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Resumo 

Espécies coexistentes que ocupam o mesmo nicho ecológico potencialmente 

competem, sendo que teoricamente para poder coexistir a longo prazo elas precisam 

diminuir a competição interespecífica por meio de diferenças em pelo menos um dos três 

principais eixos do nicho ecológico: a) temporal, b) espacial ou c) recursos. Nesse estudo, 

investigamos se a diferenciação de recursos alimentares representa um mecanismo 

importante para a coexistência de quatro predadores potencialmente competidores (Lobo-

guará – C. brachyurus, Cachorro-do-mato – C. thous, Raposinha-do-campo – L. vetulus 

e Puma – P. concolor) em uma paisagem agrícola. Nossa expectativa geral era que as 

espécies diferissem entre si na alimentação, e em especial que a) a dieta de P. concolor 

se diferenciasse das demais principalmente pelo maior consumo de mamíferos de médio 

a grande porte e b) entre C. thous e L. vetulus houvesse uma grande diferenciação de dieta 

devido alta semelhança taxonômica e corporal aumentando a competição. Analisamos 

207 amostras de fezes coletadas ao longo de três anos em uma fazenda particular com 

matriz de eucaliptos entre remanescentes de Mata Atlântica e Cerrado, identificando 

todos os itens de alimentos até o nível taxonômico mais baixo possível. Analisamos 

frequência e porcentagem de ocorrência dos itens, amplitude de nicho e sobreposição de 

nicho alimentar entre as espécies. Ao contrário das expectativas, encontramos extrema 

sobreposição dos recursos alimentares entre quase todos os pares de espécies, e não houve 

um alto consumo de mamíferos de médio a grande porte por P. concolor, o que refuta a 

hipótese. Há duas explicações possíveis para esses resultados 1) não há competição 

devido alta disponibilidade de presas, sendo desnecessários mecanismos para possibilitar 

coexistência ou 2) as espécies diminuem a competição interespecífica por diferenciar em 

outro eixo do nicho (i.e. espaço e/ou tempo). Devido ao conhecimento de aumento de 

abundância de certas presas (i.e. aves e pequenos mamíferos) em paisagens altamente 

desmatadas como a área de estudo, a ausência de competição por recursos alimentares 

mediada por uma alta disponibilidade desses recursos parece mais provável. De toda 

forma, os resultados chamam atenção para as paisagens que mesmo com matrizes 

agrícolas representam habitat para essas quatro espécies de predadores, mostrando que 

tais paisagens possuem valor para a conversação da biodiversidade, pedindo esforços para 

manejo e restauração do habitat. 

Palavras-chave: nicho trófico, coexistência, sobreposição de nicho, nicho ecológico, dieta 

 



Abstract 

Coexisting species that occupy the same ecological niche potentially compete, and for 

long-term coexistence theory predicts a differentiation in at least one of the three main 

axes of the ecological niche: a) time, b) space or c)  resources. In this study, we 

investigated wether differentiation in the use of food resources among species represent 

an important mechanism for the coexistence of four coexisting predators (Maned wolf - 

C. brachyurus, Crab-eatingfox - C. thous, Hoary fox - L. vetulus and Cougar - P. 

concolor) in an agricultural landscape. We expected in general a low overlap in food 

resources among species, and especially that a) the diet of P. concolor differs from the 

other species mostly by the more frequent consumption of medium-sized to large 

mammals and b) high differentiation between C. thous and L. vetulus due to their 

taxonomic and corporal similarity increasing competition. We analyzed 207 fecal 

samples collected during three years in a private farm with Eucalyptus matrix between 

remnants of Atlantic Forest and Cerrado, identifying food items to the lowest possible 

taxonomic level. We calculated frequency- and percentage of occurrence, niche breadth 

and niche overlap between all four species. Contrary to the expectations, we found 

extreme overlap of food resources among almost all species pairs, and there also was no 

increased consumption of medium-sized to large mammals by P. concolor, which refutes 

our hypothesis. There are two possible explanations for these results: 1) there's no 

competition between the predators due to high availability of prey, making mechanisms 

to enable coexistence unnecessary or 2) competition among species is reduced by 

differing in another axis of ecological niche (i.e. space and/or time). Given the knowledge 

of the probability of high abundance of some resources (e.g. generalist small mammals) 

in modified landscapes like the study area, the absence of competition for food resources 

mediated by a high availability of these resources seems more probable. The results 

indicate thateven highly modified agricultural landscapes represent viable habitats for the 

four predators species with similar food demands, calling attention to their potential value 

conservation efforts and restauration of habitat.   

Key-words: trophic niche, coexistence, niche overlap, ecological niche, diet 
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1. Introdução 

Mesmo ocorrendo frequentemente com abundância limitada, predadores de topo 

podem desempenhar papéis fundamentais nos ecossistemas (Carbone & Gittleman 2002; 

Ritchie & Johnson 2009). Pelo consumo incompleto de presas, predadores facilitam o 

acesso a recursos (e.g. carniças) para outras espécies (DeVault et al. 2003; Wilmers et al. 

2003). Além disso, predadores de topo podem controlar as populações de suas presas, 

processo conhecido como top-down-control (Wallach et al. 2010), que em si pode 

influenciar nas abundâncias de organismos em níveis tróficos inferiores, potencialmente 

diminuindo a herbivoria (Terborgh et al. 2001; Vavra et al. 2007; Beschta & Ripple 

2013). Adicionalmente, o controle populacional de presas pode reduzir competição entre 

espécies (Letnic et al. 2012). Assim, controlando as densidades populacionais de uma 

determinada presa, o acesso a recursos pode ser facilitado para outras espécies 

competidoras desse nível trófico (Wallach et al. 2010; Letnic et al. 2012). Dessa forma, 

os predadores portanto podem desempenhar papéis relacionados com o aumento da 

biodiversidade local (Letnic et al. 2011). 

Frequentemente diferentes predadores coexistem em um mesmo nível trófico 

(Jacomo et al. 2004; Trovati et al. 2008; Rocha-Mendes et al. 2010), assim 

potencialmente competindo entre eles por recursos (Hunter & Caro 2008). Contudo, a 

coexistência de espécies competidoras está relacionada com seu nicho ecológico, que é a 

maneira que as espécies afetam e são afetadas pelo ecossistema através do uso de recursos 

e das relações com inimigos naturais (Chesson 2000). A coexistência ao longo prazo de 

duas ou mais espécies competidoras requer alguma forma de diferenciação de nicho entre 

elas, que aumente a competição intra-específica relativa à competição inter-específica 

(Chesson 2000; Amarasekare 2003). Dessa forma, para coexistir, elas precisam 

diferenciar em pelo menos um dos três eixos principais do nicho ecológico: a) eixo 

temporal: utilizando os mesmos recursos, porém diferir quanto ao tempo de exploração 

destes; b) eixo espacial: as espécies podem diferir em termos de onde elas usam os 

recursos; e por último, c) eixo recursos: onde diferentes espécies se especializam em 

recursos distintos (Amarasekare 2003).  

