9 5,0 

FCP 39793,6 44,0 17,6 10,1 16,6 11,7 

FDC+FEC 19827,0 29,0 18,0 22,8 22,4 7,7 

Todas as paisagens 95019,9 29,7 23,9 22,0 16,0 8,4 

 

 

Modelagem da probabilidade de ocupação 

 

A modelagem da probabilidade de ocupação é um protocolo que pode ser usado tanto 

com evidências diretas (e.g. registros fotográficos, o que se aplica a este estudo), como com 

evidências indiretas (e.g. pegadas e fezes). Para tanto, essa modelagem estima, 

simultaneamente, um parâmetro denominado ocupação (probabilidade de um sítio ser 

ocupado pela espécie alvo) e um parâmetro denominado detecção (probabilidade de detectar a 

espécie alvo dado que ela está presente) (Linkie et al. 2007; McShea et al. 2009; O`Connell & 

Bailey, 2011). Esta separação é importante, pois muitas espécies, particularmente as mais 
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raras, embora presentes, podem não ser detectadas pelo pesquisador, gerando falsas ausências. 

Isto cria uma fonte adicional de variação, muitas vezes não controlada, nas estimativas e nas 

análises de preferência de hábitat (MacKenzie et al. 2006; O´Connell & Bailey, 2011). Este 

método se baseia na idéia de que as mudanças de proporção de área ocupada por uma 

determinada espécie estão correlacionadas com mudanças no seu tamanho populacional 

(MacKenzie et al. 2004, 2006). Os modelos de ocupação estimam os parâmetros de 

probabilidade de detecção (p) e probabilidade de ocupação (ψ), usando dados de presença e 

ausência em múltiplas visitas a um conjunto de sítios de amostragem. A escolha deste 

protocolo está relacionada à obtenção de estimativas confiáveis, pois permitem obter 

estimativas ajustadas das populações através da estimativa da incerteza (variação da 

probabilidade de detecção), bem como da possibilidade por meio dessa abordagem de 

identificar que variáveis são estatisticamente relacionadas à probabilidade de ocupação como, 

por exemplo, diferentes tipos de vegetação, extensão de área coberta por vegetação nativa, 

distância de fontes de perturbação, etc. (MacKenzie et al. 2006; Linkie et al. 2007; McShea et 

al. 2009). Portanto, o parâmetro probabilidade de ocupação é a variável resposta de interesse 

neste estudo. 

 

Variáveis preditoras 

 

Em cada sítio amostral, variáveis de sítio (i.e. habitat) e variáveis de amostragem (i.e. 

temperatura) foram quantificadas (i.e. seção caracterização da paisagem) para serem 

utilizadas nos modelos de ocupação e de detecção, respectivamente (Tabela 3 e 4). Foram 

selecionadas variáveis que potencialmente afetam o uso e seleção do ambiente pelo veado-

catingueiro com base em descrições encontradas na literatura (Black-Décima et al. 2010; 

Duarte, 1996; Putman, 1988) e através da experiência prévia da equipe de campo deste 

trabalho, sendo elas: 

 

(1) Abundância relativa de cachorro doméstico: refere-se à abundância relativa de 

cachorros domésticos ou ferais em cada sítio amostral. Os cachorros domésticos ou 

ferais representam um sério risco à sobrevivência dos indivíduos de veados-

catingueiro, muitas vezes utilizados também como ferramentas para a caça (Duarte & 

Gonzalez, 2010). Hipótese (1): a probabilidade de ocupação da paisagem no entorno 
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das câmeras pelo veado-catingueiro será tanto menor quanto maior for a abundância 

relativa de cachorros domésticos em cada sítio amostral; 

 

(2) Distância mínima (metros) das estradas de terra: refere-se a uma variável que 

mensura a participação das estradas de terra na ocupação do veado-catingueiro. 

Algumas espécies frequentemente utilizam mais estradas de terra do que outras (e.g. 

carnívoros) (Trolle & Kéry 2005, Srbek-Araujo & Chiarello, 2013), no entanto, não se 

sabe ainda, como o veado-catingueiro responde à presença dessas estradas. Alguns 

autores citam que o veado-catingueiro evita estradas de terra (Srbek-Araujo & 

Chiarello, 2013), enquanto outros sugerem a utilização das mesmas (Alves et al. 2012; 

Rodrigues et al. 2014b). Tendo em vista que predadores naturais (onças) parecem se 

deslocar mais por estradas de terra do que fora dela, o que possivelmente também deva 

ocorrer com os cães domésticos. Hipótese (4): a ocupação da paisagem no entorno da 

câmera pelo veado-catingueiro será tanto maior quanto maior for a distância das 

estradas de terra. 

 

(3) Distância mínima (metros) de construções humanas: refere-se a uma variável que 

mensura a participação da presença humana na ocupação do veado-catingueiro. Com o 

crescimento demográfico no entorno das UCs e suas atividades relacionadas, bem 

como o aumento nas taxas de desmatamento, do consumo humano de recursos naturais 

e de cachorros, grande parte das espécies estão sob sérios riscos de ameaças nesse 

contexto (Wittemyer et al. 2008; Silva-Rodriguez et al. 2010). Mesmo o veado-

catingueiro apresentando grande plasticidade ecológica, a caça ilegal e a presença de 

cachorros representam uma das principais ameaças à espécie (Duarte & Reis, 2012). 

Hipótese (5): a ocupação da paisagem no entorno da câmera pelo veado-catingueiro 

será tanto maior quanto maior for a distância das construções humanas. 

 

(4) Distância mínima (metros) dos cursos d´água: refere-se a uma variável que 

mensura a participação dos cursos d’água na ocupação do veado-catingueiro. Alguns 

autores citam que existe uma estreita relação de algumas espécies do gênero Mazama 

com a água, embora isto não seja um padrão encontrado para todas as espécies; não há 

informações para o veado-catingueiro (Vogliotti, 2008; Duarte & Gonzalez, 2010). 

Hipótese (3): a ocupação da paisagem no entorno da câmera pelo veado-catingueiro 

será tanto maior quanto menor for a distância de cursos d’água. 
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(5) Proporção (%) de floresta nativa: refere-se a uma variável que mensura a 

participação da vegetação nativa florestal na ocupação do veado-catingueiro. Esta 

variável representa 23,9% do total de cobertura do solo (todas as paisagens somadas) e 

inclui apenas a categoria “Floresta Nativa”. Essa categoria refere-se a áreas com 

fisionomias florestais de Cerradão, Floresta Estacional Semidecídua e Mata Ciliar. 

