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Se acha que eu sou selvagem 

Você viajou bastante, talvez tenha razão 

Mas não consigo ver mais selvagem quem vai ser 

Precisa escutar com o coração, coração 

 

Se pensa que esta terra lhe pertence 

Você tem muito ainda o que aprender 

Pois cada planta, pedra ou criatura 

Está viva e tem alma, é um ser 

 

Se crê que só gente é seu semelhante 

E que os outros não têm o seu valor 

Mas se seguir pegadas de um estranho 

Mil surpresas vai achar ao seu redor 

 

Já ouviu o lobo uivando para a lua azul? 

Será que já viu um lince sorrir? 

É capaz de ouvir as vozes da montanha? 

E com as cores do vento colorir 

E com as cores do vento colorir 

 

Correndo pelas trilhas da floresta 

Provando das frutinhas o sabor 

Rolando em meio a tanta riqueza 

Nunca vai calcular o seu valor 

 

A Lua, o Sol e o Rio são meus parentes 

A garça e a lontra são iguais a mim 

Nós somos tão ligados uns aos outros 

Neste arco, neste círculo sem fim 

 

A árvore aonde irá? 

Se você a cortar, nunca saberá 

Não vai mais o Lobo uivar para a Lua azul 

Já não importa mais a nossa cor 

Vamos cantar com as belas vozes da montanha 

E com as cores do vento colorir 

Você só vai conseguir desta terra usufruir 

Se com as cores do vento colorir 
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RESUMO 

 

Da interferência à convivência: efeito de fatores antrópicos sobre a fauna e 
interações humano-fauna em Unidades de Conservação da Mata Atlântica 

 
Os padrões de diversidade e ocorrência das espécies, bem como a dinâmica 

das populações, são determinados pelas características do ambiente. Porém, tais 
fatores ambientais vêm sendo drasticamente alterados pela ação antrópica, a qual, 
consequentemente, influencia diretamente os processos que levam à riqueza, 
composição, distribuição, colonização e extinção das espécies. Assim como a 
presença ou proximidade humanas interferem nas espécies da fauna, os animais 
também interferem na vida das pessoas, sendo que essas interações podem ser 
tanto positivas quanto negativas. Dessa forma, compreender o efeito antrópico sobre 
a fauna e o efeito dos animais sobre as pessoas é fundamental tanto para a 
conservação da biodiversidade, quanto para a promoção do bem-estar humano. 
Nesse contexto, o presente estudo buscou testar a hipótese de que fatores 
antrópicos possuem maior efeito sobre a diversidade, ocorrência e dinâmica 
populacional de mamíferos e aves cinegéticas terrícolas do que fatores ambientais 
não antrópicos, além de compreender os aspectos da coexistência humano-fauna 
em duas unidades de conservação (UCs) da Mata Atlântica: Parque Estadual Carlos 
Botelho (área menos antropizada) e Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Santa 
Virgínia (área mais antropizada). Para isso, realizou-se um armadilhamento 
fotográfico em 60 pontos em cada parque, durante dois anos consecutivos, 
totalizando um esforço amostral de 30.200 armadilhas-dia. Além disso, foram 
entrevistadas 47 pessoas, moradores(as) locais do interior e entorno das áreas de 
estudo, por meio de questionários semi-estruturados, os quais foram analisados por 
meio de análise quantitativa exploratória e análises qualitativas de categorização e 
conexão. Possíveis diferenças na riqueza de mamíferos de médio e grande porte 
entre os parques foram investigadas pelas curvas de riqueza observada e estimada 
(Jacknife de 1ª ordem) e por GLM. Já a existência de dissimilaridades na 
composição das assembleias foi testada por meio de PCoA e PERMANOVA, tendo 
sido feito um modelo linear baseado em distância para investigar quais variáveis são 
responsáveis por essas dissimilaridades. Apesar de não terem apresentado 
diferenças na riqueza, os parques foram significativamente diferentes na 
composição, sendo que essas diferenças foram causadas em parte pela altitude, 
mas, principalmente, por variáveis antrópicas: distância de edificações urbanas e 
porcentagem de campo antrópico na paisagem. O efeito das variáveis ambientais 
antrópicas e não antrópicas sobre a ocorrência e a dinâmica populacional, por sua 
vez, foi analisado por meio de modelos de ocupação espécie-única/estação única e 
espécie-única/múltiplas-estações para mamíferos de médio e grande porte e aves 
cinegéticas terrícolas. Os resultados indicaram que variáveis antrópicas foram tão 
importantes, em alguns casos até mais importantes, do que variáveis ambientais não 
antrópicas como preditoras do uso-de-habitat, da colonização e da extinção locais 
das espécies. Enquanto os campos antrópicos apresentaram efeitos negativos sobre 
as espécies estudadas, a proximidade a edificações humanas mostrou-se prejudicial 
para espécies sensíveis e raras, porém, beneficiou algumas espécies menos 
sensíveis, possivelmente pela oferta de recursos alimentares de origem antrópica. 
Tal disponibilidade de recursos esteve ligada ao principal conflito humano-fauna 
identificado: a depredação de culturas e criações por espécies silvestres. A 
retaliação a esses animais que causam prejuízo foi a segunda maior motivação ao 
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abate de animais silvestres nas áreas de estudo e a ocorrência de depredação 
esteve significativamente associada a atitudes mais negativas em relação à onça-
parda. Apesar da existência de conflitos, as atitudes dos(as) moradores(as) locais 
em relação à fauna e aos parques foram em geral positivas. Porém, a existência de 
pessoas com atitudes negativas, o baixo uso dos parques e o desconhecimento de 
suas ações pelos(as) moradores(as) locais foram alarmantes. Foi identificada a 
ocorrência de caça em ambas as áreas de estudo, sendo a alimentação, por 
necessidade ou não, a principal motivação para essa atividade. Há evidências, 
contudo, de que essa prática ocore em intensidade bem menor do que ocorria no 
passado, em função do aumento da fiscalização. Considerando os resultados deste 
estudo, ficou evidente a importância dos fatores antrópicos para a diversidade, a 
ocorrência e a dinâmica populacional de mamíferos e aves. Conclui-se, também, 
que a resolução de conflitos, a fiscalização, o diálogo entre pessoas e UCs e a 
solução de problemas socioeconômicos mostram-se fundamentais para que seja 
alcançada a desejada convivência humano-fauna, conciliando conservação à justiça 
social. 
 