A disponibilidade de recursos para predadores pode ser altamente influenciada por 

ações antrópicas (Kerr & Deguise 2004). Conversões de áreas de habitat nativo em outros 

usos do solo, especialmente em paisagens agrícolas, interferem na riqueza de espécies, 
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fazendo da agricultura um dos maiores propulsores da perda de biodiversidade (Fischer 

& Lindenmayer 2007; Martinelli & Filoso 2008). Contudo, mesmo que a agricultura no 

geral possua efeitos negativos para a biodiversidade, algumas espécies generalistas - 

incluindo predadores - conseguem se adequar e utilizar os recursos fornecidos por essas 

paisagens, podendo apresentar elevadas densidades populacionais quando comparado 

com habitat nativos (Verdade et al. 2011; Gheler-Costa et al. 2012; Magioli et al. 2014; 

Püttker et al. 2015).  

Entender como espécies potencialmente competidoras utilizam os recursos 

disponíveis dentro de agrossistemas é uma questão pertinente para avaliar a viabilidade 

da aplicação de medidas de conservação em paisagens agrícolas (Verdade et al. 2011). 

Referente a expectativa de expansão das paisagens agrícolas no futuro (Tabarelli et al. 

2010; Grecchi et al. 2014), o conhecimento sobre o uso e a possível partição de recursos 

das espécies que conseguem sobreviver em paisagens alteradas é importante para a 

conservação sucedida dessas espécies (Bianchi et al. 2016). As altas taxas de conversão 

de vegetação nativa em áreas agrícolas nos últimos 200 anos no Brasil (Ellis et al. 2010; 

Lapola et al. 2014), atingiu em especial os hotspots de biodiversidade Cerrado e a Mata 

Atlântica (Myers et al. 2000). Restam apenas cerca de 20% de áreas de Cerrado sem 

distúrbios, onde somente 7,5% estão em ambientes protegidos (Strassburg et al. 2017). 

Na Mata Atlântica, cerca de 9% compreende as áreas sem distúrbios e destes, apenas 1% 

de vegetação original (Ribeiro et al. 2009). 

Porém, as paisagens alteradas do Cerrado e Mata Atlântica fornecem recursos para 

diversos predadores como Lobo-Guará (Chrysocyon brachyurus – Illiger, 1815), 

Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous – Linnaeus, 1766), Raposinha-do-campo 

(Lycalopex vetulus – Lund, 1842) e Puma (Puma concolor – Linnaeus, 1771) (Bueno & 

Motta 2004; Trovati et al. 2008). Pares dessas espécies de predadores coexistem 

frequentemente, e em algumas regiões as quatro espécies coexistem em conjunto (Trovati 

et al. 2008; Reis 2011). Considerando os três eixos do nicho ecológico (i.e. recursos 

alimentares, espaço e tempo), e que todas as quatro espécies geralmente são noturnas 

(Jacomo et al. 2004) e podem coexistir na mesma área, a diferenciação do eixo alimentar 

pode ser um possível mecanismo importante para minimizar competição e facilitar 

coexistência entre esses predadores (Nagy-Reis et al. 2019).  
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Enquanto o compartilhamento de dieta entre dois ou três desses predadores foi 

estudado em algumas regiões do Brasil (Juarez & Marinho 2002; Jacomo et al. 2004), no 

nosso melhor conhecimento existem apenas dois estudos que envolvem as quatro 

espécies. Estes estudos ou são baseados em um baixo número de amostras (Trovati et al. 

2008), de forma que não permitem fazer inferências robustas; ou usam um nível 

taxonômico comparativamente alto para a identificação dos itens consumidos (Reis 

2011), levando consequentemente a uma baixa precisão de diferenciação e detecção da 

dieta entre as espécies de predadores. 

De uma perspectiva teórica, no geral prevê-se que a competição interespecífica 

tende a aumentar entre espécies filogeneticamente próximas (Schoener 1974) e com 

maior similaridade morfológica, incluindo entre outras medidas o tamanho corporal 

(Ramesh et al. 2012). Em outras palavras, conforme aumentam as semelhanças 

morfológicas a competição também aumenta (Di Bitetti et al. 2010). Assim, entre as 

espécies C. thous e L. vetulus, seria esperado uma maior competição em comparação à 

competição com as outras espécies devido à alta semelhança em tamanho corporal (Vieira 

& Port 2007), e a proximidade filogenética. Em consequência, seria esperado uma maior 

diferenciação da sua alimentação em comparação aos outros pares de espécies para evitar 

tal competição. De fato, em estudos em áreas de coexistência dessas duas espécies foram 

detectadas algumas diferenças em sua alimentação, onde L. vetulus consomem mais 

insetos, mas em menores quantidades pequenos mamíferos e frutos do que comparado 

com C. thous (Juarez & Marinho 2002; Jacomo et al. 2004). 

Ainda referente ao tamanho corporal, P. concolor é o maior predador deste estudo, 

(de Oliveira & Pereira 2014), que permite-o a predação de presas maiores do que os 

canídeos, levando a expectativa de diferenciação de alimentação entre P. concolor e as 

outras espécies. De fato, estudos sobre a dieta de P. concolor mostram no geral que sua 

alimentação é compreendida quase exclusivamente de animais vertebrados (Hass 2009; 

Giordano et al. 2018), e em áreas mais preservadas está associada a mamíferos de médio 

a grande porte (>10 kg) como catetos e veados (Hass 2009). Porém, em paisagens de 

domínio agrícola, a frequência de consumo de mamíferos menores aumenta (Gheler-

Costa et al. 2018).  

 Estudos com a dieta de C. brachyurus mostram que a lobeira (Solanum 

licocarpum), é um item extremamente importante (Santos et al. 2003; Massara et al. 
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2012), sendo quase sempre o principal item consumido mesmo em paisagens alteradas 

(Juarez & Marinho 2002; Massara et al. 2012). No entanto, tanto C. thous quanto o C. 

brachyurus apresentam hábitos alimentares geralmente oportunistas (Jacomo et al. 2004), 

consumindo frequentemente grandes quantidades de pequenos mamíferos e insetos nas 

paisagens de domínio agrícola  (Juarez & Marinho 2002; Bueno & Motta 2004) e também 

em áreas sem matrizes agrícolas (Giordano et al. 2018). Ainda assim, há indícios que a 

alteração antropogênica de paisagens e os recursos fornecidos por elas influenciam o uso 

de recursos comparado com paisagens de vegetação protegida pra espécies como P. 

concolor (Moreno et al. 2006; Hass 2009; Rocha-Mendes et al. 2010; Magioli et al. 2014; 

Gheler-Costa et al. 2018; Giordano et al. 2018), o que pode ter efeito nas relações 

competitivas entre eles.   