Embora o veado-catingueiro esteja apenas de forma ocasional no interior de algumas 

florestas mais densas (Vogliotti, 2003), a cobertura do dossel, a densidade e a 

diversidade de arbustos, são fatores importantes para a manutenção do veado-

catingueiro em sua área de vida (Black Décima et al. 2010). Além disso, alguns 

autores sugerem que sua manutenção em ambientes agrícolas só é possível em função 

da presença de fragmentos florestais e/ou matas ciliares (Pinder & Leeuwenberg, 

1997; Rodrigues et al. 2014b). Hipótese (7): a ocupação da paisagem no entorno da 

câmera pelo veado-catingueiro será tanto maior quanto maior for a proporção de 

florestas nativas. 

 

(6) Proporção (%) de campos: refere-se a uma variável que mensura a participação de 

campos (áreas sem cobertura florestal) na ocupação do veado-catingueiro. Esta 

variável representa 16% do total de cobertura do solo (todas as paisagens somadas) e 

inclui as categorias “áreas abertas”, ”áreas em regeneração”, “Cerrado senso estrito” e 

“várzea”. Essa categoria refere-se a fisionomias não florestais, sem cobertura de 

dossel, que representam um contínuo de impactos sob pressões antrópicas (e.g. áreas 

abertas) ou não (e.g. cerrado senso estrito). Alguns autores sugerem que o veado-

catingueiro evita fortemente áreas abertas, principalmente devido ao aumento nos 

riscos de predação e por se tratar de uma espécie naturalmente elusiva (Pinder & 

Leeuwenberg, 1997, Black-Décima et al. 2010). No entanto, pouco se sabe se o 

mesmo acontece em uma paisagem agrícola. Hipótese (8): a ocupação da paisagem no 

entorno da câmera pelo veado-catingueiro será tanto maior quanto menor for a 

proporção de campos. 

 

(7) Proporção (%) de silvicultura: refere-se a uma variável que mensura a 

participação das áreas florestais de silvicultura na ocupação do veado-catingueiro. Esta 

variável representa 29,7% do total de cobertura do solo (todas as paisagens somadas) e 
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inclui as categorias “Eucalipto”, “Pinus” e “Silvicultura abandonada”. Essa categoria 

refere-se a fisionomias florestais heterogêneas de plantios de silvicultura, sob manejo 

intensivo ou não. Alguns estudos já evidenciaram a presença do veado-catingueiro 

nessas áreas de plantios (Alves et al. 2012, Timo et al. 2014), no entanto, não se sabe 

qual a influencia desses ambientes na escolha do habitat pela espécie. Hipótese (9): a 

ocupação da paisagem no entorno da câmera pelo veado-catingueiro será tanto maior 

quanto maior for a proporção de silvicultura. 

 

(8) Proporção (%) de cana-de-açúcar: refere-se a uma variável que mensura a 

participação das áreas de plantios de cana-de-açúcar na ocupação do veado-

catingueiro. Esta variável representa 22% do total de cobertura do solo (todas as 

paisagens somadas) e inclui apenas a categoria “Cana-de-açúcar”. Embora alguns 

estudos tenham evidenciado a presença do veado-catingueiro nessas áreas de plantios, 

sugerindo também a possibilidade dos animais estarem buscando fonte alimentar a 

partir dos brotos de plantas daninhas que nascem nas entrelinhas da cana (Lyra-Jorge 

& Pivello, 2005; Dotta & Verdade, 2007; Rodrigues et al. 2014b), acredita-se que 

estas áreas sejam preteridas pela espécie. Hipótese (10): a ocupação da paisagem no 

entorno da câmera pelo veado-catingueiro será tanto maior quanto menor for a 

proporção de cana-de-açúcar. 

 

(9)   Grau de proteção: refere-se a uma variável binária sendo que “0” refere-se a 

áreas oficialmente protegidas pelo poder público (EEJ/EELA/FEC) e “1” refere-se as 

demais áreas (entornos/FCP/FDC). Áreas oficialmente protegidas têm restrições de 

uso, o que favorece uma situação de menor risco à fauna nativa (Watson et al. 2014). 

Hipótese (10): a ocupação da paisagem no entorno da câmera pelo veado-catingueiro 

não será diferente dentro de áreas protegidas e do seu entorno. 
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Tabela 3 - Variáveis preditoras utilizadas para modelar ocupação do veado-catingueiro no nordeste do estado de 

São Paulo, Brasil, 2013–2014. A descrição de variável marcada com (*) é apresentada na seção Material e 

Métodos, Análise dos dados. 

Tipo de Variável ID Tipo Descrição 

Variável de sítio 
    

Abundância de cachorros Cao Contínua 
 

Abundância relativa calculada via Royle & 

Nichols et al. 2003* 

Distância de estrada de terra Destr Contínua (m) Distância mínima 

Distância de construções Dedif Contínua (m) Distância mínima 

Distância de cursos d’água Dagua Contínua (m) Distância mínima 

Proporção de floresta nativa FN Contínua (ha) Proporção dentro de 100 ha de buffer 

Proporção de campos Campo Contínua (ha) Proporção dentro de 100 ha de buffer 

Proporção de silvicultura Silv Contínua (ha) Proporção dentro de 100 ha de buffer 

Proporção de cana-de-açúcar Cana Contínua (ha) Proporção dentro de 100 ha de buffer 

Grau de Proteção GP Categórica (binário) 
0: unidades de conservação (EEJ/EELA/FEC);  

1: áreas não protegidas (entornos/FCP/FDC) 

 

Para modelagem de detecção (p) foram utilizadas sete covariáveis que podem 

influenciar a chance de um indivíduo desta espécie, quando presente, ser ou não registrado 

pelas câmeras, bem como potencialmente alterar a performance das câmeras (Mackenzie et al. 

2006; Linkie et al. 2007; Srbek-Araujo & Chiarello, 2013)(Tabela 4), sendo elas: (1) 

localização da câmera: posicionamento da câmera na estrada de terra ou fora delas; (2) 

temperatura: variação climática existente durante o período de estudo; (3) precipitação: 

quantidade de precipitação durante o período de estudo; Proporções (Tabela 3): (4) de floresta 

nativa, (5) de silvicultura e (6) de campo; (7) Ano: ano de amostragem. 

 

Tabela 4 - Variáveis utilizadas para modelar a detecção do veado-catingueiro no nordeste do estado de São 

Paulo, Brasil, 2013–2014.  

