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RESUMO 

Ações de conservação e manejo podem ser limitadas, ou até mesmo equivocadas 

quando não há informações ecológicas básicas disponíveis sobre as espécies. O gato-

maracajá Leopardus wiedii é um dos felinos brasileiros menos estudados. Isto se deve em 

parte ao fato da espécie ser raramente registrada, mesmo em áreas confirmadas de sua 

ocorrência. Entretanto, dados preliminares indicam que o gato-maracajá parece ocorrer em 

densidades elevadas nas várzeas da planície de inundação do rio Amazonas. Essas áreas de 

várzea, como as encontradas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, 

podem ser de especial relevância para a conservação da espécie e apresentam potencial para 

estimativa de parâmetros populacionais inéditos para o gato-maracajá. Através do uso de 

armadilhas fotográficas e modelos de captura-recaptura espacialmente explícitos este 

estudo pretende estimar a densidade de gato-maracajá em uma área de várzea da Amazônia 

Central. Além disso serão investigados fatores ecológicos que potencialmente influenciam 

a densidade de gato-maracajá nestas áreas.  

 

Palavras-chave: felinos neotropicais, parâmetros populacionais, armadilhas fotográficas, 

captura-recaptura espacialmente explícita, áreas alagadas, bacia amazônica.  

 

INTRODUÇÃO  
O gato-maracajá Leopardus wiedii é um felino Neotropical de pequeno porte e 

pelagem pintada (OLIVEIRA, 1998). A espécie apresenta hábitos marcadamente noturnos e 

solitários (DI BITETTI et al., 2010). Sua dieta é composta principalmente por pequenos 

mamíferos, aves e répteis (BIANCHI et al., 2011). Adaptações nas patas posteriores e a 

longa cauda estão associadas ao fato do gato-maracajá ser um felino de intenso hábito 

arborícola (OLIVEIRA, 1998). Apesar disso, seus deslocamentos são principalmente pelo 

chão (TORTATO et al., 2013).  

A espécie se distribui atualmente do México ao norte do Uruguai e Argentina e é 

globalmente classificada como quase ameaçada (PAYAN et al., 2008). No Brasil, o gato-

maracajá está na lista oficial de espécies ameaçadas (MMA, 2003) e é considerado 

vulnerável pela mais recente revisão do status da espécie (TORTATO et al., 2013). Por 

apresentar hábitos arborícolas, esse felino é especialmente sensível ao desmatamento, e tem 

como principal ameaça a perda e fragmentação de hábitats. Por estas e outras ameaças, 

como a caça direta e doenças transmitidas por animais domésticos, estima-se que o gato-

maracajá sofrerá uma redução populacional de 10% nos próximos 15 anos (TORTATO et 

al., 2013).  

O gato-maracajá é especialmente abundante na Amazônia (TORTATO et al., 2013). 

Amostragens preliminares nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e 

Amanã indicam que regiões de várzea apresentam maiores taxas de captura do gato-

maracajá (Grupo de Pesquisa em Ecologia e Conservação de Felinos na Amazônia – 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, dados não publicados). Isso aponta as 

várzeas como potenciais áreas para estudos de parâmetros populacionais da espécie. 

Dentre as prioridades apontadas para conservação do gato-maracajá estão 

estimativas populacionais (TORTATO et al., 2013). No momento, não há estimativas 

robustas publicadas para a espécie. Estudos de densidade populacional ajudam a entender 



3/11 

 

 

as variações temporais e espaciais na distribuição das espécies, provendo importantes 

informações sobre requerimentos ecológicos e tendências populacionais. Estas informações 

são fundamentais para subsidiar e acompanhar ações de manejo e conservação (DI 

BITETTI et al., 2008; KARANTH et al., 2006).  

Para a estimativa de densidades populacionais de espécies com marcas naturais, 

como o gato-maracajá, o uso de armadilhas fotográficas combinado com modelos de 

captura e recaptura (ROYLE et al., 2014) tem sido o método mais bem-sucedido 

(O`CONNELL; NICHOLS; KARANTH, 2011.). Entretanto, por ser uma espécie que 

ocorre em densidades naturalmente baixas e apresentar comportamento elusivo, o baixo 

número de registros de gato-maracajá geralmente é um limitante para as análises.  

