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Resumo 

Os processos de fragmentação de habitats naturais vêm somando diversos efeitos 

negativos sobre a biodiversidade nos diferentes biomas brasileiros e estudos sobre o 

comportamento de animais generalistas frente às pressões antrópicas tem mostrado 

que algumas espécies vêm resistindo à alguns fatores prejudiciais à fauna em 

ambientes dominados pelo homem. No presente estudo, buscamos analisar como a 

espécie de cervídeo Mazama gouazoubira esteve se comportando em áreas de 

plantios de eucaliptos em diferentes estágios de crescimento, quanto a preferência de 

uso de habitat, frequência de ocorrência e densidade de indivíduos. O trabalho foi 

realizado no período de janeiro de 2015 a junho de 2016 em um mosaico com plantios 

eucaliptos no interior de São Paulo. As coletas de dados foram feitas através de 

amostragens indiretas de rastros e vestígios da espécie no mosaico do atual estudo. 

A espécie M. gouazoubira foi registrada em 11 das 18 amostragens, com um total de 

76 registros, estando presente em 61,11% das coletas. Não houve divergência 

significativa na preferência do uso de eucaliptais nos diferentes estágios de 

crescimento, no entanto, a espécie mostrou-se resistente e constante nos talhões 

plantados, apoiando a hipótese de que M. gouazoubira é resistente em áreas de 

plantios de eucaliptos.  
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1 Introdução 

 O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, considerado um dos “hotspots” 

mundiais da biodiversidade, que comporta a mais rica savana em espécies no mundo. 

Este bioma, encontrado em 12 dos 26 estados brasileiros, ocupa mais de 22% do 

território nacional (OLIVEIRA, CÂMARA, OLIVEIRA, 2009). No estado de São Paulo, 

as vegetações típicas do Cerrado que podem ser encontradas vão desde formações 

savânicas, como campos limpos, campos sujos e campo cerrado até grandes áreas 

florestais, como o cerradão e matas ciliares (OLIVEIRA, CÂMARA, OLIVEIRA, 2009; 

BOCCHIGLIERI, MENDONÇA, HENIQUES, 2010). 

 Contudo, o bioma está sofrendo pelos efeitos de fragmentação, os quais 

causaram danos irremediáveis aos processos ecológicos nos diferentes 

ecossistemas, principalmente no centro-oeste e sudeste do país, onde encontram-se 

as maiores concentrações de devastação de vegetações nativas em décadas 



passadas, que hoje são ocupadas por produtores rurais para a criação de gado, 

produção de silviculturas e monoculturas (SILVEIRA, 2004; GANEM, DRUMMOND , 

FRANCO 2013; SANTOS, 2014). 

 Estes efeitos de fragmentação e adjacentes ocupações do solo por produções 

agropecuárias estão provocando grandes extinções locais de espécies, pela escassez 

de vegetações nativas e pequenez dos fragmentos restantes nos mosaicos 

dominados pelas culturas antropogênicas, fazendo com que os animais silvestres se 

agrupem em grandes densidades nesses ambientes, provocando uma competição 

intra e interespecífica excessiva por recursos e condições (BEGON, TOWNSEND, 

HARPER 2005; SANTOS, 2014).  

 No entanto, algumas espécies consideradas generalistas quanto à utilização 

de habitat e recursos alimentares vêm mostrando uma resistência às pressões 

antrópicas nesses ambientes exóticos, mesmo que não compostas por números 

viáveis de indivíduos nas populações (OLIVEIRA, CÂMARA, OLIVEIRA, 2009).  

 Dentre essas espécies, o Veado-catingueiro (Mazama gouazoubira), é uma das 

que apresentam uma maior plasticidade ecológica e resistência em ambientes 

antropogênicos, por possuir uma alta capacidade adaptativa alimentar em ambientes 

modificados, já que sua dieta é composta por frutos, fungos, leguminosas e outros 

tipos de arbustos e ervas (TIEPOLO & TOMAS, 2011; DUARTE et al. 2012). A espécie 

ocorre por toda a América do Sul, com registros ocasionais menos sustentados na 

região norte, ocupando uma vasta diversidade de habitats, tanto florestais como 

abertos (TIEPOLO & TOMAS, 2011; DUARTE et al. 2012).  