Tipo de Variável ID Tipo Descrição 

Variável de amostragem 

    
Localização da câmera Cam_Estr Categórica (binário) 0: fora da estrada; 1: na estrada 

Temperatura Temp Contínua (°C) Temperatura média (30 dias) 

Precipitação Chuva Continua (mm) Precipitação total (30 dias) 

Ano Ano Categórica (binário) 0: 1º ano; 1: 2º ano 
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Análise dos dados 

Detectabilidade e modelos de ocupação 

 

Para a análise da probabilidade de ocupação utilizamos os modelos de ocupação 

(MacKenzie et al. 2002) de estação única (“single-season occupancy modelling”; MacKenzie 

et al. 2006). Estes modelos consideram que as populações presentes em cada sítio amostral 

estão demograficamente fechadas às alterações no estado de ocupação do local durante o 

período de amostragem, isto é, o modelo assume que não há nascimentos, mortes ou 

migrações de modo a manter a população constante em tamanho, composição e ocupação 

durante o período de estudo (MacKenzie et al. 2002). O parâmetro de ocupação também é 

considerado constante ao longo do tempo, não sendo possível modelá-lo em função de 

variáveis temporais, como os diferentes momentos dos plantios de cana-de-açúcar, por 

exemplo. Além disso, o modelo assume que as espécies nunca são falsamente detectadas em 

um local quando ausentes. No entanto, a dificuldade em não detectar uma espécie não implica 

na sua ausência, pois a espécie poderia estar presente e apenas não foi detectada. Para locais 

onde a espécie foi detectada em pelo menos uma ocasião de captura, é possível afirmar que a 

espécie está presente no local e pode ou não ser detectada em cada ocasião de amostragem. O 

modelo assume ainda que cada ponto amostral seja independente dos outros pontos amostrais 

(MacKenzie et al. 2002).  

As histórias de captura a partir de dados de presença e ausência foram construídas para 

cada ponto amostral usando uma “Matriz-X” a partir de ocasiões de captura constituídas por 

cinco dias consecutivos (i.e. 000000: sem detecção; 010001: com detecção em diferentes 

ocasiões) (Otis et al. 1978, Mackenzie & Royle, 2005). A estimativa do parâmetro de 

probabilidade de ocupação (ψ) do veado-catingueiro foi modelada em função das variáveis de 

sítio afetando a presença e ausência da espécie, considerando as variáveis de amostragem que 

afetam a probabilidade de detecção (p) (MacKenzie et al. 2006). Para tanto, foi utilizado todo 

o conjunto de dados (208 sítios amostrais) para rodar os modelos de detecção e ocupação do 

veado-catingueiro usando o pacote "Unmarked" (Fiske e Chandler, 2010) e "Mumin" no 

programa R (R Core Team, 2014) e o programa MARK v.8.6. A modelagem foi feita em duas 

etapas, sendo a probabilidade de detecção (p) modelada na primeira etapa e a probabilidade de 

ocupação modelada na segunda etapa. Assim, foi considerado o seguinte conjunto de modelos 

candidatos: 
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(1) Primeira etapa: para modelar a probabilidade de detecção, o modelo mais simples, 

que assume detecção constante (p(.)) foi contrastado com modelos contendo cada uma 

das covariáveis de amostragem acima descritas (MacKenzie, 2006; Perry et al. 2011), 

mantendo o parâmetro de ocupação constante e com todas as covariáveis, 

p(variável)ψ(global); 

 

(2) Segunda etapa: para modelar a probabilidade de ocupação, o modelo mais simples, 

que assume ocupação constante (ψ(.)) foi contrastado com modelos contendo cada 

uma das covariáveis de sítio acima descritas (MacKenzie, 2006; Perry et al. 2011), 

mantendo o melhor modelo de detecção constante, p(melhor_cte)ψ(variável). 

 

Particularmente para a variável de abundância do cachorro doméstico, foi realizada 

uma análise de abundância relativa a partir de um parâmetro denominado lambda (λ) 

encontrado nos modelos de Royle & Nichols (2003), modificados a partir dos modelos de 

ocupação. O protocolo e a estratégia utilizados se para fazer essa análise foram os mesmos 

utilizados na modelagem de ocupação, com diferença apenas nos parâmetros estimados, sendo 

eles: (r) e (λ). Esses modelos de abundância consideram que a variação na probabilidade de 

detecção (r) é causada pela variação na abundância (λ) dos indivíduos entre sítios. Assim, essa 

variação no (λ) foi interpretada como sendo a diferença da intensidade de uso em cada sítio 

pelo cachorro doméstico (i.e. determinados sítios são mais utilizados que outros em função da 

maior abundância relativa dessa espécie nestes locais), o que permite que a abundância em 

cada sítio seja modelada e estimada (Royle & Nichols, 2003). Dessa forma, esses valores 

estimados foram utilizados na variável “Cao” nos modelos de ocupação da paisagem pelo 

veado-catingueiro. 

A seleção entre os modelos candidatos, nos modelos de detecção (p), ocupação (ψ) e 

abundância (λ), foi realizada por meio do Critério de Informação de Akaike corrigido (AICc) 

(AIC corrigido para pequeno tamanho amostral). Esse critério também foi utilizado para 

calcular a importância relativa (Akaike weights) das variáveis nos modelos candidatos 

(Burnham & Anderson, 2002). Os modelos considerados com valores ΔAICc <2 são aqueles 

com substancial suporte, sendo que o modelo mais parcimonioso para os dados observados foi 

utilizado para estimar a probabilidade de ocupação final do veado-catingueiro (com erros 

padrão, EP) e precisão do modelo (CV: estimativa (EP)/estimativa(prob.Ocupação) x 100). 

Em situações onde houve uma série de modelos candidatos, uma técnica denominada model 

averaging (i.e. média ponderada com base nos pesos dos modelos) foi utilizada para estimar 
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os betas e a ocupação final destes modelos múltiplos (Burnham e Anderson, 2002). Verificou-

se também se havia correlações entre as variáveis independentes por meio de uma matriz de 

correlação de Pearson e não foram utilizadas variáveis correlacionadas (0,60). Avaliou-se 

também a precisão dos modelos globais através do goodness-of-fit test com 1000 

aleatorizações paramétricas, sendo que valores com c-hat (parâmetro de sobre-dispersão) 

próximos a 1,0 indicam bons modelos (Burnham & Anderson 2002, MacKenzie et al. 2006).  

