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Como a diversidade biológica 
sustenta os serviços 

ecossistêmicos?

Quais são os custos e benefícios associados 
à biodiversidade, considerando tanto os 

serviços ecossistêmicos quanto os conflitos 
decorrentes das interações humano-fauna? 

 Componente 
ecológico

Componente 
social

1. Caracterizar as assembléias de 

mamíferos

2. Analisar padrões de 

diversidade das assembléias de 

mamíferos

3. Verificar a ocorrência de 

estruturação populacional e fluxo 

gênico e inferir sobre a 

conectividade funcional

4. Descrever a dieta de mamíferos 

carnívoros, o uso dos recursos e 

habitat

5. Desenvolver e implementar um 

modelo para avaliação da 

percepção social dos serviços 

ecossistêmicos;

6. Desenvolver e implementar 

modelos para minimizar o 

conflito entre produtores rurais e 

mamíferos predadores7. Fazer recomendações para 

políticas públicas que minimizem 

os conflitos e ameaças e 

maximizem a conservação da 

biodiversidade e a coexistência 

humano-fauna



Como a diversidade biológica 
sustenta os serviços ecossistêmicos?

 
Componente 

ecológico

RESULTADOS ESPERADOS

Entender os mecanismos que explicam a potencial erosão dos 
serviços ecossistêmicos prestados por mamíferos no CSMA e a que 

estariam associados (por exemplo, caça, fragmentação etc)

Descrever quais padrões e variações na diversidade sustentam a 
saúde e o funcionamento dos ecossistemas



Armadilhamento fotográfico

µ Dados parcialmente analisados

µ Análises de ocupação e padrões de 

diversidade taxonômica, funcional e 

filogenética

µ Efeito da defaunação nos serviços 

ecossistêmicos

1. Caracterizar as assembléias 

de mamíferos

2. Analisar padrões de 

diversidade

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS



Amostragem

µ Total de 222 estações de 

amostragem 

µ 2 câmeras por ponto, 

24h/dia, 30 dias

µ Esforço total de  25.692 

cameras/dia

2020 a 2021

2020 a 2021

2016 a 2018

2019 a 2020

(*) Coletas anteriores – Projetos FAPESP, Fundação 

O Boticário e Rufford Foundation



µ Assembleia de mamíferos de médio e grande porte
Área Nº espécies nativas Nº espécies exóticas Nº espécies ameaçadas

PESM-NSV 24 4 8

PESM-NITA 14 2 4

APA-SFX 20 6 6

EEB 23 4 5



µ Análises de ocupação – efeito das variáveis 
antrópicas

µ PESM-NSV: % campo antrópico 🡪 efeito 
negativo sobre espécies ameaçadas;

µ PESM-NSV: Espécies mais sensíveis 
afetadas negativamente por edificações 
urbanas;

µ Modelos com efeito da Pegada Humana 
foram melhores selecionados para 6 das 
8 espécies analisadas para o PESM-NITA

(dados não publicados)



µ Análises de diversidade

µ Pouca variação na diversidade taxonômica, funcional 

e filogenética ao longo do CBSM

µ A ponto da riqueza ser estatisticamente similar (no 
esforço comparável) ao longo das áreas

Ferraz et al. Conservation Science and Practice. Submitted



56.5% (± 22.2%) 
de defaunação nos 

Neotrópicos

Defaunação

71.0% (± 25.0%) 
de defaunação na 

Mata Atlântica

Juliano Bogoni, Pós-Doutorando, FAPESP

Proc. No. 19/11901-5; 18/05970-1



11

Predadores de topo, 
carnívoros e herbívoros de 
grande porte são os mais 
ameaçados 
(Bogoni et al. 2018)

Juliano Bogoni, Pós-Doutorando, FAPESP

Proc. No. 19/11901-5; 18/05970-1



Perdas como as mensuradas (de 
56.5% a 71.0%) podem reduzir os 

serviços ecossistêmicos, na média, 
em 30%, mas podem chegar a 71.4% 

de perdas e zerar a prestação de 
determinados serviços, como 

ecoturismo

Consequências da defaunação

Juliano Bogoni, Pós-Doutorando, FAPESP

Proc. No. 19/11901-5; 18/05970-1



µ Analise de redes (históricas vs modernas);

µ Análises de ocupação e diversidade em nível local e 

comparativamente às demais áreas do CBSM;

µ Análises de efeito de variáveis ambientais antrópicas e não-antrópicas na 

probabilidade de uso das espécies;

µ Próximos 
passos

µ Mensurar a perda de serviços ecossistêmicos para cada uma das áreas.