 Com isto, estima-se que as populações estejam em equilíbrio ou crescimento, 

pois a espécie possui uma capacidade adaptativa que se estende também ao 

requerimento de habitats, ocupando áreas antropizadas (DUARTE et al. 2012). Por 

estes fatores, a espécie é considerada Menos Preocupante (LC) pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade e International Union for Conservation of 

Nature (DUARTE et al. 2012; IUCN, 2016).  

 O registro de M. gouazoubira em áreas dominadas pelo homem, especialmente 

em eucaliptos e pinus vêm sendo bem documentados nos últimos anos, no entanto, 

caracterizações sobre a ecologia das populações com ênfase em dieta, demografia e 

preferência de habitat em áreas dominadas pelo homem, são bastante escassas 

(TIEPOLO & TOMAS, 2011; DUARTE et al. 2012; SANTOS, 2014).  



 Portanto, o atual projeto veio sanar as informações que se encontram bastante 

vagas sobre a preferência, frequência de uso e densidade de indivíduos em matrizes 

com plantações de Eucaliptos spp. em um mosaico no interior do estado de São Paulo. 

Para isto, foi elaborado a hipótese de que o M. gouazoubira é resistente às pressões 

antropogênicas em plantações de eucaliptos. 

 

2 Objetivos 

 O presente trabalho buscou analisar como a espécie M. gouazoubira está 

usando as plantações eucaliptos em um mosaico heterogêneo no interior de São 

Paulo, quanto à distribuição, densidade e frequência de uso da matriz pelos indivíduos 

dentro do mosaico em questão. 

 

3 Materiais e Métodos 

3.1 Área de estudo 

 O estudo foi realizado em duas fazendas localizadas nos municípios de 

Agudos, Borebi e Lençóis Paulista, no centro-oeste paulista (Figura 1). A vegetação 

de Cerrado que separa as duas fazendas são: cerradão, mata ciliar, campo cerrado, 

campo sujo e campo limpo, os quais formam um corredor ecológico para a fauna local 

até outras fazendas. As áreas de estudo possuem juntas, 2.512,34 hectares, sendo 

1.798,84 ha. (71,56%) destinados ao plantio de eucalipto (Eucalyptus grandis, E. 

urophylla, E. urograndis), 596,29 ha. (23,73%) a áreas de conservação e 117,21 ha. 

(4,66%) a outros e usos em infraestrutura. A região do entorno das fazendas possui 

uma fitofisionomia com fragmentos de Cerrado e Mata Atlântica, contudo, com relação 

às culturas, são encontrados também plantios de cana-de-açúcar, além de criação de 

gado por pequenos pecuaristas. 



 

Figura 1. Localização da área de estudo (Adaptado de MAFFEI, 2010). 

 

3.2 Desenvolvimento 

3.2.1 Coleta de dados 

 As amostragens foram realizadas mensalmente entre janeiro de 2015 e junho 

de 2016. Elas tiveram uma duração de 10 horas por coleta (07h00min às 17h00min) 

totalizando 180 horas em 18 períodos amostrais. Durante o transecto foram 

percorridos aproximadamente 60km utilizando as estradas como vias de acesso as 

áreas de plantios de eucaliptos, totalizando 1.080km percorridos durante o período de 

18 meses. O trajeto foi fixo, iniciando da fazenda Mamedina, passando pela fazenda 

Ipiranga e terminado na fazenda Mamedina, no qual puderam ser amostradas todas 

as fases crescimento de eucaliptos de forma igualitária dentro do mosaico (Figura 2).  