 

Atividade circadiana do veado-catingueiro dentro e fora de UCs 

 

Para avaliação temporal do veado-catingueiro dentro e fora de unidades de 

conservação na área de estudo, as fotografias da espécie foram distribuídas em 24 intervalos 

de uma hora, de acordo com o horário de obtenção de cada fotografia. Para evitar correlações, 

foram consideradas independentes as fotos tomadas em intervalos mínimos de uma hora entre 

si (Linkie & Ridout, 2011). Esse critério foi empregado tanto no cálculo de índices quanto na 

análise do padrão de atividade diária da espécie. A atividade do veado-catingueiro foi 

classificada em três categorias: (1) diurna (atividade entre 1h após o nascer do sol e 1h antes 

do pôr do sol); noturna (atividade entre 1h após o pôr do sol e 1h antes do nascer do sol) e 

crepuscular (atividade entre 1h antes e depois do nascer e pôr do sol). Nós determinamos o 

momento exato do pôr e nascer do sol usando as informações disponíveis no sítio Time and 

Date (2015). 

Para verificar se o padrão de atividade circadiano apresentou uma distribuição 

uniforme ao longo do dia (padrão de atividade catemeral - diurno e noturno), adotou-se o 

Rayleigh test do programa Oriana 4.0 (Kovach Computing Services, 2011). O padrão 

catemeral foi definido quando uma distribuição circular uniforme dos registros em torno do 

relógio foi encontrada (Oliveira-Santos et al. 2010). Quando não encontrado um padrão 

catemeral, a atividade da espécie, então, foi classificada como: noturna (> 70% de registros à 

noite), noturna-crepuscular (45-70% dos registros durante a noite e >20% crepuscular), 

crepuscular-diurna (<45% de registros durante a noite e >20% crepuscular) ou diurna (<45% 

de registros durante a noite e <20% crepuscular). Para comparar as proporções de atividades 

diurnas, noturnas e crepusculares entre as áreas foi utilizado o Teste G (Oliveira-Santos et al. 

2010). 
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RESULTADOS 

 

Um total de 176 fotos de veado-catingueiro foram registradas e consideradas 

independentes a partir de intervalos mínimos de uma hora entre si. Tendo em vista o número 

total de 208 sítios amostrais, o veado-catingueiro foi detectado em 75 (ocupação inicial de 

36%) e não foi detectado em 133 sítios amostrais (64%) (Figura 7 e 8). Já em relação à 

espécie M. americana, historicamente também presente na região de estudo, não foi 

encontrada nenhuma fotografia que confirmasse sua presença nessa área.  

 

 

Figura 7 - Pontos amostrados pelas armadilhas fotográficas nas três paisagens de estudo indicando os locais 

onde o veado-catingueiro foi detectado (pontos coloridos) ou não detectado (pontos pretos). 

  

Considerando as seis ocasiões por sítio ao longo do período de amostragem (30 dias), 

o veado-catingueiro foi raramente detectado. Do total de 75 sítios com a presença da espécie, 

o veado foi detectado em apenas uma das seis ocasiões amostrais (i.e. 100000) em 57% dos 

sítios (43/75), em 24% (18/75) em apenas duas ocasiões (i.e. 110000), em 8% (6/75) em três 

ocasiões (i.e. 111000), em 8% (6/75) em quatro ocasiões (i.e. 111100) e em 3% (2/75) sua 

presença foi detectada em cinco ocasiões (i.e. 111110). Consequentemente, a soma do número 

total de ausências (i.e. “0”s) e a soma do número total de presenças (i.e. “1”s) foram iguais a 

1.117 e 131, respectivamente. Neste contexto, em 64 históricos de captura potenciais, obteve-

se 30 diferentes históricos de captura, com 60% (18/30) deles contendo apenas um único 

registro da espécie por histórico. 
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Figura 8 - Registros de veado-catingueiro nas áreas de estudo. 

  

 

 
 

 

 

 
 



33 

 

 

Detectabilidade e modelos de ocupação 

 

Para a variável “cao”, modelos de abundância relativa indicaram um forte efeito 

negativo do “Grau de Proteção” (importância relativa de 0,96 no conjunto total de modelos) 

sendo que o (λ) do cão-doméstico é menor dentro de áreas protegidas do que fora delas 

(Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Resultados dos modelos de abundância relativa para o cão-doméstico. Em azul estão os modelos 

igualmente plausíveis (ΔAIC≤2). Beta: (+) = efeito positivo, (-) = efeito negativo e em branco = intervalo de 

confiança inclui o zero. K: número de parâmetros. AICc: Critério de Informação de Akaike para amostras 

pequenas. ΔAICc: diferença entre os AICc, com base no melhor modelo (ΔAICc = 0). W i: peso das variáveis 

 

Modelo Beta AICc ∆AICc Wi Verossimilhança K Deviance 

{r(Cam_Estr)lam(GP)} (-) 469,77 0,00 0,96 1,00 4 461,58 

{r(Cam_Estr)lam(Campo)} 

 

477,02 7,24 0,03 0,03 4 468,82 

{r(Cam_Estr)lam(Dedif)} 

 

479,19 9,42 0,01 0,01 4 471,00 

{r(Cam_Estr)lam(FN)} 

 

481,94 12,17 0,00 0,00 4 473,75 

{r(Cam_Estr)lam(Destr)} 

 

482,09 12,31 0,00 0,00 4 473,89 

{r(Cam_Estr)lam(.)} 

 

482,83 13,05 0,00 0,00 3 476,71 

{r(Cam_Estr)lam(Dagua)} 

 

483,38 13,60 0,00 0,00 4 475,18 

{r(Cam_Estr)lam(Silv)}   484,75 14,98 0,00 0,00 4 476,56 

 

 

Houve variação na detecção entre os sítios amostrais (probabilidade de detecção < 1), 

uma vez que o veado-catingueiro nem sempre foi detectado quando presente em um sítio 

amostral. Dessa forma, o melhor modelo de detecção para o veado-catingueiro foi o modelo 

com a variável “localização da câmera”, com probabilidade de detecção cerca de 70% maior 

(p = 0,28) quando as câmeras estavam alocadas fora de estradas de terra do que quando 

estavam nas estradas de terra (p = 0,17). Esse modelo foi o melhor ranqueado pelo ΔAIC, 

apresentando maior importância relativa no conjunto dos modelos (Wi = 0,39; Tabela 6). 
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Tabela 6 - Resultado dos modelos de detecção. Em azul estão os modelos igualmente plausíveis (ΔAIC≤2). 