Apenas cerca de 6% da Amazônia é coberta pelas florestas inundáveis de várzea da 

planície de inundação do rio Amazonas. A facilidade logística proporcionada pelos cursos 

d’água e a grande produtividade das várzeas fazem com que a maior parte da população 

humana da Amazônia viva associada a esses ambientes (GOULDING; SMITH; MAHAR, 

1996). Isto pode representar ameaça à conservação desses ecossistemas particulares e 

relevantes para muitas espécies associadas. Portanto, para a conservação do gato-maracajá 

é crucial entender quais são os fatores ecológicos que afetam os parâmetros populacionais 

da espécie nas várzeas amazônicas.  

 

OBJETIVOS  
O principal objetivo deste estudo é investigar fatores ecológicos que podem 

influenciar a densidade de gato-maracajá em uma área de várzea da Amazônia Central. Para 

isso, os objetivos específicos são: 

1) estimar a densidade de gato-maracajá usando modelos de captura-recaptura 

espacialmente explícita; 

2) investigar possíveis efeitos da fisionomia vegetal e elevação do terreno na 

densidade de gato-maracajá; 

3) avaliar se a frequência de registro de potenciais presas e competidores está 

relacionada com a densidade de gato-maracajá. 

Especificamente, testarei a hipótese de que a ocorrência do gato-maracajá está 

relacionada positivamente com a presença de vegetação baixa e densa. Isso porque a 

espécie teria seus deslocamentos verticais facilitados e também se beneficiaria de uma 

melhor camuflagem neste tipo de ambiente. Desta forma, espero encontrar maiores 

densidades em áreas de terreno menos elevado, pois essas tendem a apresentar vegetação 

adensada e baixa.  

Além disso, avaliarei também se a presença de potenciais presas e competidores 

influenciam a densidade relativa do gato-maracajá.  Espero que a frequência de registros de 

potenciais presas seja positivamente relacionada com a densidade de gato-maracajá. Locais 

com maior disponibilidade de presa provavelmente abrigam maiores densidades deste 

predador. Por outro lado, espero que a frequência de registros de potenciais competidores 
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seja inversamente relacionada à densidade de gato-maracajá. Possivelmente esse felino 

evite áreas com maior incidência de encontros antagonísticos e, consequentemente, maior 

risco à sobrevivência. 

 

JUSTIFICATIVA 
Os carnívoros são importantes para a estrutura e funcionalidade das comunidades 

biológicas, exercendo função reguladora sobre a abundância das espécies de presas e de 

competidores. (TERBORGH et al., 1999; ROEMER; GOMPPER; VAN 

VALKENBURGH, 2009; RIPPLE et al., 2014). A maioria das espécies de carnívoros são 

de pequeno porte (COLINVAUX, 1980). Na família Felidae, por exemplo, 60% das 

espécies são gatos pequenos (SUNQUIST; SUNQUIST, 2002). No entanto, grande parte 

dos estudos com carnívoros focam em espécies de grande porte. Como consequência, há 

uma carência de informações ecológicas básicas para muitas espécies de carnívoros 

Neotropicais de pequeno porte. Essas informações são essenciais para o planejamento de 

estratégias de manejo e conservação destas espécies. Na ausência de informações sobre 

tamanhos populacionais de uma espécie, o status de ameaça é baseado na extensão de sua 

distribuição geográfica (MACE et al., 2008). Isto pode resultar na subestimativa da real 

ameaça, especialmente para espécies com grandes áreas de distribuição e densidades 

naturalmente baixas, como o gato-maracajá. 

Durante o mestrado, irei investigar aspectos inéditos da ecologia do gato-maracajá. 