Analisando um banco de dados de amostras de fezes coletadas por três anos numa 

área de coexistência desses quatro predadores, investigamos a hipótese que a 

diferenciação do nicho alimentar representa um mecanismo que facilita a coexistência de 

quatro predadores em paisagens modificadas. Investigamos o uso dos recursos 

alimentares de C. brachyurus (Lobo-guará), C. thous (Cachorro-do-mato), L. vetulus 

(Raposinha-do-campo) e P. concolor (Puma) em uma área situada no ecótono dos biomas 

Mata Atlântica e Cerrado, que representa uma dominância de eucaliptos cobrindo 68,5% 

da área total e extensões de Mata Atlântica e de Cerrado em 26,5%, sendo os 5% restantes 

referente a outras instalações, um conjunto de usos do solo típicos no sudeste do Brasil 

(Durigan et al. 2007; Overbeck et al. 2007).  

Mais especificamente esperávamos que:  

a) P. concolor possuísse uma diferença maior nos itens consumidos comparado com as 

três outras espécies referente ao tamanho de suas presas; e  

b) devido a uma maior semelhança morfológica entre os dois canídeos menores (C. thou 

e L. vetulus) esperávamos que a fim de evitar uma possível competição houvesse grande 

diferenciação de dieta.  

 

 

 

 



5 
 

a b 

2. Métodos 

 2.1 Área de estudo 

A área de estudo é uma propriedade particular no município de Angatuba, sul do 

estado de São Paulo. A Fazenda Três Lagoas (23°22'0"- 23°20'41" S, 48°28'0"- 48° 

28'57" W) cobre uma área de 3.242 hectares, com plantações de eucaliptos e extensões 

de Mata Atlântica e de Cerrado (Figura 1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. a) Mapa do Brasil com a extensão geográfica dos biomas Cerrado (cinza claro) e Mata Atlântica 

(cinza escuro), e a localização da área de estudo. b) Mapa da área de estudo (Fazenda Três Lagoas), 

localizada no município de Angatuba/SP, com especificações de áreas de vegetação nativa (pontos 

pontilhados), em contraste com a matriz de eucalipto (cinza claro). As áreas de proteção permanente (cinza 

escuro) são localizadas no entorno de cursos d’água e possuem também vegetação nativa. A linha contínua 

em branco representa a trilha percorrida para a coleta de amostras. 

3.2 Coleta de dados 

Para determinar a dieta dos carnívoros utilizamos o método não invasivo de coleta 

e investigação de fezes. Foram coletadas amostras fecais na Fazenda Três Lagoas em 

campos de quatro dias por mês entre agosto de 2013 e outubro de 2015 (24 meses) 

caminhando por uma trilha pré-determinada (Figura 1) com extensão de cerca de 50km. 

Adicionalmente, coletamos amostras durante cinco campos de dois dias cada entre 

outubro 2018 e março 2019, sendo que não amostramos durante o mês de fevereiro por 

conta de alta precipitação, inviabilizando a coleta de fezes. Nessas coletas as trilhas foram 

percorridas por duas pessoas de motocicletas. Adicionalmente à coleta de fezes 
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registramos outros vestígios (e.g. pegadas) por toda a trilha. Em todas as coletas as trilhas 

foram atravessadas uma única vez. Para aumentar a acurácia na procura das fezes, nas 

coletas com motocicleta não foi ultrapassado uma velocidade de 15km/h. O esforço 

amostral no total foi de 1450km (1200km percorridos a pé e 250km de motocicleta). O 

uso da motocicleta se justifica por conseguirmos percorrer uma área maior em menor 

quantidade de tempo quando comparado a busca ativa caminhando, de forma que, o 

tempo e a distância podem viabilizar a quantidade de amostras coletadas.  

A decisão de usar as trilhas como local de amostragem foi baseado em dados 

empíricos mostrando que tanto os canídeos quanto P. concolor utilizam frequentemente 

trilhas para se deslocar (Di Bitetti et al. 2010; Rocha-Mendes et al. 2010; Davis et al. 

2011; Magioli et al. 2014), e além disso, dado a maior probabilidade de detecção das 

fezes na trilha comparado com a procura de amostras na vegetação. As trilhas possuem 

áreas de aceiros (entre vegetação nativa e eucalipto) e carreadores (eucalipto-eucalipto) 

(Figura 2). O material encontrado foi fotografado, acondicionado em sacos plásticos 

identificados com as informações do local de encontro, presença de vestígios e 

georreferenciamento por GPS e posteriormente armazenados no freezer para a triagem. 

 

 

 

 

Figura 2. Duas fisionomias típicas da trilha percorrida para amostragem. a) Aceiro (vegetação-eucalipto) 

b) Carreador (eucalipto-eucalipto) 

3.3 Triagem 

Todas as amostras foram triadas no Laboratório de Ecologia Aplicada da 

Universidade de Sorocaba. Primeiramente lavadas em água corrente usando três peneiras 

de diferentes malhas (0,3; 0,5 e 0,7mm) para separar os itens alimentares. Os itens foram 

secos posteriormente em uma estufa à 50°C (Campos et al. 2007; Rocha-Mendes et al. 

2010). Os restos de animais que são identificáveis, como dentes, pelos, exoesqueletos e 

sementes foram separados e identificadas como presas aos níveis taxonômicos mais 

baixos possíveis por especialistas. As plantas foram identificadas através das folhas e 

sementes, os invertebrados foram identificados por meio das carapaças, cabeças e 

a b 
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indivíduos inteiros e os squamatas por meio das escamas no Laboratório de Ecologia 

Aplicada da Universidade de Sorocaba. Já os mamíferos foram identificados através da 

dentição no Laboratório de Mamíferos da Universidade de São Paulo – Escola Superior 

de Agricultura “Luiz de Queiroz” e dos pelos no  Laboratório de Ecologia Aplicada da 

Universidade de Sorocaba, com o auxílio de guias de identificação (Quadros & Monteiro 

2006 a, 2006 b; Miranda et al. 2014).  

3.4 Identificação do predador 

No processo de autolimpeza mamíferos carnívoros tendem a ingerir seus próprios 

pelos, de forma que podemos, portanto, encontra-los nas fezes. Para identificar o predador 

que originou as fezes, utilizamos a técnica de análise da microestrutura dos pelos, 

conhecida como tricologia. Para a técnica de tricologia existem duas estruturas do pelo 

que são utilizadas em conjunto na identificação de espécies: cutícula e medula.  

a) Lâmina cutilar 

Os pelos encontrados foram lavados em álcool 70% e secos com papel para a 

preparação das lâminas (Quadros & Monteiro 2006 a). Passamos uma camada fina de 

esmalte de unhas (transparente), que ficou secando em ambiente com temperatura 

controlada por 6 minutos, em seguida colocamos o pelo sobre o esmalte onde o prensamos 

em uma presilha sargento durante vinte minutos para que houvesse uma impressão 

cuticular. Por fim, retiramos o pelo do esmalte e visualizamos em microscópio óptico no 

aumento de 400x. 

b) Lâmina medular 

Com o mesmo pelo utilizado para a lâmina cuticular fizemos a lâmina de medular 

(Miranda et al. 2014). Descolorimos o pelo em água oxigenada cremosa 30 volumes e pó 

descolorante. O tempo de descoloração varia com a espessura do pelo entre 15 e 80 

minutos. Após a descoloração fixamos o pelo na lâmina com um fixador e lamínula e 

visualizamos em microscópio óptico no aumento de 400x. 