Beta: (+) = efeito positivo, (-) = efeito negativo e em branco = intervalo de confiança inclui o zero. K: número de 

parâmetros. AICc: Critério de Informação de Akaike para amostras pequenas. ΔAICc: diferença entre os AICc, 

com base no melhor modelo (ΔAICc = 0). Wi: peso das variáveis. 

 

Modelo Beta AICc ∆AICc Wi Verossimilhança K Deviance 

{psi(Global),p(Cam_Estr)} (+) 800,51 0,00 0,39 1,00 12 774,91 

{psi(Global),p(Campo)} (-) 801,12 0,61 0,29 0,74 12 775,52 

{psi(Global),p(.)} 
 

804,12 3,61 0,06 0,16 11 780,77 

{psi(Global),p(Silv)} 
 

804,47 3,95 0,05 0,14 12 778,87 

{psi(Global),p(Silv)} 
 

804,47 3,95 0,05 0,14 12 778,87 

{psi(Global),p(Ano)} 
 

804,47 3,96 0,05 0,14 12 778,87 

{psi(Global),p(Temp)} 
 

804,64 4,13 0,05 0,13 12 779,04 

{psi(Global),p(Chuva)} 
 

806,14 5,63 0,02 0,06 12 780,54 

{psi(Global),p(FN)} 
 

806,24 5,73 0,02 0,06 12 780,64 

 

 

O valor de ocupação inicial (36%), que assume p = 1,0, subestimou o valor da média 

dos modelos de ocupação em 25% (probabilidade de ocupação final média = 0,45 (±0,04)), o 

que evidencia a necessidade de se incorporar a probabilidade de detecção para produzir 

estimativas de ocupação mais confiáveis. Contudo, o melhor modelo de ocupação para o 

veado-catingueiro (ΔAIC <2) foi o modelo contendo a variável silvicultura (Tabela 7), 

apresentando maior importância relativa no conjunto dos modelos (Wi = 0,66), indicando um 

forte efeito positivo deste ambiente na ocupação da espécie (Figura 9).  

  

Tabela 7 - Resultado dos modelos de ocupação. Em azul estão os modelos igualmente plausíveis (ΔAIC≤2). 

Beta: (+) = efeito positivo, (-) = efeito negativo e em branco = intervalo de confiança inclui o zero. K: número de 

parâmetros. AICc: Critério de Informação de Akaike para amostras pequenas. ΔAICc: diferença entre os AICc, 

com base no melhor modelo (ΔAICc = 0). Wi: peso das variáveis. 

 

 

 

Modelo Beta AICc ∆AICc Wi Verossimilhança K Deviance 

{p(Cam_Estr)psi(Silv)} (+) 785,62 0,00 0,63 1,00 4 777,42 

{p(Cam_Estr)psi(.)} 
 

789,96 4,35 0,07 0,11 3 783,84 

{p(Cam_Estr)psi(Dedif)} 
 

790,27 4,65 0,06 0,10 4 782,07 

{p(Cam_Estr)psi(FN)} 
 

790,58 4,97 0,05 0,08 4 782,39 

{p(Cam_Estr)psi(Dagua)} 
 

791,44 5,83 0,03 0,05 4 783,24 

{p(Cam_Estr)psi(Campo)} 
 

791,58 5,96 0,03 0,05 4 783,38 

{p(Cam_Estr)psi(Cana)} 
 

791,61 5,99 0,03 0,05 4 783,41 

{p(Cam_Estr)psi(Cao)} 
 

791,76 6,15 0,03 0,05 4 783,57 

{p(Cam_Estr)psi(Destr)} 
 

791,90 6,28 0,03 0,04 4 783,70 

{p(Cam_Estr)psi(GP)}   792,04 6,42 0,03 0,04 4 783,84 
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Figura 9 - Probabilidade de ocupação do habitat pelo veado-catingueiro (modelos preditos) em função da 

variável silvicultura. As barras verticais pretas correspondem ao intervalo de confiança (95%) e as barras azuis 

correspondem ao erro padrão das estimativas de ocupação. 

  

A probabilidade de ocupação do veado-catingueiro dentro de unidades de conservação 

foi de 0,446 enquanto que fora delas foi de 0,452, o que indica uma ocupação da paisagem de 

forma semelhante dentro e fora de unidades de conservação. Todos os modelos apresentaram 

coeficiente de variação, tanto para a detecção quanto para a ocupação, abaixo de 20% e o c-

hat do modelo mais parametrizado {p(Cam_Estr)psi(Global)} foi igual a 0,65, ambos 

indicativos de um conjunto de bons modelos. 

 

 
Atividade circadiana do veado-catingueiro dentro e fora de UCs. 

 

 Obteve-se um esforço total de 6240 armadilhas/dia com 176 fotos de veado-

catingueiro, sendo 49 registros dentro das unidades de conservação (UC) e 127 registros fora 

delas. O veado-catingueiro apresentou distribuição circular uniforme ao longo das 24 horas 

(i.e. padrão de atividade catemeral), tanto dentro de UC (Z=2,68; P=0,07) quanto fora de UC 

(Z=1,92; P=0,15) (Figura 10). 
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Figura 10 - Distribuição de registros fotográficos do veado-catingueiro dentro e fora de UCs presente nas áreas 

de estudo entre abril e setembro de 2013 e 2014. As barras correspondem ao total de registros por hora do dia. 

 

Considerando todos os registros juntos, o veado-catingueiro igualmente apresentou 

distribuição circular uniforme ao longo das 24 horas (Z=1,64; P=0,20) (Figura 11). 

 

  
Figura 11 - Distribuição de registros fotográficos do veado-catingueiro em todas as paisagens nas áreas de 

estudo entre abril e setembro de 2013 e 2014. As barras correspondem ao total de registros por hora do dia. 
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DISCUSSÃO 

  

A utilização de armadilhas fotográficas se mostrou bastante eficiente para a obtenção 

de dados do veado-catingueiro nas três áreas de estudo. A utilização dos modelos de ocupação 

da paisagem também se mostrou eficiente uma vez que permitiu obter estimativas confiáveis e 

ajustadas dessas populações através da estimativa da incerteza (variação da probabilidade de 

detecção) (Mackenzie et al. 2002). A utilização da variável “localização da câmera” (dentro e 

fora das estradas de terra) resultou no melhor modelo de detecção do veado-catingueiro, 

sendo que a espécie foi 65% mais detectada fora das estradas de terra do que em estradas de 

terra, mesmo com uma menor quantidade de armadilhas fotográficas alocadas fora das 

estradas (35%). A menor detecção do veado-catingueiro em estradas de terra pode ser devido 

à aversão da espécie por áreas abertas, o que reduz, por sua vez, sua exposição e o risco de 

predação (Black-Décima et al. 2010; Rodrigues et al. 2014b). Este resultado também se 

relaciona a aspectos comportamentais da espécie, que utiliza estradas de terra para atravessá-

las (“atravessadores”) e não de forma a segui-las (“seguidores”) em função da maior 

utilização destas como rotas de deslocamento por grandes felinos e por cachorros domésticos, 

potenciais predadores, além do maior fluxo de pessoas e máquinas agrícolas, como observado 

nas áreas de estudo do presente trabalho, aumentando assim os riscos à espécie. De fato, a 

maior probabilidade de detecção do veado-catingueiro fora de estradas de terra, bem como o 

padrão de movimentação nestes locais, foi observado em diferentes estudos (Harmsen et al. 

