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Introdução 

Trinta por certo da superfície Terrestre foi impactada por mudanças no sulo da 

terra durante os últimos sessenta anos. (Winkler et al. 2021). O comércio global de 

commodities tem sido um dos maiores agentes do desmatamento e das mudanças de uso 

da terra, tais mudanças envolvem a substituição de espécies animais selvagens por 

animais de criação, que hoje compõem 93 % de toda biomassa animal Terrestre (Bar-On 

et al. 2018), e a implementação da agricultura de larga escala que reduziu pela metade a 

capacidade dos ecossistemas terrestres de estocar carbono (Zeebe & Zachos 2013, Bar-

On et al. 2018). A expansão de cerca de dois milhões de km² de áreas agriculturáveis 

resultou em diferenças na tendencia de perda florestal global. Enquanto que em países 

do norte global um aumento na cobertura florestal, países ao sul do equador 

apresentaram taxas de perda florestal severas principalmente devido à exportação de 

comodities (Curtis et al. 2018, Winkler et al. 2021). O Brasil é o responsável pela maior 

parte do desmatamento na região Tropical se concentrando principalmente na Amazonia 

Legal (Macedo et al. 2012, Montibeller et al. 2020), uma região que engloba nove 

estados brasileiros e cobre 61% do território nacional. Essa região tem sido palco de 

rápidas transformações no uso da terra desde a década de 1970 através de ondas de 

migração estimuladas pelo governo brasileiro sendo necessário o desmatamento para os 

colonos declararem posse da terra (Schneider & Peres 2015).  

O agronegócio compõe 26 % de todo o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, 

sendo o maior produtor de soja e o terceiro maior produtor mundial de milho com cerca 

de 114 e 101 milhões de toneladas colhidas durante a safra de 2019 respectivamente 

(FAO 2021). O estado de Mato Grosso, é o maior exportador de commodities brasileiro 

onde a agricultura de larga-escala é principalmente irrigada pelo regime de chuvas 

permitindo a rotação de culturas, sendo o milho comumente plantado em rotação com a 

soja. A expansão da agricultura mecanizada em Mato Grosso durante os anos 2000 

contribuiu diretamente para a perda de áreas naturais (Morton et al. 2006) acumulando 

147.926 km² de desmatamento em 2020, sendo o segundo estado em taxas de 

desmatamento acumulado na Amazonia Legal (INPE 2020) possuindo somente 22 % de 

seu território protegido em Unidades de Conservação e Territórios Indígenas.  

A perda de florestas primárias e sua subsequente fragmentação reduz a 

capacidade de estoque de carbono (Pendrill et al. 2019), altera o clima em escala local 



(Spera et al. 2020), aumenta a incidência de incêndios (Alencar et al. 2015, Silvério et 

al. 2019), resultando em uma paisagem formada por fragmentos florestais de diferentes 

tamanhos e formas inseridos na matriz antropogênica (Melo et al. 2013, Arroyo‐

Rodríguez et al. 2020). Apesar da área do remanescente florestal ser o principal preditor 

da ocorrência das espécies em paisagens fragmentadas (Benchimol & Peres 2015), a 

permeabilidade da matriz e a características das espécies modulam os valores dos 

limiares de ocorrência (Morante-Filho et al. 2015, Bueno & Peres 2019) sendo a 

monocultura a classe de uso da terra mais agressiva para primatas, carnívoros e 

ungulados (Ferreira et al. 2018, Galán-Acedo et al. 2019; Costa et al 2021). Em 

contraste ao desmatamento e à fragmentação que podem ser estudados e monitorados 

em larga escala e resolução espacial cada vez mais refinadas através de técnicas de 

sensoriamento remoto, outras ameaças à biodiversidade não podem ser detectadas 

facilmente como por exemplo os conflitos homem-fauna que ocorrem quando os modos 

de vida humano e a fauna silvestre tem efeitos adversos recíprocos. Uma das formas 

mais comuns de conflitos é a invasão de lavouras por espécies de vertebrados que se 

alimentam ou danificam as plantações afetando diretamente os modos de vida da 

população humana local e por consequência erodindo o seu apoio à conservação 

(Woodroffe et al. 2005, Dickman 2010). 