A microestrutura dos pelos (Figura 3) foi comparada com guias de referências, 

chaves de identificação, livros e artigos publicados (Quadros & Monteiro 2006 b; Martin 

et al. 2009; Abreu et al. 2011; Silveira et al. 2013; Miranda et al. 2014). 
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Figura 3 – Identificação dos predadores através da técnica de tricologia. A parte superior da figura mostra 

as lâminas cuticulares (a-c-e-g) e a parte inferior as lâminas medulares (b-d-f-h) observadas em microscópio 

óptico no aumento de 400x. a-b Lobo-guará - C. brachyurus; c-d Cachorro-do-mato - C. thous; e-f 

Raposinha do campo - L. vetulus; g-h Puma - P. concolor.. 

3.5 Análises estatísticas 

Os dados obtidos da triagem das amostras foram utilizados para calcular a 

frequência de ocorrência (FO) e a porcentagem de ocorrência (PO) de cada presa 

encontrada para cada espécie de predador, cálculos de amplitude de nicho trófico para 

cada predador e também para estimativas de sobreposição de nicho trófico entre pares de 

espécies: (C. brachyrus x P. concolor; C. brachyrus x L. vetulus; C. brachyrus. x C. thous; 

P. concolor x L. vetulus e P. concolor x C. thous) (Rocha-Mendes et al. 2010). 

 3.5.1 Frequência de Ocorrência (FO) 

A frequência de ocorrência fornece informações do quão comum é um 

determinado item na dieta do predador. Foi calculada a Frequência de Ocorrência de cada 

espécie de presa para cada espécie de predador através do número de amostras de fezes 

com dado item dividido pelo número total de amostras de fezes:  

FO𝑖 =
n𝑖

N
 𝑥 100  , onde 

FOi = frequência de ocorrência do item “i”; 

ni = número de fezes com o item “i”; 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

g 

h 

a 

b 
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N = número total de fezes. 
 

3.5.2. Porcentagem de ocorrência (PO) 

A porcentagem de ocorrência (PO) representa a importância relativa de cada item 

na dieta por meio da comparação da quantidade de amostras com um determinado item 

com o número total de fezes com os outros diferentes itens. Os dados de PO serão obtidos 

através da divisão do número total de ocorrência de uma presa pela soma do número total 

de amostras com outras presas, seguindo a fórmula: 

PO𝑖 =
n𝑖

∑ 𝑛𝑗+𝑛𝑘+𝑛𝑙…
 𝑥 100, onde 

POi = porcentagem de ocorrência do item “i”; 

ni = número de fezes com o item “i”; 

Σ nj + nk + nl ... = soma do número total de fezes com os outros diferentes itens  

 

3.5.3. Amplitude de nicho trófico 

Mesmo que a amplitude de nicho trófico não seja uma medida ligada à nossa 

hipótese, optamos por fazer o cálculo para servir de informação em outros trabalhos. 

Sendo assim, para os cálculos de amplitude de nicho trófico utilizamos a medida de 

Levin’s de especialização de presas que varia de 0 a 1, sendo que o primeiro valor se 

refere a espécies altamente especialistas e à medida que o valor fica mais próximo de 1 

se trata então, de espécies generalistas (Krebs 2014). 

B = 1/Σ (Pij²) 

B = amplitude do nicho trófico padronizada 

Pij = proporção do item alimentar j na dieta da espécie i 

n = número total de itens alimentares  

3.5.4. Sobreposição de nicho trófico 

Comparamos a sobreposição de dieta entre as espécies de predadores por meio do 

índice de sobreposição de nicho trófico de MacArthur e Levin’s adaptado por Pianka 

(Krebs 2014). Esse índice estima a proporção de sobreposição do uso de recursos de uma 

espécie para outra. Os valores podem variar de 0 (nenhum recurso alimentar em comum) 

à 1 (completa sobreposição), baseada na seguinte fórmula:  
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       , onde: 

 

 

Ȏjk = Sobreposição de nicho entre as espécies j e k; 

pij = Proporção dos itens i do total de itens utilizados pela espécie j; 

pik = Proporção dos itens i do total de itens utilizados pela espécie k. 

n = número de possíveis recursos 
 

Para esse cálculo foi utilizado o pacote EcosimR do software R (Gotelli et al. 

2015). Além do valor de sobreposição de nicho trófico a partir dos dados observados, o 

EcoSimR produz uma distribuição nula de valores de sobreposição obtidos de 1000 

matrizes randomizadas. A distribuição nula simula assim uma escolha aleatória de itens 

de presas assumindo ausência de interação entre as espécies, e é usado para a comparação 

dos valores observados com dados simulados para determinar diferenças significativas 

entre eles. Para a criação das matrizes randômicas, foi adotada o algoritmo padrão do 

pacote (RA3), mantendo em cada matriz randômica os valores de amplitude de nicho, 

mas reorganizando aleatoriamente as abundâncias dos itens para cada espécie (Vieira & 

Port 2007).  

3. Resultados 

No total foram coletadas e identificadas 207 amostras de fezes, sendo que 185 das 

amostras foram coletadas entre agosto de 2013 e outubro de 2015, e 22 em entre outubro 

de 2018 e março de 2019. As amostras estão distribuídas entre as quatro espécies de 

seguinte forma: C. brachyurus (n=96); P. concolor (n=76); L. vetulus (n=24) e C. thous 

(n=11). Adicionalmente, coletamos 78 pegadas, sendo de C. brachyurus (n=64) e P. 

concolor (n=14) durante toda a extensão da Fazenda (Figura 4). 
 

3.1. Descrição da Dieta 

Foram identificadas 32 categorias de itens distintos de dieta, sendo seis de origem 

vegetal e 26 de origem animal (Tabela 1). O nível taxonômico que chegamos não foi o 

mesmo para todos os grupos. Itens de categorias vegetais foram identificados até o nível 

de gênero, onde conseguimos distinguir seis gêneros pertencentes a cinco famílias. Para 

os itens de categoria animal, entre os invertebrados distinguimos em três ordens 



11 
 

diferentes. Referente aos vertebrados para as penas e escamas não foi possível uma 

identificação mais detalhada, ficando agrupadas em grupos maiores (i.e. aves, 

squamatas). E para os mamíferos, conseguimos atingir o nível de família, gênero e para 

alguns, espécie. Destes identificamos 2 espécies, 17 gêneros e 7 famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapas da área do estudo com localização das pegadas coletadas de C. brachyurus e P. concolor 

e das amostras fecais coletadas por C. brachyurus por toda a Fazenda Três Lagoas durante os cinco campos 
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de motocicleta em 2018-2019. As letras a-e representam a coleta, sendo a a primeira e assim 

sucessivamente. A letra f é a representação de todos os campos sobrepostos. Nos campos realizados com 

motocicleta dentre as 22 amostras coletadas não encontramos fezes de P. concolor. 

