
Abril de 2014 7

Grandes mamíferos terrestres parecem ser fáceis de es-
tudar, mas a maioria possui uma vida secreta noturna e pouco 
conhecida, além de ocuparem extensas áreas como território 
para sua sustentabilidade, a exemplo dos carnívoros.

O monitoramento de mamíferos empregando “camera 
traps” tem provado, desde 1980, ser um dos métodos cientí-
ficos mais modernos, eficientes, não invasivos, e ideais para 
estudos de longa duração de espécies pouco conhecidas, bem 
como aquelas ameaçadas de extinção. Além disso, possuem 
a vantagem de acionar automaticamente quando o sensor de 
infravermelho detecta a presença de um animal endotérmico, 
capturando excelentes imagens e sequências de vídeos. Estas 
informações permitem conhecer, por exemplo, o comporta-
mento, ciclo de vida, e estimar a densidade dessas populações.

Para as atividades de pesquisa do projeto “Os 
Sons do Pantanal” (O Biólogo nº 29, 2014) do Instituto 
Nacional de Ciên cia e Tecnologia em Áreas Úmidas 
(INAU/UFMT/CNPq) estão sendo utilizadas “camera 
traps” e gravadores de sons automatizados como mé-
todos audio-visuais complementares, para avaliar e 
comparar os dados das comunidades de mamíferos do 
Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Algu-
mas espécies de mamíferos dessas áreas úmidas são 
mais sensíveis aos distúrbios antrópicos, tanto tem-
poral, quanto espacialmente nesses habitats. Assim, 
a presença ou ausência, bem como sua abundância 
são fortes indicativos do grau de perturbação do ecos-
sistema, além de subsidiar ações para a conservação 
dessas espécies em seus habitats naturais.

Áreas de estudo no Pantanal
O Pantanal é um centro de biodiversidade e 

uma das maiores áreas úmidas da América do Sul, ca-
racterizada pelo seu ciclo hidrológico com a alternân-
cia entre períodos de seca e cheia causando mudanças 
drásticas em seus habitats e, limitando, significativa-
mente, as áreas de distribuição e forrageamento, espe-
cialmente, para os mamíferos terrestres.

Este estudo de monitoramento automatizado da 
diversidade de mamíferos iniciou-se em 2012 no Pan-
tanal de Mato Grosso, fazenda Pouso Alegre e no SESC 
Pantanal, Base Avançada de Pesquisas do Pantanal da 
Universidade Federal de Mato Grosso, e no Pantanal 
de Mato Grosso do Sul, a partir de 2010, na fazenda 
Barranco Alto.

Conhecendo o nosso estudo
As “camera traps” estão instaladas em transectos a uma 

distância de 1 km entre si contendo unidades de armazena-
mento de dados. As imagens capturadas durante esse estudo 
permitirão estimar a riqueza de espécies e calcular a abundân-
cia relativa de mamíferos terrestres em diferentes áreas de ocor-
rência. Em cada imagem são registrados os padrões e tempo de 
atividade, temperatura e fases da lua, permitindo a análise dos 
dados comportamentais em relação aos parâmetros abióticos.

Além disso, as “camera traps” registram também as es-
pécies de mamíferos, seus rastros e documentam a captura das 
presas. Os mamíferos que produzem sons, mas que não são cap-
turados pelas “camera traps” são registrados pelos gravadores 
automatizados. Como metodologia tradicional de monitoramen-
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Figuras 1-6. Alguns exemplos de grandes mamíferos amostrados pelas “camera traps” 
do Projeto Sons do Pantanal: 1. tatu-canastra (Priodontes maximus), 2. veado-mateiro 

(Mazama americana), 3. jaguatirica (Leopardus pardalis) 4. onça-parda (Puma concolor), 
5. cateto (Pecari tajacu), 6. anta (Tapirus terrestris).
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to e complementar aos gravadores e “camera traps” estão sendo 
realizadas observações diretas dos mamíferos do Pantanal.

Resultados gerais
Dentre as imagens capturadas no Pantanal de Mato Gros-

so, durante 399 noites de coletas, foram identificadas 22 espé-
cies de grandes mamíferos, com registros considerados raros 
como do tatu-canastra (Priodontes maximus), espécie ameaça-
da de extinção (IBAMA 2003, www.biodiversitas.org.br), entre-
tanto, classificada na categoria vulnerável pela IUCN (2006, 
www.redlist.org). Na área de estudo no Pantanal de Mato Gros-
so do Sul foram identificadas 31 espécies de grandes mamífe-
ros, durante 2.037 noites de captura, incluindo os primeiros re-
gistros regionais do cachorro-vinagre (Speothos venaticus) e do 
gato-palheiro (Leopardus colocolo), consideradas como quase 
ameaçadas pela IUCN (2014, www.iucnredlist.org).