Palavras-chave: Mamíferos, Aves, Riqueza e composição, Uso de habitat, 

Ocupação, Colonização, Extinção, Conflitos humano-fauna, Caça, 
Coexistência 
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ABSTRACT 

 

From interference to conviviality: effect of human factors on animals and 
human-wildlife interactions in protected areas of the Atlantic Forest 

 
Species diversity and occurrence patterns, and population dynamics are 

determined by environmental characteristics. However, the environment is being 
drastically changed by human actions which, therefore, influence the processes that 
result in species richness, composition, distribution, colonization and extinction. As 
well as human presence or proximity interfere in animals’ lives, animals also interfere 
in people lives, and these interactions may be both positive and negative. Thus, to 
comprehend human effects on animals and the effect of animals on people is 
fundamental not only to biodiversity conservation, but also to human wellbeing. In 
such context, this study aimed to test the hypothesis that human factors have a 
higher effect on mammals diversity, and on mammals and terrestrial birds occurrence 
and populational dynamics, than non-human environmental factors. Moreover, it had 
the objective of comprehend the aspects of human-wildlife coexistence in two 
protected areas of the Atlantic Forest: Carlos Botelho State Park (less anthropized 
area) and Serra do Mar State Park, Santa Virgínia Nucleus (more anthropized area). 
We sampled 60 points in each park with camera-traps for two consecutive years, 
totaling 30,200 camera-days. We also interviewed 47 people, locals from the interior 
and surroundings of the study areas, with semi-structured questionnaires, which 
were analyzed with exploratory quantitative analysis and with categorizing and 
connecting qualitative analysis. Possible differences in richness of medium and 
large-sized mammals among the parks were assessed through curves of observed 
and estimated (first order Jacknife) richness and trough a GLM. Dissimilarities in 
assemblages composition were assessed through PCoA and PERMANOVA, and we 
performed a distance based linear model to investigate which variables are 
responsible for these dissimilarities. Despite not having differences in richness, parks 
were significantly different in composition. These differences were partially due to 
elevation, but mainly caused by human variables: distance from urban buildings and 
percentage of pastures and crops in the landscape. The effect of human and non-
human variables on medium and large-sized mammals and on terrestrial game birds 
occurrence and population dynamics was assessed through single-species/single 
season and single-species/multi-season occupancy models. Modelling results 
showed that human variables were as important as and, in some cases, even more 
important than non-human environmental variables to predict species habitat-use, 
local colonization and local extinction. While pastures and crops fields had negative 
effects on the studied species, proximity to human settlements was detrimental to 
rare and sensitive species, however, was beneficial to less sensitive species, 
probably due to the availability of food resources from humans. This resources 
availability is linked to the main human-wildlife conflict identified: crops, cattle and 
poultry depredation by wild species. Retaliation against these species that cause 
damage was the second main motivation for wildlife killing in the study areas. 
Additionally, depredation occurrence was significantly associated to more negative 
attitudes towards the puma. Despite the existence of conflicts, local people attitude 
towards animals and parks were in general positives. Nevertheless, the occurrence 
of people with negative attitude, the low use of parks by local people and their lack of 
knowledge regarding parks actions were alarming. Occurrence of poaching was 
identified in both study areas and food supply by necessity or pleasure was the main 
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motivation for this illegal activity. There is evidence, however, that this practice 
occurs less than it used to occur in the past, due to surveillance improvement. 
Regarding this study results, importance of human factors to diversity, occurrence 
and population dynamics of mammals and birds was highlighted. In addition, we 
conclude that conflict resolution, surveillance, dialog between parks and people, and 
the solution of socioeconomic problems are key to reach the desired human-wildlife 
conviviality, combining conservation to social justice.                      
 