Tabela 1. Distribuição, frequências de ocorrência (FO) e porcentagens de ocorrência (PO) dos diferentes 

itens alimentares registrados na dieta das quatro espécies de carnívoros. n = número de amostras por 

espécie, N = número de amostras com cada item. 

 

 

 

 

 

 

 

N FO [%] PO [%] N FO [%]PO [%] N FO [%]PO [%] N FO [%]PO [%]

Plantas

                        Anonnaceae

                              Anonna sp. - - - - - - 1 4 2 - - -

                        Arecaceae

                             Syagrus sp 37 38 17 4 36 19 6 25 13 3 4 2

                        Myrtaceae

                             Psidium sp 4 4 2 2 18 9 3 13 6 - - -

                             Eugenia sp 1 1 4 - - - - - - - - -

                        Poaceae

                             Zea sp 1 1 4 1 10 4 - - - - - -

                        Solanaceae

                             Solanum sp 46 48 22 3 27 14 2 8 4 - - -

Animais

      Invertebrados

                 Coleóptera 40 42 18 3 27 14 14 58 38 25 33 18

                 Himenóptera 23 24 10 3 27 14 5 21 11 9 12 6

                 Orthróptera 5 5 2 3 27 14 6 25 13 7 9 4

      Vertebrados

            Aves 39 40 17 5 45 25 1 4 2 48 63 42

                 Squamatas 3 3 1 - - - 1 4 2 6 8 4

            Mamíferos

            Mamíferos não identificados 13 - - 6 - - 11 - - 17 - -

            Mamíferos > 2kg

                 Xenarthra

                        Dasipodidae 1 1 0,4 - - - - - - 1 1 1

                             Euphactus sexcinctus 1 1 0,4 - - - - - - - - -

                        Myrmecophagidae 2 2 1 - - - - - - 1 1 1

            Mamíferos < 2kg

                 Lagomorpha

                        Leporidae

                             Sylvilagus brasiliensis - - - - - - 1 4 2 1 1 1

Categorias de recursos

Chrysocyon brachyurus Cerdocyon thous Lycalopex vetulus Puma concolor

(n=96) (n=11) (n=24) (n=76)
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Tabela 1. Continuação 

 

No geral todos os predadores consumiram em grande frequência animais 

invertebrados, vertebrados e para os três canídeos, as plantas. Ainda assim, tanto em 

frequência (FO) quanto em importância (Porcentagem de Ocorrência - PO) a categoria de 

itens mais utilizada por três dos predadores foram os animais vertebrados, sendo a única 

exceção C. brachyurus que consumiu prioritariamente plantas (Figura 5). Para aves e 

squamatas não foi possível identificar em um nível taxonômico mais baixo as 

penas/escamas presentes nas amostras de fezes. Além disso, não foi possível a 

identificação de alguns pelos de mamíferos. Nas amostras de C. thous foi possível 

identificar apenas 1 pelo o que resultou em uma análise menos refinada para esse 

predador. Dentre os vertebrados consumidos, para C. brachyurus, L. vetulus e P. concolor 

N FO [%] PO [%] N FO [%]PO [%] N FO [%]PO [%] N FO [%]PO [%]

            Mamíferos < 2kg

                 Marsupialia

                        Didelphinae

                              Gracilinanus sp 2 2 1 - - - - - - 1 1 1

                              Monodelphis sp 7 7 3 1 1 4 3 13 6 2 3 1

                        Didelphidae

                              Criptonanus sp 1 1 0,4 - - - - - - - - -

                              Didelphis sp - - - - - - - - - 7 9 4

                 Rodentia

                        Sigmodontinae

                              Akodon sp 5 5 2 - - - 1 4 2 10 13 7

                              Calomys sp 3 3 1 - - - 1 4 2 5 7 3

                              Caluromys sp 6 6 2 - - - - - - - - -

                              Cerradomys sp - - - - - - - - - 1 1 1

                              Euryoryzomys sp 1 1 0,4 - - - - - - 1 1 1

                              Holochilus sp 1 1 0,4 - - - - - - 1 1 1

                              Juliomys sp 1 1 0,4 - - - - - - - - -

                              Necromys sp 10 10 4 - - - - - - 7 9 4

                              Nectomys sp - - - - - - - - - 5 7 3

                              Oligoryzomys sp 5 5 2 - - - 1 4 2 19 25 13

                              Oxymycterus sp - - - - - - - - - 1 1 1

                        Muridae

                              Mus sp - - - - - - - - - 1 1 1

                              Rattus sp 1 1 0,4 - - - - - - - - -

Total plantas 89 93 57 8 73 47 12 50 31 3 4 2

Total invertebrados 44 46 20 6 54 32 15 63 42 31 41 24

Total vertebrados 61 64 31 11 100 79 19 79 59 75 99 86

Total Aves 39 40 17 5 45 25 1 4 2 48 63 42

Total Squamatas 3 3 1 - - - 1 4 2 6 8 4

Mamíferos não identificados 13 - - 6 - - 11 - - 17 - -

Total mamíferos > 2kg 4 4 2 - - - - - - 2 3 1

Total mamíferos < 2kg 40 42 18 1 1 4 8 33 18 50 66 45

Categorias de recursos

Chrysocyon brachyurus Cerdocyon thous Lycalopex vetulus Puma concolor

(n=96) (n=11) (n=24) (n=76)
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destacaram-se os pequenos mamíferos. Ademais, as localizações das coletas dos vestígios 

de C. brachyurus e P. concolor indicam que ambos transitam por toda a extensão da 

fazenda (Figura 5).  

Figura 5. Consumo de diferentes categorias de recursos (eixo x) pelos quatro predadores (eixo y). Os 

círculos vermelhos se referem a frequência em que o cada recurso foi consumido, sendo que a frequência é  

proporcional ao tamanho do círculo, ou seja, quanto maior o círculo maior a frequencia que esse recurso 

foi usado pelo predador. 

Chrysocyon brachyrus - Lobo-Guará 

Das 96 amostras coletadas foram identificados 25 diferentes itens alimentares, 

onde 20 são de origem animal e cinco de origem vegetal. No geral, os itens de origem 

vegetal foram consumidos mais frequentemente (FO=93%) e consequentemente possuem 

maior importância na dieta (PO=57%) para C. brachyurus do que comparado com 

animais vertebrados (FO=64%, PO=31%), seguidos por invertebrados (FO=46%, 

PO=20%). Dentro dos itens de origem vegetal os dois itens mais frequentemente 

consumidos foram a Lobeira (Solanum sp), e o Jerivá (Syagrus sp). A Lobeira foi o item 

mais frequentemente consumido (FO=48%) e mais importante (PO=22%) em toda a 

dieta. Consumiu em pequenas quantidades o Araçá (Psidium sp) e Pitangas (Eugenia sp), 

além do milho (Zea sp), que não é presente na área de estudo, mas típico em fazendas 

vizinhas. Nos itens de origem animal, dentre os vertebrados, os pequenos mamíferos 

foram mais frequentemente consumidos (FO=42%) e também mais importantes 

(PO=18%), seguido pelas aves (FO=40%, PO=17%), grandes mamíferos (FO=4%, 
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PO=2%) e squamatas (FO=3%, PO=1%). Dentre os invertebrados, coleópteros foram os 

mais frequentemente consumidos (FO=42%) e importantes (PO=18%), seguidos por 

himenóptera (FO=24%, PO=10%) e ortóptera (FO=5%, PO=2%). Foram registradas 12 

espécies diferentes de pequenos mamíferos, onde três representaram marsupiais e nove 

roedores, dentre estes, três dos roedores (Caluromys sp, Juliomys sp e Rattus sp) e um 

marsupial (Criptonannus sp) foram consumidos exclusivamente por C. brachyurus. Além 

disso, apenas nas amostras de C. brachyurus e P. concolor foi encontrado Tamanduá 