 Os dados foram coletados por metodologias não invasivas, com identificação 

de rastros e visual da espécie no local. No caso das pegadas, elas foram visualizadas 

e registradas, após isto, foram apagadas dos locais para que não houvesse 

recontagem das mesmas nas coletas posteriores. Para a identificação da espécie, 

foram utilizadas ferramentas, como pranchas para desenho de pegadas, paquímetros 

para medição das mesmas e guias de rastros e vestígios de mamíferos silvestres. 

 



 

Figura 2. Transecto de coleta de dados. 

 

 

 

 



3.2.2 Análise dos dados 

 Para medir a frequência de ocorrência da espécie em cada ambiente em 

questão e no mosaico como um todo, foi realizada a medição através do índice de 

Frequência de Ocorrência, pela equação: F.O. = nf. (100) / Nf, onde “nf” é o número 

de coletas em que a espécie foi observada e “Nf” é o número total de coletas. Para 

comparar a densidade de indivíduos nos diferentes estágios de crescimento de 

eucaliptos, foi utilizado o Índice Pontual de Abundância, medido através da equação: 

I.P.A. = na. (100) / Na, onde “na” é o número de registro da espécie em determinado 

estágio de crescimento e “Na” é o número total de estágios amostrados, sendo estes 

estágios separados em: 0 a 2, 3 a 4 e 5 a 6 anos, considerados estágio inicial, médio 

e avançado de crescimento, respectivamente. Por fim, o teste Qui quadrado foi 

utilizado para medir a probabilidade de ocorrência esperada e real, com intuito de 

rejeitar a hipótese nula (H0) de que M. gouazoubira não se associa à ambientes com 

ação antrópica. 

  

4 Resultados 

 M. gouazoubira foi registrada em 11 das 18 amostragens, com um total de 76 

registros, sendo 4 através de contato visual (5%) e 74 por registro de rastros e 

pegadas (95%). Com base na análise da proporção de ocorrência, considerando a 

hipótese nula como a ausência da espécie em ambientes alterados, o teste de 

probabilidade usando o Qui Quadrado mostrou que a ocorrência da espécie nos 

plantios de eucaliptos esteve associada ao ambiente, podendo então rejeitar H0 

(P<0.02).  

 Nas análises de frequência de ocorrência considerando todos os estágios de 

crescimento inseridos no mosaico, M. gouazoubira esteve presente em 61,11% das 

coletas, sendo considerada constante em ecossistemas antropogênicos na área de 

estudo. O índice Pontual de Abundância mostrou que não houve divergência 

significativa na preferência da utilização de estágios de crescimento distintos pela 

espécie, sendo registrada: 34,21%, 38,15 e 27,63%, nos estágios de 0 a 2 anos, 3 a 

4 anos e 5 a 6 anos, respectivamente (Quadro 1 e Gráfico 2).  

 Conforme mostrado no Gráfico 1, a densidade da espécie atingiu um platô 

somente a partir da 15º coleta, onde o número de registros variou menos dentre os 18 

períodos amostrados. Como o número de coletas, volume dos habitats e eficiência 

das amostragens são determinantes para a estimativa correta da densidade de 



espécies no tempo, tendendo a aumentar tanto a riqueza quanto a densidade 

(BEGON, TOWNSEND, HARPER, 2005) o número de indivíduos registrados nas 

populações de M. gouazoubira também aumentaram em densidade no tempo.  

 No entanto, no período de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016 o mosaico da 

área estudo esteve bastante perturbado pelos trabalhos de corte, colheita e transporte 

de eucaliptos, o que pode ter afugentado os animais, respondendo a baixa densidade 

ou ausência de registros. Ademais, nos meses de janeiro, fevereiro e início de março 

de 2016 houve um atípico aumento na pluviosidade na região (IPMET, 2016), 

dificultando a identificação da espécie por meio de rastros e vestígios, que se 

perderam pela instabilidade do solo decorrentes das fortes chuvas.  

 

 

 

 

Gráfico 1. Densidade de indivíduos durante o período de amostragem (P<0.02). 