Amostras fecais
3. Verificar a ocorrência de 

estruturação populacional e fluxo 

gênico e inferir sobre a 

conectividade funcional

4. Descrever a dieta de mamíferos 

carnívoros, o uso dos recursos e 

habitat

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

🡪 Coleta por busca ativa em transectos 

🡪 Análises isotópicas

🡪 Dieta

🡪 Uso de recursos e de habitat

🡪 Análises genéticas

🡪 Identificação e individualização molecular

🡪 Fluxo gênico

🡪 Estruturação populacional



10 amostras fecais

~56 km percorridos

42 amostras fecais

~50 km percorridos

13 amostras fecais

~42 km percorridos

Total de amostras: 128

Esforço: 484 km

63 amostras fecais, ~336 km percorridos

Coletas prévias (2014-2016; Magioli 2018 tese; FAPESP)

Esforço amostral



Triagem e identificação
Separação dos itens 

identificáveis

(pelos, dentes, ossos, penas, exoesqueletos)

Identificação dos mamíferos por 

microestrutura dos pelos

Apoio de especialistas para 

auxiliar na identificação de 

itens alimentares específicos, 

por exemplo, roedores



Resultados preliminares

Pelos 

(n=41)

Triagem

63 amostras analisadas (NSV)

47 de 65 amostras triadas (SFX, NITA, 

EEB):

Dentes de pequenos mamíferos 

(n=17)

Material vegetal (n=9)

Invertebrados (n=8)

Aves (n=7)

PESM-NSV

Dados já publicados

Ecologia isotópica de mamíferos (Magioli et al. 2019 PNAS)

Proc. No. 14/09300-0; 14/10192-7 



PESM-NSV

Dados já publicados

Resultados preliminares

Padrões de dieta da onça-parda na Mata Atlântica

(Magioli & Ferraz 2021 Mammal Research)

Próximos passos

Triagem das 18 amostras 

faltantes

Identificação dos predadores 

e presas, e quantificação da 

dieta

Análises isotópicas de pelos 

de predadores e presas para 

APA-SFX, EEB e PESM-NITA

Proc. No. 14/09300-0; 14/10192-7 



Identificação Molecular

Individualização Molecular Puma concolor

Autorização A1A4924

&

Amostras fecais 

coletadas

Análises já realizadas – PESM-NSV

13 amostras de onça-parda

9 indivíduos identificados

Análises genéticas

(dados não publicados)



Sinais de estruturação 

populacional (restrição de 

fluxo gênico)Análise Bayesiana com dados 

de origem geográfica

Resultados preliminares

(dados não publicados)



Sinais de estruturação 

populacional (restrição de 

fluxo gênico).

Mas também detectamos 

dois indivíduos 

potencialmente migrantes

Resultados preliminares

Análise Bayesiana com dados 

de origem geográfica



� Análises genéticas das novas amostras de fezes já coletadas (65 

amostras);

Próximos 
passos

� Integrar os resultados das análise de fluxo gênico para a estimativa de conectividade 

funcional de toda a área de estudo;

� Determinar os pontos críticos onde medidas de fortalecimento ou restauração do corredor 

precisam ser implementadas.



Quais são os custos e benefícios 
associados à biodiversidade, considerando 
tanto os serviços ecossistêmicos quanto 

os conflitos decorrentes das interações 
humano-fauna?

RESULTADOS 
ESPERADOS

Componente 
social

Identificar conflitos associados às interações com a fauna e com 
mamíferos carnívoros em particular, assim como práticas de manejo que 

agravam o problema

Promover a coexistência minimizando conflitos e potencializando as 
interações positivas com a fauna 



Pesquisa social

¤ Modelo conceitual

¤ Desenho amostral

¤ Variáveis do estudo

¤ Questionário e comitê de ética

¤ Seleção de propriedades

6. Desenvolver e implementar 

modelos para minimizar o 

conflito entre produtores rurais e 

mamíferos predadores

5. Desenvolver e implementar um 

modelo para avaliação da 

percepção social dos serviços 

ecossistêmicos;

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS



Elaboração participativa do questionário

CEP 4539362



Modelo conceitual e hipóteses

Baseado em Bruskotter & Wilson 2013
Obs. Resultados para uso da terra são hipotéticos, apenas para fins de ilustração.  

Como a percepção de serviço e desserviço determinam a tolerância e 

a hostilidade em relação à fauna?

Como o PSA afeta essa relação?



Seleção de 
propriedades

PSA + Coex

PSA
Sem PSA

Entrevistas previstas 

para set/out/nov/21



�Construção de espaços de diálogo e interação entre 
diferentes profissionais e instituições

�Elaboração de um plano de comunicação com base em três 
perguntas fundamentais: o que, para quem, e como divulgar 
(gestão das UCs e coexistência humano-fauna)

�Elaboração de documento com recomendações para 
políticas públicas que minimizem os conflitos e ameaças e 
maximizem a conservação da biodiversidade e a coexistência 
humano-fauna

Disseminação e avaliação
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