(Myrmecophagidae) e Tatu (Dasypodidae). Dentre os itens identificados que não estão 

em categorias maiores (i.e. plantas, invertebrados e vertebrados) os três itens mais 

importantes para sua dieta foram a Lobeira, seguidos por coleópteros e aves.  

Cerdocyon thous - Cachorro-do-Mato 

Devido ao baixo número de amostras de C. thous, os resultados para essa espécie 

possuem baixa probabilidade de ser representativa para a sua dieta. Porém, das 11 

amostras coletadas, 9 diferentes itens alimentares foram identificados, onde cinco destes 

estão agrupados em categorias animais e quatro em categorias vegetais. No geral, os 

animais vertebrados foram encontrados em todas as amostras, portanto, mais 

frequentemente consumidos (FO=100%) e consequentemente importantes (PO=79%) do 

que itens de origem vegetal (FO=73%, PO=47%), seguido por invertebrados (FO=54%, 

PO=32%). Em nove das 11 amostras, foram encontrados vestígios de mamíferos (i.e. 

pelos), porém, para a maioria desse material uma identificação mais detalhada não foi 

possível. Dentro dos animais vertebrados identificados, consumiu mais frequentemente 

aves (FO=45%) seguido por pequenos mamíferos (FO=10%). Dentre os itens de origem 

vegetal os dois mais frequentemente consumidos pelo Cachorro-do-mato foram o Jerivá 

(Syagrus sp) e a Lobeira (Solanum sp). Consumiu em pequenas quantidades o Araçá 

(Psidium sp) e também o milho (Zea sp). Já dentre os invertebrados, as diferentes ordens 

coleóptera, himenóptera e ortóptera foram consumidas em quantidades iguais de 

frequência (FO=27%) e importância (PO=14%). Dentre os itens identificados que não 

estão em categorias maiores (i.e. plantas, invertebrados e vertebrados) os três itens mais 

importantes para sua dieta foram as aves, seguidos por jerivá, e por último coleópteros, 

hymenópteros, ortópteros e lobeira nas mesmas proporções.  

Lycalopex vetulus - Raposinha-do-Campo 
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Das 24 amostras coletadas foram identificados 14 diferentes itens alimentares, 

onde 10 destes são de origem animal e quatro de origem vegetal. No geral, os vertebrados 

foram mais frequentemente consumidos (FO=79%) e consequentemente importantes 

(PO=60%) para a dieta de L. vetulus do que animais invertebrados (FO=63%, PO=42%), 

seguidos por itens de origem vegetal (FO=50%, PO=31%). Dentre os vertebrados, os 

pequenos mamíferos foram consumidos mais frequentes (FO=33%) e foram mais 

importantes (PO=18%), seguido pelas aves e squamatas nas mesmas proporções de 

frequência (FO=4%) e importância (PO=2%). Dentre os invertebrados, os coleópteros 

foram os mais frequentemente consumidos (FO=58%) e importantes (PO=38%), 

seguidos por ortópteros (FO=25%, PO=13%) e himenópteros (FO=21%, PO=11%). Para 

a dieta de L. vetulus os coleópteros (PO=38%) foram mais importantes do que os 

pequenos mamíferos (PO=18%).  Além disso, apenas nas amostras de L. vetulus e P. 

concolor foi encontrado o Tapiti (Sylvilagus brasiliensis). Itens de origem vegetal foram 

bastante representativos, os dois mais frequentemente consumidos foram o Jerivá 

(Syagrus sp) (FO=25%, PO=13%) e o Araçá (Psidium sp) (FO=13%, PO=3%). Essa 

espécie consumiu em pequenas quantidades a Lobeira (Solanum sp) e Graviolas (Annona 

sp), sendo que esta última foi consumida exclusivamente por L. vetulus. Dentre os itens 

identificados que não estão em categorias maiores (i.e. plantas, invertebrados e 

vertebrados) os três itens mais importantes para sua dieta foram os coleópteros, seguidos 

por ortópteros e jerivá nas mesmas proporções e himenópteros.  

P. concolor - Puma 

Das 76 amostras coletadas foram identificados 22 diferentes itens alimentares, 

onde 21 destes estão de origem animal. Foi consumido somente um item de origem 

vegetal, o Jerivá (Syagrus sp), com baixa frequência (FO=4%) e importância (PO=2%) 

quando comparado aos animais vertebrados (FO=99%, PO=86%) e invertebrados 

(FO=41%, PO=24%). Dentre os vertebrados, os pequenos mamíferos foram mais 

frequentemente consumidos (FO=66%) e a categoria mais importante (PO=45%) para a 

dieta do Puma, seguido pelas aves (FO=63%, PO=42%), squamatas (FO=3%, PO=1%) e 

grandes mamíferos (FO=4%, PO=2%). Dentre os invertebrados, coleópteros foram os 

mais frequentemente consumidos (FO=33%) e importantes (PO=18%), seguidos por 

himenópteros (FO=12%, PO=6%) e ortópteros (FO=9%, PO=4%). Foram encontradas 13 

espécies diferentes de pequenos mamíferos na dieta do Puma, onde três representaram 

marsupiais e nove roedores. Dentre estes três dos roedores (Cerradomys sp, Nectomys sp 
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e Mus sp) e um marsupial (Didelphis sp) foram consumidos exclusivamente pelo Puma. 

Além disso, consumiu também o Tapiti, Tamanduá e Tatu. Dentre os itens identificados 

que não estão em categorias maiores (i.e. plantas, invertebrados e vertebrados) os três 

itens mais importantes para sua dieta foram as aves, coleópteros e o roedor Oligoryzomys 

sp.   

 4.2. Amplitude de nicho trófico  

A amplitude de nicho trófico foi considerada em três níveis: baixa (<0 - 0.39), 

intermediária (0.4 – 0.6) e alta (>0.61) (Correa et al. 2011). Foi apresentado uma alta 

amplitude de nicho principalmente pelo Lobo-Guará (B=0,8), seguido pelo Puma 

(B=0,7). Já a Raposinha-do-campo apresentou um índice intermediário (B=0,4) e o 

Cachorro-do-mato, (B=0,3) o menor índice de amplitude. A baixa amplitude de nicho do 

Cachorro-do-mato possivelmente é influenciada pela menor quantidade de amostras 

coletadas e pela dificuldade de identificação dos itens consumidos. 