No entanto, essa pesquisa demonstra a importância de 
adicionar outros tipos de monitoramento tradicionais dos tran-
sectos como a pé, a cavalo, de canoa e/ou de carro, como 
complementares aos dados obtidos com “camera traps” e gra-
vadores automatizados, para avaliar a riqueza e composição de 
espécies de mamíferos do Pantanal. Oito espécies de mamíferos 
no Pantanal de Mato Grosso e cinco no Mato Grosso do Sul só 
foram detectadas por observações diretas, a exemplo do lobo-
-guará (Chrysocyon brachyurus), ariranha (Pteronura brasiliensis)
e o tatu-de-rabo-mole (Cabassous unicinctus). Os territórios das
ariranhas são aquáticos, e os indivíduos se deslocam com pou-
ca frequência para os ambientes terrestres, enquanto o tatu-de-
-rabo-mole ocorre em ambientes terrestres, porém, com baixa
abundância e pequena “home-range”, dificultando, assim, o
registro dessas espécies pelas “camera traps”. O mesmo ocor-
re com o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), que parece ser
migrante, com baixa abundância, sem uma população estável
e, portanto, com baixa probabilidade de registro automatizado.

Em resumo, esses estudos que empregam “camera traps” 
com alta resolução digital de imagens fornecem dados cientí-
ficos sobre o comportamento e ecologia da vida secreta dos 
mamiferos, contribuem significativamente para identificar as 

ameaças a esses animais, bem como responder a potenciais 
medidas de conservação. Além dessa importante questão, a 
tecnologia digital empregada permitirá, em um futuro próximo, 
identificar, automaticamente, as espécies e também os indiví-
duos, como já fazem com a ajuda de tais equipamentos para 
os seres humanos. Essa pesquisa planeja, portanto, desenvolver 
metodologias apropriadas para as imagens digitais, semelhan-
tes a impressão digital, empregando novos métodos computa-
cionais de processamento de sinais inteligentes.

Saiba mais sobre o projeto: www.ic.ufmt.br/cobra
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Curiosidade!
Que ave que aparece no livro do programa do “Primer Congreso Sudamericano 

de Zoologia” de 1959?
O fato curioso é que não é a mesma que ilustrou o cartaz colorido cuja imagem 

e impressão foram oferecidos pela prefeitura de La Plata. Para surpresa dos zoólogos 
participantes à época, o cartaz apresentava uma bela ilustração de um grou indiano. A 
explicação corrente na época foi de que o prefeito vira o animal em um zoológico e 
admirara seu porte e colorido.
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em áreas úmidas. Os animais das áreas úmidas são sensíveis às mudanças de habitat induzidas pelo homem. Apesar do conheci-
mento científico sobre pássaros em zonas temperadas ser geralmente bem fundamentado, existe ainda a falta de informações sobre a
história de vida da maioria das espécies de aves tropicais em áreas úmidas. No Pantanal, os patos, as curicacas, entre outras aves, são 
conhecidas pelos efeitos da dispersão sazonal de sua população durante os períodos de flutuação do nível da água. A maioria dos ci-
clos de vida dos invertebrados e vertebrados do Pantanal é pouco ou totalmente desconhecida. Este estudo deverá, portanto, oferecer
um melhor conhecimento sobre a ecologia e comportamento desses grupos que se comunicam por meio de seus sons, contribuindo 
assim, para as medidas de conservação e manejo da biodiversidade do Pantanal. Esta metodologia não invasiva e que permite moni-
toramento dos animais em locais de difícil acesso é uma ferramenta não apenas para registrar a biodiversidade dos sons, mas também 
para analisar a ocorrência desses grupos em
seus habitats naturais, no tempo e no espa-
ço. Considerando que o Pantanal é uma das 
maiores áreas úmidas da América do Sul, ca-
racterizada por um período de seca e cheia,
os organismos são induzidos a responder aos 
ciclos terrestre e aquático, abandonando este
ecossistema, ou permanecendo e se ade-
quando a estas condições. Animais que não
vivem permanentemente em áreas úmidas 
são frequentemente migratórios e podem ser
encontrados apenas durante os períodos favo-
ráveis para a sobrevivência. Dessa maneira, o 
uso dessa tecnologia automatizada fornecerá 
os dados sobre a presença e ausência desses 
animais durante os períodos favoráveis e não 
favoráveis aos seus ciclos de vida.