Em especial, pretendo estimar a densidade da espécie em áreas de várzea, com o auxílio de 

registros fotográficos e modelos de captura-recaptura. Avaliarei também possíveis fatores 

que influenciam a distribuição espacial da espécie. Essas informações serão úteis para 

entender quais são as ameaças locais ao gato-maracajá e estabelecer critérios para a seleção 

de áreas prioritárias para a espécie.  O estudo também utilizará dados que vem sendo 

coletados desde 2013, como parte de um projeto de monitoramento populacional de onça-

pintada Panthera onca realizado pelo Grupo de Pesquisa em Ecologia e Conservação de 

Felinos na Amazônia do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, do qual faço 

parte desde julho de 2013.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

Este estudo está sendo realizado na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Mamirauá (RDSM). A RDSM está localizada na Amazônia Central, no interflúvio dos rios 

Japurá e Solimões, estado do Amazonas (2,998414 S, -64,924643 W, Figura 1). Com 

1.124.000 hectares de várzea sujeitos anualmente a uma inundação que varia de 10 a 15 

metros, toda a reserva permanece alagada durante 4 a 5 meses por ano (RAMALHO et al., 

2009; FERREIRA et al., 2015). A estação seca se estende de setembro a novembro e a 

cheia de maio a julho (RAMALHO et al., 2009). O clima local é tropical úmido com 

médias de temperatura mensal de 26°C e precipitação anual de 2.373 mm, com maior parte 

da precipitação ocorrendo entre dezembro e maio (AYRES, 1993).  
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Figura 1: Localização da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, diferentes habitats na área de 

estudo e localização das estações amostrais operando na RDSM durante os diferentes anos. 

 

Coleta de dados – Armadilhas fotográficas  

Foram realizadas cinco amostragens, cada uma entre os meses de outubro a janeiro 

de cinco anos consecutivos. Todas tiveram duração de aproximadamente 90 dias. Como 

parte do projeto de monitoramento de P. onca, de 40 a 54 estações amostrais com 

espaçamento médio de 1,7 km (Figura 1) têm sido instaladas nos últimos cinco anos.  

Além destas estações, para este projeto, foram inseridas grades de estações 

amostrais adensadas (Figura 1). Em 2015 este adensamento de estações foi implementado 

no entorno do lago Mamirauá. Esta área havia sido escolhida por abrigar um número 

relativamente grande de registros de gato-maracajá durante o monitoramento populacional 

de onça-pintada até 2014. Posteriormente, com base em análises prévias dos dados, nas 

amostragens de 2016 e 2017 o adensamento de estações amostrais foi posicionado em áreas 

com potencialmente maior densidade relativa de gatos-maracajás. Além de aumentar a 

probabilidade de registro da espécie e gerar estimativas mais robustas, a mudança do local 

onde o adensamento de estações se situa tornou as amostragens mais representativas dos 

ambientes da RDSM como um todo. As demais características das grades de estações 

amostrais adensadas foram preservadas. A sexta e última amostragem com desenho 

amostral voltado para este projeto está em curso e não estão previstas novas amostragens. 
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A adição das grades de estações amostrais adensadas no interior da grade de 

estações amostrais maior (Figura 1) teve como objetivo refinar a estimativa dos parâmetros 

para a modelagem de captura-recaptura espacialmente explícita de gato-maracajá (SUN; 

FULLER; ROYLE, 2014). Ambas grades de estações (adensada e esparsa) permaneceram 

ativas simultaneamente. Foi instalado um total de aproximadamente 32 estações amostrais 

adicionais em cada ano, com distância média aproximada de 500 metros entre cada uma. O 

desenho amostral para o gato-maracajá foi composto pelas estações amostrais adensadas e 

esparsas em conjunto (Figura 1).  

Os dados foram coletados com armadilhas fotográficas (modelo Reconyx PC800 

Hyperfire) operando 24 horas por dia. Cada estação amostral foi constituída por um par de 

armadilhas fotográficas instaladas uma de frente para a outra, distantes aproximadamente 4 

m, a uma altura de cerca de 30 cm do solo. As armadilhas foram programadas para captar 

uma foto por segundo enquanto o animal permanecesse em frente às armadilhas 

fotográficas. 

Estão sendo considerados registros distintos de uma mesma espécie, em uma mesma 

estação, detecções com intervalo maior que 30 minutos entre si. Um evento amostral está 

sendo representado por intervalos de 24 horas, iniciando e terminando às 0:00 h.  