2010; Srbek-Araujo & Chiarello, 2013). Segundo estes autores, Mazama spp estão associadas 

aos cursos d’água e às bordas de florestas, o que corrobora a utilização de estradas de terra de 

forma oportunista, devido sua grande disponibilidade próxima ao seu hábitat. 

Considerando os diferentes ambientes dentro de uma paisagem agrícola, houve um 

efeito positivo dos plantios de eucalipto e de pinheiro exótico na ocupação do veado-

catingueiro. Uma possível explicação para isto pode estar relacionada à maximização do 

ganho energético e minimização do custo com a procura de alimento, além da redução do 

custo com a vigilância, comparativamente a outros ambientes imersos nesta paisagem. Dado 

alguns registros fotográficos do veado-catingueiro se alimentando em meio aos plantios de 

eucalipto, a utilização de itens alimentares pela espécie seria possível em função da 

regeneração natural de plantas herbáceo-arbustivas nativas presentes nesses locais. 

Dependendo da espécie de eucalipto plantada, bem como a idade dos plantios e vizinhança, o 

número de espécies nativas regeneradas no sub-bosque dessas plantações dentro das áreas de 

estudo pode variar de 51 até mais de 120 (Pereira-Silva, 2004; Nóbrega et al. 2008). Estudos 
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de dieta do veado-catingueiro apontam a presença de alguns gêneros de plantas (i.e. Cordia 

sp., Baccharis sp., Vernonia sp., Jacaranda sp., Psycotria sp.) como itens integrantes de sua 

dieta (Bodmer, 1989; Gayot et al. 2004; Richard & Juliá, 2001), sendo estas encontradas 

dentro de plantios de eucalipto e áreas regenerantes dentro das áreas de estudo (Pereira-Silva, 

2004; Nóbrega et al. 2008), o que sugere a utilização dessas áreas em função do recurso 

disponível para a espécie. Da mesma forma que foi observado nesse estudo, Lyra-Jorge 

(1999), obteve registros do veado-catingueiro forrageando em meio aos plantios de eucalipto, 

assim como Lyra-Jorge & Pivello (2005), verificaram hábitos oportunistas de alimentação do 

veado-catingueiro em plantios de cana-de-açúcar a partir de plantas daninhas que nascem nas 

entrelinhas de cana ou mesmo brotos de cana, ambas na mesma área do presente trabalho, o 

que favorece sua manutenção em paisagens agrícolas. 

A escolha de ambientes pelo veado-catingueiro também está associada à diminuição 

da probabilidade de encontro com predadores, sendo que a necessidade de ambientes 

florestais, que seriam utilizados como áreas de refúgio e descanso, é apontada como 

importante por diversos autores (Pinder, 1997; Black-Décima et al. 2010; Rodrigues et al. 

2014b). Dessa forma, o efeito positivo na ocupação de plantios de silvicultura pelo veado-

catingueiro pode estar relacionado à menor riqueza e abundância de predadores nestes locais 

quando comparados a outros ambientes (e.g. florestas nativas, cana-de-açúcar) e ao 

favorecimento tanto da fuga do veado-catingueiro como da detecção mais eficiente de seus 

predadores, reduzindo assim os riscos de predação nestes locais. 

Diferentes estudos em plantações de eucaliptos em regiões próximas das nossas áreas 

de estudo no estado de São Paulo sugerem menor frequência de grandes e pequenos felinos e 

de cachorros domésticos em plantios de eucaliptos quando comparados a outros ambientes 

(Dotta, 2005; Silveira, 2005; Timo et al. 2014). Os resultados deste trabalho para a espécie 

Canis familiaris não sugere efeito da silvicultura neste potencial predador. Em um estudo 

paralelo (R.M.Paolino, dissertação de mestrado em elaboração), modelos gerados para a 

jaguatirica (Leopardus pardalis) indicaram menor abundância relativa deste felino nos 

eucaliptais, bem como influência negativa deste tipo de vegetação na ocupação da paisagem 

deste felino.  

Por outro lado, mesmo que não detenham menor incidência ou abundância de 

predadores (Lyra-Jorge et al. 2008), essas florestas plantadas, por apresentarem grande 

espaçamento entre as árvores e ausência de sub-bosque denso, com exceção das áreas de 

silvicultura abandonada, poderiam favorecer tanto a fuga do veado-catingueiro como a 

detecção mais eficiente de seus predadores, reduzindo assim os riscos de predação. Nesse 
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sentido, é pertinente observar que Lagory (1987) verificou que o fato do veado Odocoileus 

virginianus visualizar seus predadores a longas distâncias em determinados ambientes, 

contribuiu para a redução nas taxas de predação e manutenção dessa espécie nestas áreas. 

Sabe-se que os veados possuem estratégias de fuga extremamente eficientes (i.e. fuga 

rápida e veloz associada a uma enorme capacidade olfativa e auditiva) que os tornam uma 

presa difícil de ser abatida por grandes felinos. Ainda assim, os cachorros representam uma 

ameaça aos veados, pois a fisiologia muscular dos cervídeos os impede de realizar uma fuga 

demorada e persistente, sendo uma presa fácil para os cachorros (Black-Décima et al. 2010; 

Duarte & Reis, 2012). Mesmo quando não capturados pelos cachorros, os veados podem 

manifestar uma síndrome envolvendo o sistema músculo-esquelético e cárdio-respiratório, a 

miopatia de captura, que frequentemente leva os animais à morte horas ou dias após a 

perseguição (Catão-Dias & Camargo. 2010). No entanto, os resultados deste trabalho indicam 

que a abundância relativa do cachorro doméstico não influenciou a ocupação do veado-

catingueiro. Uma hipótese provável é que a abundância de cães domésticos seja relativamente 

pequena nas áreas de estudo em comparação com outras áreas já estudadas. De fato, houve 

poucos registros da presença de cachorros (registro em 42/208 = 20% dos pontos amostrados) 

nas áreas de estudo presentes no Cerrado, diferentemente do que já foi observado em alguns 

remanescentes na Mata Atlântica (Galetti & Sazima, 2006; Srbek-Araujo & Chiarello, 2008; 