 

F (%) I.P.A. 1 (%) I.P.A. 2 (%) I.P.A. 3 (%)

61,11 34,21 38,15 27,63

Frequência de Ocorrência em eucaliptos (F); Índice Pontual de Abundância no estágio de 

crescimento de 0 a 2 anos (I.P.A. 1); Índice Pontual de Abundância no estágio de crescimento de 3 a 

4 anos (I.P.A. 2);   Índice Pontual de Abundância no estágio de crescimento de 5 a 6 anos (I.P.A. 3).

Mazama gouazoubira  (G. Fischer, 1814)

Quadro 1. Dados da frequência de ocorrência e utilização de habitat exótico por Mazama 

gouazoubira  (Mammalia, Cervidae) nas fazendas Mamedina e Ipiranga, localizadas nos municípios 

de Agudos, Borebi e Lençóis Paulista, centro-oeste do estado de São Paulo, entre os meses de 

janeiro de 2015 e junho de 2016. 

Táxon

3
2

1

3
2

0

7

0

3

0 0 0 0 0

15
14

10

16

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

N
Ú

M
ER

O
 D

E 
R

EG
IS

TR
O

S

Densidade no tempo



 

Gráfico 2. Uso de habitat nos diferentes estágios de crescimento. 

 

5 Discussão 

 Através do estudo, podemos observar a constante incidência do M. 

gouazoubira em locais considerados antropizados, como: zonas de cultivo de 

eucalipto, plantios de cana-de-açúcar e pastagens. Ainda que aproximadamente 

23,73% da área total, sejam destinados a conservação, a sua maior porção atende 

aos fins antrópicos e nestas áreas antropizadas, também foram registradas 

incidências dos cervídeos. 

 Tal contexto evidencia não somente a já conhecida plasticidade desta espécie 

quanto ao habitat e escolhas alimentares, como também fomenta a indagação sobre 

os níveis de antropização de áreas e como os animais são atingidos pelas ações 

humanas. 

 Como podemos observar no Gráfico 1, entre janeiro de 2015 e fevereiro de 

2016, ao dados coletados através da observação de rastros e vestígios foram bastante 

variáveis – e baixos em relação aos demais períodos -, em razão das condições 

ambientais desfavoráveis para tal análise; neste ponto, podemos destacar a 

antropização como indicativo de redução na incidência destes animais nas áreas 

analisadas, pois é possível estabelecer um paralelo entre o período de manejo das 

plantações de eucalipto, bem como de escoamento desta produção.  

 Alguns autores afirmam que a espécie pode se beneficiar, de certa forma, da 

remoção da floresta original, pois, assim poderiam atingir áreas antes não disponíveis; 

porém, tal hipótese também demonstra o risco iminente de M. gouazoubira se tornar 
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uma espécie invasora: prejudicando o ambiente em que se inserir, além de atingir 

negativamente outras espécies destas áreas, como o M. nana e o M. bororo. Ainda, 

apesar de abundante, os dados de M. gouazoubira quanto a sua sistemática 

subespecífica e auto-ecologia, são muito escassos (SANTOS, 2014; PINDER & 

LEEUWENBERG, 1997). 

 

6 Considerações finais 

 Quando observamos o contexto em que o M. gouazoubira se insere, com sua 

estreita relação com as áreas antropizadas, podemos pensar inicialmente em um 

processo harmonioso e que traz vantagens para os cervídeos, bem como para o ser 

humano. Porém, como o presente estudo vem reforçar, há muitos fatores a ser 

descobertos e analisados tanto quanto à ocupação humana em espaços naturais, 

quanto à inserção de M. gouazoubira nestas áreas antropogênicas, estranhas a sua 

natureza e permitindo seu contato com outras espécies e habitat.  

 A responsabilidade ambiental deve ser difundida, visando não somente o 

desenvolvimento financeiro e o acúmulo de capital, mas também a conservação dos 

espaços naturais imprescindíveis para as espécies nativas e a nossa própria 

sobrevivência e manutenção de qualidade de vida. 
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