Resultados esperados e futuras pers-
pectivas. O monitoramento acústico auto-
matizado é uma ferramenta eficiente para acessar a biodiversidade dos sons emitidos pelos organismos de maneira rápida, 
eficiente e de baixo custo. Além disso, essa metodologia permite acessar os dados em vários tipos de habitats informando a 
distribuição, atividades diurnas e noturnas, sazonalidade das espécies, períodos e locais de reprodução, entre outros aspectos 
ecológicos. Aplicando essa técnica será possível identificar as espécies automaticamente, utilizando um software baseado em al-
goritmos de vocalizações. Para isto, é necessário o estabelecimento de um arquivo de sons denominado “Biblioteca de Referência 
de Vocalizações” que corresponde a uma “Coleção Biológica Clássica”. Em um futuro próximo será possível transferir os dados 
de sons, via “wireless”, diretamente do campo para análises mais detalhadas em laboratório. E nisto se incluem também, todas as 
imagens e vídeos dos organismos das áreas estudadas. Além do aspecto científico, essa técnica poderá ser aplicada em aulas de 
biologia, tanto nas escolas secundárias, quanto nas instituições de ensino superior. Pesquisadores e estudantes de pós-graduação 
interessados devem contatar os responsáveis diretamente pelo endereço www.ufmt.br/cobra.

Karl-L. Schuchmann, Marinêz I. Marques, Olaf Jahn,
Todor Ganchev & Josiel M. de Figueiredo 
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Aplicação da detecção e gravação do som animal por dispositivos de registro automatizado.
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EDITORIAL

Iniciamos uma nova gestão na presidência da SBZ, com 
o propósito de dar continuidade aos programas iniciados e au-
mentar cada vez mais nossa relação com os zoólogos brasileiros. 
As Universidades Federais estão em franca expansão, oferecen-
do oportunidade de inserção a muitos colegas pesquisadores e 
docentes. É um momento muito importante de renovação de 
quadros e introdução de novas técnicas e mentalidade, que vai
revigorar os estudos da biodiversidade brasileira. Mas observa-
mos que grande parte destes novos pesquisadores não estão as-
sociados à Sociedade e, por isso, nos próximos meses faremos 
um esforço para contatar esses colegas e mostrar nosso trabalho.
Aos sócios mais antigos pedimos auxílio nessa tarefa, multipli-
cando esforços para tornarmos a Sociedade mais representativa
e capaz de atender às demandas da Zoologia Brasileira.

O XXX Congresso Brasileiro de Zoologia em Porto Ale-
gre foi novamente um grande sucesso, com atividades muito 
concorridas e abordando as mais diversas áreas de interface 
da Zoologia. No momento, a diretoria está realizando conta-
tos e em breve esperamos poder anunciar o local do próximo 
evento. Reproduzo a seguir trechos do discurso proferido na 
abertura do Congresso.

Bem-vindos a mais um Congresso Brasileiro de Zoolo-
gia, o trigésimo de uma série de encontros sempre muito fru-

tíferos, nos quais a maioria de nós pesquisadores um pouco 
mais experientes também se inspirou quando éramos estudan-
tes procurando um lugar ao sol. O primeiro congresso do qual 
participei como estudante foi o décimo primeiro, em Belém 
do Pará. Naquela época avião era caríssimo e fui de ônibus 
mesmo – 54 horas de São Paulo!! Muito tempo para ensaiar as 
duas apresentações que faria – também não existia sessão de 
pôster e todos faziam apresentações orais com transparências 
ou slides – outros tempos...

Perguntem a qualquer um de nós, zoólogos “mais expe-
rientes” e certamente haverá uma história divertida a contar, que
tenha se passado durante um Congresso de Zoo. A ansiedade 
do primeiro trabalho a ser apresentado, o frio na barriga quando
alguém vem perguntar algo sobre o nosso pôster, tudo isso faz 
parte da formação dos futuros zoólogos que, certamente, darão 
ainda inúmeras aulas e palestras pelo Brasil e mundo a fora.

O congresso não é apenas fonte de inspiração para fu-
turas pesquisas, mas também uma oportunidade importante de 
encontrar e conhecer novos colegas tanto da academia, como 
também colegas nos órgãos de governo e nas ONGs, com ou-
tras visões e abordagens sobre a biologia de nossa fauna e sua 
conservação. É oportunidade de conhecer áreas de investiga-
ção bastante diferentes daquelas com as quais estamos fami-
liarizados, dada a característica bastante eclética e generalista 
deste congresso. É um momento de trocar informações, apren-
der novas técnicas, reunir grupos de trabalho e delinear pesqui-
sas em colaboração.


	Moeklinghoff_p7p8_bol108mar2014.pdf
	Editorial_p12_bol108mar2014_v2.pdf
	Editorial_p1_bol108mar2014_v2.pdf