Paschoal et al, 2008). Galetti & Sazima (2006) sugerem ainda que medidas de erradicação 

desses animais são extremamente necessárias nestas áreas para a sobrevivência de espécies 

nativas, dentre elas o veado-catingueiro (presa potencial). No entanto, além dos poucos 

registros de cachorros em todas as áreas de estudo, os modelos realizados com o cachorro 

apontam um efeito negativo na abundância relativa desta espécie nas unidades de 

conservação, resultando em uma diminuição das potenciais pressões de predação das 

populações de veados-catingueiro por esta espécie, neste contexto de paisagem. 

Dado que a probabilidade de ocupação média nas áreas de estudo pelo veado-

catingueiro foi de 0,45 (±0,04), as populações da espécie estão relativamente bem distribuídas 

no Cerrado do estado de São Paulo. Apesar do resultado desta pesquisa não indicar um baixo 

valor para a ocupação do veado-catingueiro, a ausência de dados de outras áreas, sobretudo a 

respeito de ocupação em paisagens pouco alteradas, é um limitante para se apontar com 

segurança se a espécie está ou não bem neste contexto de paisagem. Isso porque se a espécie 

ocorrer naturalmente em áreas pouco alteradas em probabilidades muito acima da encontrada 

nesta pesquisa, como é o caso do Pantanal (probabilidade de ocupação do veado-catingueiro 

igual a 0,80; Oliveira-Santos, 2009), resultaria em uma notícia preocupante do ponto de vista 
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da conservação. Entretanto, no Cerrado do estado de São Paulo, nas áreas de estudo, existem 

alguns fatores que potencializam a manutenção do veado-catingueiro nesse contexto de 

paisagem, como a alta disponibilidade de recursos alimentares advindos de áreas nativas, 

plantios e áreas em regeneração, além da ausência de predadores, como a Pantera onca e de 

competidores, como a espécie Mazama americana (Talamoni et al. 2000, Leonel et al. 2010), 

bem como a reduzida taxa de caça ilegal no Cerrado, nas áreas de estudo, diferentemente do 

que acontece na Caatinga, por exemplo (Cruz et al. 2005). 

A estimativa de ocupação encontrada para o veado-catingueiro também foi a mesma 

dentro de unidades de conservação e fora delas. Porém, a falta de diferença na ocupação 

dentro de UC e fora de UC pode ser um reflexo das condições do desenho experimental desta 

pesquisa, onde fora de UC é basicamente uma zona de amortecimento ou áreas adjacentes à 

APP e reserva legal. Dessa forma, a proporção de vegetação nativa, considerando todas as 

áreas de buffer de 5 km mapeadas, é de 40% (cerrados e florestas nativas), o que está acima 

do limiar de quantidade de habitat (cerca de 30% de habitat nativo) na qual as comunidades 

de mamíferos tendem a ser mais pobres e desestruturadas (Estavillo et al. 2013). Isso significa 

que em futuros estudos delineados para esta espécie, faz-se necessário levar em consideração 

ambientes sob maiores impactos antrópicos com menores proporções de vegetação nativa para 

o melhor entendimento do processo de ocupação do veado-catingueiro neste cenário. Apesar 

disso, diferentes autores já reportaram a ocorrência da espécie tanto dentro de áreas protegidas 

como fora delas, principalmente devido a seus hábitos generalistas (Dotta, 2005; Leonel et al. 

2010; Alves et al. 2012; Rodrigues et al. 2014b). Sabe-se que as espécies generalistas são, 

normalmente, animais com grande mobilidade, hábeis para uso de diversos hábitats e itens 

alimentares e o veado-catingueiro nesse contexto poderia estar se beneficiando da 

disponibilidade dessas diferentes fisionomias e da fragmentação de hábitats, em função da 

ausência de grandes predadores e competidores diretos mais vulneráveis às mudanças 

ambientais. Estes novos ambientes, também poderiam ser ocupados por outros herbívoros, 

mas como se tratam de espécies com maiores requerimentos de habitat e com menor 

capacidade de se adaptar a ambientes muito alterados, o veado-catingueiro possui vantagem 

nesse processo.  

Embora a caça ilegal seja amplamente difundida em muitas regiões do Brasil (e.g. 

Mata Atlântica, Amazônia) representando sérias ameaças a algumas espécies de veados 

(Duarte & Reis, 2012), os resultados deste trabalho indicam indiretamente que no Cerrado, 

nas áreas de estudo, a situação da caça ilegal parece diferente. Sabe-se que os veados desde a 

pré-história são caçados pelo homem para fins estéticos, religiosos, econômicos, sociais e 
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representam um dos principais recursos/“prêmios” utilizados nas sociedades tradicionais 

brasileiras (Putman, 1988; Vogliotti, 2003). Com isso, espera-se que populações de veados 

sofram com a pressão de caça. Além disso, historicamente nesta região do interior de São 

Paulo, havia de maneira significativa atividades de caça ilegal, com relatos de perseguição aos 

veados (Comunicação pessoal). No entanto, embora alguns poucos relatos de caça ilegal nas 

áreas de estudo tenham sido ouvidos, nenhuma evidência desta atividade foi detectada (e.g. 

registro de armadilhas, barracas, cevas, objetos). Isto significa que o estabelecimento do 

veado-catingueiro, mamífero com alto valor cinegético, em paisagens de agricultura intensiva 

também está atrelado à provável diminuição da cultura de caça neste cenário. Esta diminuição 

da cultura de caça no nordeste do estado de São Paulo pode estar associada a fatores como a 

mecanização da agricultura e da silvicultura (i.e. menos pessoas trabalhando diretamente no 

campo), bem como com o consequente êxodo rural, fato observado na superioridade do 

número de habitantes que vivem nas cidades quando comparado ao número total de habitantes 

que vivem no campo (IBGE, 2010). Além disso, a proibição do comércio de armas de fogo 

dificulta o acesso e prática da caça ilegal, potencializando ainda mais a ocorrência da espécie 

neste contexto de paisagem.  