O queixada (Tayassu pecari), VU, 30 kg, é o único ungulado Neotropical que 

forma grandes grupos que podem facilmente ultrapassar 300 indivíduos. O queixada é 

primordialmente um predador de sementes e considerado um engenheiro do ecossistema 

controlando a estrutura e a distribuição especial das espécies de plantas através do 

pisoteio, mastigação ou chafurdando o solo (Silman et al. 2003, Beck 2006, Villar et al. 

2020). O queixada é extremamente sensível à fragmentação e a pressão de caça (Peres, 

1996; Abrahams et al., 2017; Benchimol & Peres, 2020.) sendo extirpado de 21 % de 

sua distribuição geográfica original, no entanto, apresenta uma situação paradoxal em 

Mato Grosso. Enquanto a espécie está virtualmente extinta na América Central e possui 

populações isoladas e de pouca probabilidade de sobrevivência em longo prazo na Mata 

Atlântica (Altrichter et al. 2012), ela é abundante e amplamente distribuída nas 

paisagens antropogênicas do Brasil central sendo considerada uma praga (Jácomo et al. 

2013, Lima et al. 2019). Embora nenhum estudo confirme o status de hiperabundância 

de queixadas em Mato Grosso, a espécie está cada vez mais confinada a fragmentos 

florestais cada vez menores que são incapazes de sustentar um bando de queixadas, 



obrigando-os a forragear nas plantações adjacentes causando severos danos aos 

produtores rurais (Costa et al in prep). A resposta mais comum entre os Produtores é 

eliminar a espécie através de técnicas ilegais na ausência de qualquer suporte técnico 

para diminuir os dados, compensar financeiramente ou aumentar a tolerância para com a 

espécie. A caça, patrulhas contínuas com o uso de motocicletas, uso de foguetes, cercas 

elétricas ou até mesmo a construção de trincheiras cercando todo o fragmento, são as 

medidas mais comuns em retaliação ao queixada que podem reduzir drasticamente a sua 

população a níveis críticos assim como ocorreu na América Central e na Mata Atlântica.  

 

Objetivos  

O objetivo deste projeto é estudar a ecologia espacial de queixadas (Tayssu pecari) 

evolvidos em conflitos com a produção de grãos no estado de Mato Grosso. 

Os objetivos específicos são: 

1. Estimar a área de uso da espécie em paisagens fragmentadas inseridas em matrizes 

de agricultura mecanizada em Mato Grosso  

2. Entender como o queixada se movimenta pela paisagem e seleciona os diferentes 

tipos de habitats, e como os padrões de movimentação e tamanho da área de uso 

variam de acordo com: a) cobertura de habitats naturais na paisagem b) 

sazonalidade da disponibilidade de recursos durante a safra e período do vazio 

sanitário c) disponibilidade de recursos nos remanescentes florestais;  

3. Quantificar os prejuízos causados por queixadas nas lavouras de soja e milho no 

estado de Mato Grosso e entender o contexto de paisagem da ocorrência do 

conflito; 

4. Utilizar mapas preditivos de distribuição potencial de espécies para identificar e 

prever áreas críticas de conflito para priorizar medidas de manejo e mitigação 

 

Métodos 

Área de estudo  

A área de estudo compreende todo o estado de Mato Grosso, o terceiro maior 

estado brasileiro em área com 903,357 km² na região centro-oeste do país (6°00’S a 