Keywords: Mammals, Birds, Richness and composition, Habitat use, Occupancy, 

Colonization, Extinction, Human-wildlife conflicts, Poaching, Coexistence 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 Estrutura da Tese 

 Esta tese está organizada em oito tópicos principais, sendo composta por 

uma introdução geral; pela metodologia detalhada deste estudo, a qual é comum a 

todos os capítulos da tese; por quatro capítulos; por uma conclusão final; e pelos 

anexos. O primeiro capítulo apresenta um inventário de mamíferos de médio e 

grande porte e de aves de duas áreas protegidas da Mata Atlântica, por meio de 

armadilhamento fotográfico, e discute os resultados obtidos através dessa 

metodologia. O segundo capítulo compara as riquezas e composições de mamíferos 

de médio e grande porte entre as áreas de estudo, trazendo as consequências das 

pressões antrópicas para as assembleias de mamíferos de médio e grande porte em 

áreas protegidas da Mata Atlântica. O terceiro capítulo traz estimativas de uso, 

colonização, extinção e detecção de mamíferos e aves de médio e grande porte, 

caçadas e não caçadas, para áreas protegidas da Mata Atlântica, discutindo o efeito 

de variáveis antrópicas e não antrópicas sobre a ocorrência e a dinâmica 

populacional dessas espécies. Enquanto o segundo e o terceiro capítulo discutem o 

efeito antrópico sobre a fauna, o quarto capítulo versa sobre o efeito da fauna sobre 

as pessoas. Assim, o quarto e último capítulo desta tese traz as interações humano-

fauna e das pessoas com as áreas protegidas, discutindo as percepções e atitudes 

das comunidades locais em relação aos animais e aos parques, os conflitos 

existentes, e analisando a prática da caça nas regiões de estudo, buscando unir 

conservação à justiça social.  

 

1.2 Introdução 

 Os processos biológicos que resultam nos padrões de diversidade, na 

ocorrência e na dinâmica populacional das espécies são determinados por 

características ambientais, refletindo as condições físicas e as interações entre os 

organismos (MACARTHUR, 1972; CODY, 1986; HANSKI; GILPIN, 1991; ERB et al., 

2001; BOWNE; BOWERS, 2004; LEGENDRE et al. 2005). Fatores ambientais como 

o clima, a topografia, a hidrografia, os tipos de solo e de vegetação, a 

heterogeneidade estrutural e a configuração da paisagem influenciam diretamente 

na sobrevivência e distribuição das espécies (RAHBEK, 1995; MELO et al., 2009; 
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MAGLE et al., 2010; SPENCER et al., 2011; AHUMADA et al., 2013; ROVERO et al, 

2014; BRUGGEMAN et al., 2015; MOORE et al., 2019). 

 Tais características ambientais, contudo, estão sendo drasticamente alteradas 

pela ação antrópica (FOLEY et al., 2005; DIRZO et al. 2014; WATERS et al. 2016). 