 

Identificação de fitofisionomias e elevação do terreno 

A várzea da RDSM apresenta três principais fisionomias vegetais. As restingas altas 

são terrenos mais elevados que permanecem alagados de 2 a 4 meses por ano a uma 

profundidade que varia de 1 a 2,5 metros. As restingas-baixas permanecem alagadas de 4 a 

6 meses a uma profundidade de até 5 metros. Os chavascais são áreas pantanosas, com 

vegetação baixa e arbustiva, que ficam alagadas de 6 a 8 meses por ano, com 6 a 7 metros 

de profundidade (AYRES, 1993).  

Mapas de vegetação e de tempo de inundação já disponíveis para a área 

(FERREIRA et al., 2014) serão utilizados para relacionar as densidades relativas de gato-

maracajá com as diferentes fisionomias vegetais e elevações do terreno.  

 

Espécies que influenciam a densidade de gato-maracajá 

Os registros fotográficos de potenciais presas e competidores serão utilizados para 

verificar se há relação entre a densidade relativa do gato-maracajá e outras espécies. Serão 

avaliadas aves, répteis, mamíferos de pequeno porte (roedores e marsupiais), mamíferos de 

médio e grande porte herbívoros e mamíferos de médio e grande porte carnívoros.  
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Análise de dados  

Os gatos-maracajás estão sendo identificados individualmente através dos padrões 

únicos de marcas em suas pelagens. Esta identificação permite a criação de históricos de 

captura indivíduo/armadilha. Registros que não permitem identificação precisa do 

indivíduo são excluídos das análises. 

Para a estimativa de densidade, os dados serão analisados utilizando modelos 

espacialmente explícitos de captura e recaptura (SECR) para populações fechadas. Esses 

modelos assumem que os animais possuem áreas de vida aproximadamente circulares e 

aleatoriamente distribuídas (BORCHERS; EFFORD, 2008). SECR usam a localização 

espacial das capturas para estimar o local do centro de atividade de cada indivíduo. É 

assumido que a probabilidade de detecção dos indivíduos diminui à medida que a distância 

de seu centro de atividade aumenta. Finalmente são estimados quantos centros de atividade 

estão dentro da área amostrada e qual a área que foi efetivamente amostrada. Também é 

possível gerar um mapa com a densidade relativa da espécie dentro da área amostrada. 

Os registros de gato-maracajá nas grades de estações amostrais adensadas serão 

utilizados para estimar os parâmetros do modelo de captura-recaptura, como taxa de 

detecção basal e o parâmetro do movimento. Uma vez modelados estes parâmetros, 

poderemos estimar a densidade de gato-maracajá para a grade de estações amostrais maior 

(Figura 1). Esta abordagem permite estimar parâmetros de forma mais robusta (TOBLER et 

al., 2012; SUN; FULLER; ROYLE, 2014). 

A avaliação da relação entre os habitats disponíveis e o hábitat utilizado será feita 

por meio de uma análise de qui-quadrado, com intervalos de confiança a posteriori de 

Bonferroni (NEU; BYERS; PEEK, 1974) visando a detecção de qualquer tipo de hábitat 

que seja usado de forma desproporcional em comparação com sua disponibilidade. Uma 

categoria de hábitat poderá ser considerada não selecionada (uso aleatório), preferida (uso 

mais frequente do que o esperado ao acaso) ou evitada (uso menos frequente do que o 

esperado ao acaso) (BYERS; STEINHORST; KRAUSMAN, 1984).  

Após gerar as densidades relativas de gato-maracajá, testarei modelos de ocupação 

com os dados de potenciais presas e competidores, buscando avaliar se há correlação entre 

as densidades de gato-maracajá e a frequência de registro destas espécies.  

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS OU FONTES QUE PRETENDE PEDIR 

FINANCIAMENTO: 

As amostragens contaram com o apoio financeiro de The Liz Claiborne and Art 

Ortenberg Foundation e de Gordon and Betty Moore Foundation, e apoio financeiro e 

logístico do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá / OS-MCTI.  Não são 

previstos mais gastos para a execução do projeto. 
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