 4.3 Sobreposição de nicho trófico 

 Inesperadamente, todas as comparações do nicho trófico possuíram alta 

sobreposição (Figura 6), sendo que apenas a sobreposição do uso de recursos entre P. 

concolor x L. vetulus não foi significativamente maior do que esperado por ao caso (Ôjk: 

0,5 p=0.058). O maior índice de sobreposição foi entre C. brachyurus x C. thous Ôjk: 0,88 

(p=0.001), seguido por C. thous x L. vetulus Ôjk: 0,72 (p=0.046), C. brachyurus x L. 

vetulus Ôjk: 0,71 (p=0.002), P. concolor x C. thous Ôjk: 0,67 (p=0.005), C. brachyurus 

x P. concolor: 0,66 (p=0.009). 
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Figura 6. Os índices de sobreposição de dieta de MacArthur e Levin’s (adaptado por Pianka) entre todos os 

pares de predadores. As barras azuis representam a distribuição de frequências dos valores do índice de 

sobreposição baseado em 1000 matrizes randomizadas. As linhas verticais em vermelho representam o 

índice observado (Ôjk) para cada par de predadores. As linhas verticais pretas e tracejadas indicam o 

intervalo de 95% de confiabilidade da média dos dados simulados. p = probabilidade de encontrar o valor 

observado ao acaso.  
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4. Discussão 

Neste estudo investigamos a hipótese de que a diferenciação do nicho alimentar 

representa um possível mecanismo para facilitar a coexistência entre quatro predadores 

em uma paisagem com domínio agrícola. Previmos que as espécies iriam diferir nas 

frequências de consumo de recursos alimentares de forma que não houvesse sobreposição 

do nicho alimentar. Além disso, esperávamos que 1) P. concolor consumisse em maiores 

quantidades animais de médio à grande porte (e.g. Veados - Mazama gouazoubira ou 

Catetos - Pecari tajacu) comparado com as outras espécies, diferenciando assim sua dieta 

dos canídeos e 2) devido a uma maior semelhança morfológica entre os dois canídeos 

menores (C. thous e L. vetulus) esperávamos que eles competissem mais e afim de evitar 

a competição diferenciassem o eixo alimentar. 

Ao contrário das expectativas, as espécies não só não diferenciaram no eixo 

alimentar, elas ainda se sobrepuseram no uso de recursos mais do que seria esperado ao 

acaso, refutando assim a nossa hipótese. De uma forma geral, há duas possíveis 

explicações para essa ausência de diferenciação do eixo alimentar: a) não há competição 

por recursos alimentares entre esses predadores, de forma que a diferenciação do eixo 

alimentar não é necessária para facilitar sua coexistência (i.e. há recursos alimentares 

suficiente para todos), ou b) as espécies competem sim por recursos alimentares, porém 

a diferenciação para minimizar a competição ocorre em um outro eixo do nicho ecológico 

(i.e. temporal, espacial) e assim não é detectável através dos métodos aplicados. Em 

seguida vamos detalhar os argumentos que apoiam (e não apoiam) esses dois diferentes 

cenários. 

Predadores com alta sobreposição de nicho trófico podem coexistir (Colwell & 

Futuyma 1971; Schoener 1974), em áreas onde recursos alimentares são abundantes 

(Lanszki et al. 2006). Assim, a ausência de diferenciação do nicho alimentar pode indicar 

que existe alimento suficiente para todos os predadores, e assim não há competição por 

esses recursos. Existe indícios que grande parte dos itens consumidos ocorrem em 

grandes abundâncias. Mesmo que nesse estudo não tenha sido possível inferir diretamente 

sobre a abundância dos recursos alimentares na área de estudo, existem diversos outros 

estudos que mostram altas densidades populacionais dos mesmos recursos em paisagens 

com perda de habitat natural devido a conversão de solos para uso agrícola. Referente os 

itens vegetais, consumidos em grandes quantidades pelos canídeos, principalmente por 

C. brachyurus, os itens mais consumidos dentro dessa categoria foram Syagrus sp. e 
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Solanum sp. Essas espécies de frutificação contínua (Oliveira-Filho & Oliveira 1988; de 

Moura et al. 2010; da Silva et al. 2011; Begnini et al. 2013) comumente encontradas em 

ambientes de Cerrado para Solanum sp. (de Moura et al. 2010) e na Mata Atlântica para 

Syagrus sp. (Begnini et al. 2013), indicando assim a possibilidade de que os predadores 

não precisem competir por esse tipo de recurso. 

Além dos itens vegetais, dentro da categoria de vertebrados , certas espécies de 

aves são capazes de atingir densidades elevadas em paisagens com alta perda de habitat 

nativo (Vickery et al. 2002; Morante-Filho et al. 2015). Em paisagens alteradas com 

menos de 50% de habitat nativo as espécies especialistas de habitat e dependentes de 

florestas frequentemente declinam em abundância, enquanto espécies generalistas são 

favorecidas pela redução de vegetação nativa, resultando em aumento de densidade de 

generalistas em paisagens altamente modificadas (Pardini et al. 2009; Morante-Filho et 

al. 2015) (Morante et al. 2016).  Em congruência com a possibilidade de alta abundância 

dessas presas, as aves representaram uma categoria consumida em grandes quantidades 

por principalmente três dos predadores (C. brachyurus, C. thous e P. concolor), Essa 

substituição de espécies especialistas e aumento da abundância de generalistas ao longo 

de um gradiente de perda de habitat nativo foi observado não só em aves, mas também 

em pequenos mamíferos (Michel et al. 2006; Pardini et al. 2010; Püttker et al. 2015) em 

paisagens de Mata Atlântica no sudeste do Brasil em uma distância relativamente próxima 

de aproximadamente 150 km da área de estudo (Püttker et al. 2015). Especificamente 

certas espécies generalistas (e.g. Oligoryzomys sp. ou Akodon sp.), proliferam nas 

paisagens com alta perda de habitat enquanto espécies especialistas de mata diminuem 

em riqueza e abundância (Pardini et al. 2010; Püttker et al. 2013; Püttker et al. 2015). 

Esse aumento da abundância dos generalistas pode super-compensar a diminuição da 

abundância das especialistas, levando a um aumento total de abundância de pequenos 

mamíferos (Püttker et al. 2015).  