19°45’S e 50°06’W a 62°44’W). Embora faça parte da Amazonia Legal, três biomas 

ocorrem no estado: Amazonia, Cerrado e Pantanal. A precipitação anual varia de 2300 

mm no extremo norte para 1100 mm na região pantaneira. Mato Grosso é uma das 

maiores fronteiras agrícolas do mundo onde 35947 e 36156 toneladas de soja e milho 

forma colhidas na safra 2020-21 respectivamente (CONAB, 2021), além de possuir 32 



milhes de cabeças de gado (IBGE 2021). As extensivas lavouras de soja são irrigadas 

pela chuva permitindo a rotação de culturas onde normalmente milho é plantado em 

rotação com a soja. O período de safra em Mato Grosso vai de 15 de setembro a 15 de 

junho do ano seguinte, coincidindo coma estação chuvosa. Esse período é determinado 

anualmente como uma medida de manejo para o controle da ferrugem asiática, uma 

doença causada pelo fungo Phakopsroa spp.. Desta forma, durante o período de vazio 

sanitário (estação seca) o cultivo da soja é proibido, estando as lavouras completamente 

inativos durante este período.  

 

Capturas e monitoramento por colares GPS  

Os queixadas serão capturados utilizando uma armadilha em formato de caixa com 1.3m 

x 1m x 1.8m construída com telas de alambrado. As armadilhas serão instaladas em 

remanescentes florestais de fazendas produtoras de soja e milho que previamente 

reportaram a ocorrência da espécie e ataques frequentes às plantações. As armadilhas 

serão iscadas com milho e sal branco e permanecerão armadas durante 20 dias 

consecutivos. O monitoramento das armadilhas será diário, feito a cada quatro horas. Os 

animais capturados serão anestesiados por médicos veterinários e seguirão protocolos 

específicos para a espécie de acordo com a idade, condição fisiológica e estado 

reprodutivo. Os indivíduos capturados serão equipados com colares GPS e monitorados 

durante um período de 18 a 22 meses. Os colares serão programados para registar uma 

posição a cada duas horas, além de obter dados de temperatura, períodos de atividade e 

sinal de mortalidade. Os colares serão equipados com um sistema remoto de abertura 

antes do esgotamento da bateria ao final do estudo. 

O tamanho da área de uso das varas de queixadas será calculado pelo estimador de 

densidade Kernel auto-correlacionado (AKDE) proposto por (Fleming et al. 2015). 

Imagens do projeto MapBiomas serão utilizadas para distinguir e classificar os diferentes 

tipos de habitat presentes na área de estudo e calcular a proporção de cada um na área de 

uso de cada vara de T. pecari. A distribuição de uso de cada tipo de habitat (lavoura, área 

de preservação permanente, reserva legal, pastagem ,etc), serão estimadas utilizando 

Biased Random Bridges (Benhamou 2011, Benhamou & Riotte-lambert 2012).  

 

Entrevistas e Modelos de distribuição potencial  



Cem produtores de diferentes municípios do estado de Mato Grosso serão entrevistados 

sobre a ocorrência da invasão de queixadas em suas lavouras, e qual foi a área danificada 

pelos ataques na última safra, qual a área total de soja e milho plantada e fornecer a 

coordenada geográfica do talhão atacado, ou da sede ou mesmo fornecer o endereço da 

fazenda caso nenhuma coordenada estiver disponível. As coordenadas geográficas dos 

talhões ou das fazendas que foram atacadas por queixadas, serão utilizadas para mapear 

a ocorrência dos ataques em escala regional (estado de Mato Grosso) através de modelos 

de distribuição potencial de espécies construídos com o algoritmo de máxima entropia 

Maxent 3.4 (Phillips et al. 2006, Phillips & Dudík 2008). Esse algoritmo tem sido 

amplamente utilizado para a modelagem de relações não-aleatórias entre um conjunto de 

variáveis explanatórias e a ocorrência da espécie de interesse (nesse caso, o ataque às 

lavouras) utilizando somente dados de presença que são comparados com uma amostra 

de localidades onde a presença é desconhecida (Elith et al. 2011). Como variáveis 

explanatórias serão utilizadas variáveis da paisagem como porcentagem de cobertura 

florestal, distancia da matriz para o fragmento, índice de conectividade entre fragmentos. 

Como produto, o modelo de distribuição potencial do conflito queixada-lavoura fornecerá 

a adequabilidade ambiental para a ocorrência do conflito que variará de zero a um para 

cada pixel da imagem da área de estudo.  
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