Por fim, o resultado da atividade circadiana do veado-catingueiro aponta hábitos 

catemerais, uma característica de vários ungulados seletivos (van Schaik & Griffiths, 1996; 

Rivero et al. 2005). No entanto, nossos resultados evidenciam uma frequência maior de 

atividades noturnas pelo veado-catingueiro diferentemente do encontrado para as populações 

da Amazônia Peruana e do Pantanal (Tobler et al. 2009; Chiaravalloti et al. 2010). Esse 

resultado pode ser um indicativo da mudança do período de atividade da espécie, ao longo do 

tempo, em função das pressões de caça diurna, historicamente existente nessa região. A 

adoção de estratégias para evitar a competição, a predação, à caça e o tráfego humano intenso 

têm sido reportados como moduladores do padrão de atividade de algumas espécies de 

mamíferos, inclusive em cervídeos (Griffiths & van Schaik, 1993; Kilgo et al. 1998; 

McClennen et al. 2001; Gomez et al. 2005; Weckel et al. 2006). Já em relação a comparação 

do período de atividade dentro e fora de unidades de conservação, não há diferença 

estatisticamente significativa nos padrões de atividade, corroborando a alta capacidade de 

adaptação da espécie neste contexto de paisagem. 
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Implicações 

Os resultados deste trabalho indicam que o veado-catingueiro está distribuído pela 

paisagem agrícola e suas populações não se encontram isoladas em unidades de conservação. 

Isso indica que estas paisagens podem ser ambientes adequados para o veado-catingueiro no 

Cerrado. Paisagens agrícolas são tidas como ambientes complexos amplamente heterogêneos 

(Dotta et al. 2007) e esta heterogeneidade pode favorecer a manutenção de diversidade tanto 

de plantas (Pereira-Silva, 2004; Nóbrega et al. 2008) como da fauna (Dotta et al. 2007). Para 

algumas espécies, se há um manejo ambiental adequado com preservação de manchas de 

vegetação nativa, o impacto das atividades antrópicas pode ser minimizado, sendo que essas 

paisagens agrícolas podem desempenhar um importante papel na manutenção dessas espécies 

(Martin et al. 2012). Neste contexto, as espécies generalistas, capazes de utilizar diversos 

tipos de hábitats e itens alimentares disponíveis, são favorecidas uma vez que dependem de 

menores requerimentos de hábitats para sua manutenção (Dotta et al. 2007), como é o caso do 

veado-catingueiro. Os resultados corroboram a hipótese de que esta espécie apresenta uma 

alta flexibilidade ecológica, ocupando paisagens sobre bruscas mudanças nos últimos 50 anos. 

Além disso, os resultados deste estudo também sugerem uma redução da cultura de caça no 

Cerrado do nordeste paulista, nas áreas de estudo. No entanto, é necessário que estudos 

direcionados para avaliar a situação da caça ilegal no bioma Cerrado do estado de São Paulo 

sejam delineados para averiguar se o que foi encontrado para o veado-catingueiro se aplica 

também às demais espécies de mamíferos. 

 O efeito que as variáveis escolhidas neste estudo podem exercer na manutenção do 

veado-catingueiro deve ser estudado em maior detalhamento, investigando diferentes escalas 

espaciais (zona de influência ao redor do ponto amostral) bem como variáveis ainda não 

exploradas, notadamente com respeito à conectividade e estrutura das paisagens da área de 

estudo. A variação entre diferentes idades dos talhões de florestas plantadas e plantios 

agrícolas também pode representar uma ocupação diferenciada pela espécie neste cenário. 

Futuros estudos utilizando colares GPS podem ser uma excelente alternativa para a 

complementação deste estudo. Contudo, nossos resultados indicam que a ocupação de uma 

paisagem heterogênea pelo veado-catingueiro se concentra nos plantios de silvicultura. 

 Os resultados deste estudo também indicam que o cachorro doméstico é pouco 

abundante nas áreas de estudo e sua abundância é relativamente menor dentro de unidades de 

conservação do que no entorno destas. Isto significa que a influência do cachorro doméstico 

sobre as populações de veado-catingueiro deve estar restrita às zonas mais próximas as áreas 
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urbanas do que próximas as áreas nativas, neste momento. Além disso, esse resultado é um 

reflexo da diminuição de moradores presentes no campo (i.e. devido ao êxodo rural) uma vez 

que a presença destes animais é mais intensa em locais com a presença humana (e.g. vilas, 

residências rurais)(Srbek-Araujo & Chiarello 2008). A investigação dos processos que 

permitem a presença do cachorro doméstico dentro e/ou no entorno de UCs e sua interação 

com as populações de veados é em um primeiro passo para a compreensão de necessidades 

efetivas ou não de combate à essas espécies nestes locais. Assim, neste momento não há 

necessidade de se combater a presença de cachorros domésticos dentro das unidades de 

conservação do presente estudo. No entanto, nossos resultados apontam que os cachorros se 

encontram no entorno dessas UCs e com isso se faz necessário que mais estudos sejam 

delineados para que se avalie diretamente a quantidade de cachorros presentes nestas áreas e 

se o controle populacional de cães no entorno dessas UCs é uma medida necessária para a 

manutenção e sobrevivência dos veados-catingueiro nesta região em longo prazo. 
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CONCLUSÕES 

 Os resultados desse trabalho apontam que o veado-catingueiro está relativamente bem 

distribuído nos remanescentes de Cerrado do nordeste do estado de São Paulo, nas áreas de 

estudo, e que a espécie está se beneficiando da heterogeneidade ambiental presente na 

paisagem rural desta região; 

 

O veado-catingueiro está ocupando com a mesma intensidade tanto o interior como o 

entorno de unidades de conservação, um provável reflexo da pouca pressão de caça existente 

fora de áreas protegidas bem como da existência, nestas zonas, de recursos alimentares e de 

abrigos. 

  

O cachorro doméstico não influenciou a ocupação do veado-catingueiro nas áreas 

estudadas, resultado provável da baixa abundância relativa dos cachorros domésticos, 

conforme registrado pelas armadilhas fotográficas. 

 

 Os plantios de silvicultura apresentaram um efeito positivo na ocupação da paisagem 

pelo veado-catingueiro, reflexo provável da disponibilidade de alimento nestas áreas e/ou da 

menor taxa de predação ai presente. 

 

 Por fim, o veado-catingueiro apresenta hábito catemeral (diurno e noturno) e atividade 

circadiana sem diferença estatisticamente significativa dentro e fora de unidades de 

conservação, o que igualmente indica um aumento na capacidade de adaptação dessa espécie 

nesse contexto de paisagem. 
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