Uma elevada disponibilidade de pequenos vertebrados na paisagem do estudo 

poderia explicar a ausência de diferenciação do eixo alimentar, já que nesse caso a 

competição por esses recursos seria menos provável. A área de estudo possui apenas 

26,5% de habitat nativo e assim se encontra perto do limite de 30% de quantidade de 

habitat no qual foi observado um aumento da abundância de espécies generalistas (Pardini 

et al. 2010; Banks-Leite et al. 2014; Püttker et al. 2015). Enquanto nesse estudo não foi 

possível chegar num nível taxonômico baixo a ponto de inferir se as espécies de aves 
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consumidas são generalistas, e assim não foi possível verificar o consumo de espécies 

generalistas para aves, já para os pequenos mamíferos, as espécies consumidas na grande 

maioria são de fato espécies classificadas como generalistas em relação ao habitat 

(Pardini et al. 2010; Rossi 2011). Além disso, pequenos mamíferos foram consumidos de 

uma forma não especializada, (i.e. não havia preferência para certas espécies de pequenos 

mamíferos consumidos para nenhuma das espécies de predadores), que está congruente 

com o pressuposto que a seleção de presas ocorre aleatoriamente (i.e. espécies mais 

abundantes são consumidas mais frequentemente). Além de que uma alta abundância de 

pequenos mamíferos e aves na área de estudo poderia também explicar a ausência de 

mamíferos maiores na dieta do Puma, mesmo estes sendo presentes na fazenda (Campos 

et al. 2018); observação pessoal). Portanto, assumindo a alta abundância de pequenos 

mamíferos e consequentemente que a predação dos pequenos mamíferos é 

energeticamente vantajosa quando comparado a predação de animais maiores e menos 

abundantes, o consumo de animais menores pode representar uma estratégia benéfica 

(Lanszki et al. 2006) para o Puma.  

Um outro cenário possível considerando os resultados observados seria que os 

predadores competem por recursos alimentares, porém não diferenciam no eixo 

alimentar, mas sim em um outro eixo do nicho ecológico, sendo o eixo espacial e/ou 

temporal. Neste trabalho não foi possível analisar as relações espaciais entre os quatro 

predadores. Mesmo que os predadores utilizem as trilhas onde coletamos as amostras 

fecais como caminhos de fácil deslocamento (Lariviere 2003; Salek et al. 2010), o local 

da coleta das fezes não necessariamente coincide com o local de predação, e para avaliar 

espaço/tempo a coleta de vestígios deve ser combinada a outro método (i.e. câmeras trap, 

radiotelemetria) (Gitzen et al. 2013; Nagy-Reis et al. 2019) para conseguirmos fazer 

inferências sobre o uso de espaço dos predadores na área de estudo.  

Porém, considerando que os predadores maiores geralmente possuem grandes 

áreas de vida como P. concolor (80km²) (Scognamillo et al. 2003) e C. brachyurus 

(50km²) (Coelho et al. 2007) quando comparado com o tamanho da área de estudo 

(32km²), poderíamos assumir que parece pouco provável uma segregação espacial das 

áreas de vida dessas duas espécies. Mesmo para os predadores menores C. thous e L. 

vetulus, que possuem áreas de vida menores (~3km2 e 1,5 km²)  respectivamente (Juarez 

& Marinho 2002; Dalponte et al. 2018),  é provável que dentro da área de estudo as áreas 

de vida se sobrepõem. De qualquer forma, mesmo se áreas de vida se sobrepõem, uma 
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diferenciação no espaço é possível assumindo que partes das áreas de vida comum são 

usadas em diferentes tempos por diferentes predadores (Ramesh et al. 2012). Porém, este 

estudo não permitiu analisar o uso da área em uma escala espacial menor (e.g. ao dentro 

de áreas de vida). Sendo assim, com os dados disponíveis, não é possível excluir a 

possibilidade de segregação espacial em pequena escala, onde cada espécie conseguiria 

utilizar os recursos dentro da sua área de vida em áreas sem a ocorrência momentânea de 

um dos outros predadores (Ramesh et al. 2012; Tsunoda et al. 2018). 

Referente a possível diferenciação do eixo temporal entre os predadores (i.e. de 

curto prazo), mesmo que todos sejam preferencialmente noturnos (Jacomo et al. 2004), 

alguns deles possuem diferenças no período de atividade, como mostrado por C. thous e 

L. vetulus, que eventualmente podem ter picos de atividades diurnas (Di Bitetti et al. 

2010). Além de observações diretas, uma possível sobreposição de atividade temporal 

diária pode ser indicada pelo o período de atividade das presas (Ramesh et al. 2012). 

Neste estudo entre as categorias de recursos mais consumidas estão os pequenos 

mamíferos, aves e invertebrados. Pequenos mamíferos e invertebrados possuem 

geralmente atividades noturnas (Chatzimanolis et al. 2004; Rossi 2011). Referente as 

aves, não foi possível a identificação das espécies, no entanto, consta para a área de estudo 

espécies tanto diurnas quanto noturnas (Millan et al. 2015). Mesmo que não seja possível 

fazer inferências robustas referente ao eixo temporal, uma possível sobreposição da 

atividade temporal baseado na atividade das presas entre as quatro espécies de predadores 

indica que esse eixo não pareça fornecer por si só uma única explicação para a diminuição 

da possível competição e permitindo coexistência, podendo estar relacionado com outro 

eixo (e.g. espaço) para facilitar e permitir a coexistência entre os predadores (Ramesh et 

al. 2012). 

Os resultados deste estudo foram baseados em uma coleta extensa de amostras de 

fezes e com uma identificação de itens alimentares de mamíferos e plantas até o nível de 

gênero não apoiam a hipótese inicial. Assim, a facilitação da coexistência dos predadores 

devido a diferenciação alimentar não ocorre, e possíveis explicações para o padrão 

observado incluem a) a ausência de competição por alimento devido uma alta 

disponibilidade de itens alimentares na área de estudo, ou b) uma possível segregação no 

eixo espacial e/ou temporal, assim diminuindo competição. Os dados levantados não 

permitem uma avaliação definitiva dessas novas hipóteses, as quais não são exclusivas e 

podem atuar em conjunto. Porém, baseado na alta probabilidade de sobreposição das 
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áreas de vida dos predadores, e o conhecido aumento de abundância de certas presas (aves 

e mamíferos) em paisagens altamente desmatadas como área de estudo, a ausência de 

competição por recursos alimentares devido uma alta disponibilidade desses recursos 

parece mais provável.  Ainda assim, mais estudos são necessários para investigar os eixos 

espaço e tempo, a fim de entender melhor como e quando esses predadores utilizam os 

remanescentes de vegetação imersos em habitats agrícolas.  

A conversão de paisagens naturais em paisagens agrícolas leva a uma diminuição 

drástica de biodiversidade que consequentemente pode causar um declínio de 

fornecimento de serviços ecossistêmicos (Zhang et al. 2007). Entretanto, a coexistência 

das quatro espécies na área de estudo mostra que mesmo paisagens altamente alteradas 

antrópicamente podem servir como habitat para predadores de topo, e inclusive fornecem 

recursos suficientes para a coexistência de quatro espécies com demandas alimentares 

parecidas. Assim, os resultados chamam atenção para essas áreas, que nesse sentido 

possuem um valor para a conversação da biodiversidade, dado que esforços para manejo 

de fauna, restauração do habitat e da biodiversidade possuem mais chances de sucesso 

quando comparados com paisagens altamente desmatadas (Pardini et al. 2010). 
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