Consequentemente, a presença humana interfere na riqueza e composição de 

espécies, bem como nos processos de colonização e extinção, influenciando a 

ocorrência das espécies e as características das comunidades (NICHOLSON; VAN 

MANEN, 2009; BOGONI et al., 2016; XAVIER DA SILVA et al., 2018; SRIVATHSA et 

al., 2019). Os impactos da ação antrópica sobre os processos biológicos podem ser 

tão intensos, que a importância dos fatores humanos para a diversidade e os 

parâmetros populacionais pode chegar a ser maior do que a de fatores ambientais 

não antrópicos (BUIJ et al., 2007; BOGONI et al., 2016; NAGY-REIS et al., 2017). 

 Essas alterações dos ambientes naturais pela ação antrópica, unidas à 

expansão urbana e agropecuária sobre os habitats nativos, têm feito com que 

encontros entre pessoas e a fauna se tornem cada vez mais comuns (TREVES, 

2008; MARCHINI; CRAWSHAW, 2015). Assim como as ações antrópicas interferem 

nas espécies da fauna, a fauna também interfere na vida das pessoas e essas 

interações podem ser tanto positivas quanto negativas, para um ou ambos os lados. 

Os seres-humanos beneficiam-se da presença da fauna pelos serviços por ela 

prestados, além de algumas comunidades dependerem dos animais para sua 

subsistência, por meio da caça (MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT, 2005). 

Porém, a coexistência com a fauna pode também gerar conflitos, quando o 

comportamento de uma espécie silvestre torna-se uma ameaça à segurança, à 

subsistência ou ao bem-estar das pessoas, podendo ser perseguida e retaliada por 

isso (ZIMMERMANN et al., 2010). Tais interações humano-fauna são mais 

frequentes próximas a áreas protegidas, como as Unidades de Conservação (UCs; 

WOODROFFE e GINSBERG, 1998). Dessa forma, a gestão dessas áreas deve 

levar em conta, além das questões ecológicas, as necessidades das populações 

humanas por elas afetadas (BRITO, 2008), promovendo bem-estar humano junto à 

conservação (KAREIVA; MARVIER, 2012). 

 Considerando, portanto, que a presença humana interfere diretamente nas 

espécies animais, mas a fauna também interfere na vida das pessoas; sabendo, 

ainda, que a conservação da biodiversidade e o bem-estar humano dependem da 

convivência entre pessoas e animais, esta tese investiga: qual o efeito antrópico 
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sobre a diversidade, a ocorrência e a dinâmica populacional de mamíferos e aves, 

testando a hipótese de que esse efeito é maior do que o de fatores ambientais não 

antrópicos em duas UCs da Mata Atlântica; e quais os aspectos das interações 

humano-fauna e das pessoas com as UCs, buscando gerar subsídios para promover 

a convivência.    

     

Referências 

AHUMADA, J. A., HURTADO, J., LIZCANO, D. Monitoring the Status and Trends of 

Tropical Forest Terrestrial Vertebrate Communities from Camera Trap Data: A Tool for 

Conservation. Plos One, v. 8, i. 9, e73707. 2013. 

BOGONI, J. A., CHEREM, J. J., GIEHL, E. L. H., OLIVEIRA-SANTOS, L. G., 

CASTILHO, P. V. de, PICINATTO FILHO, V., FANTACINI, F. M., TORTATO, M. A., LUIZ, M. 

R., RIZZARO, R., GRAIPEL, M. E. Landscape features lead to shifts in communities of 

medium- to large-bodied mammals in subtropical Atlantic Forest. Journal of Mammalogy, v. 

97, issue 3, p. 713-725. 2016. 

BOWNE, D. R., BOWERS, M. A. Interpatch movements in spatially structured 

populations: a literature review. Landscape Ecol, v. 19, p. 1-20, 2004. 

BRITO, D. M. C. Conflitos em Unidades de Conservação. PRACS: Revista de 

Humanidades do Curso de Ciências Sociais UNIFAP. n. 1, 2008. 

BRUGGEMAN, J. E., SWEM, T., ANDERSEN, D. E., KENNEDY, P. L., NIGRO, D. 

Multi-season occupancy models identify biotic and abiotic factors influencing a recovering 

Arctic Peregrine Falcon Falco peregrinus tundrius population. IBIS (International journal of 

avian science), v. 158, i. 1, p. 61-74. 2015. 

BUIJ, R., MCSHEA, W. J., CAMPBELL, P., LEE, M. E., DALLMEIER, F., 

GUIMONDOU, S., MACKAGA, L., GUISSEOUGOU, N., MBOUMBA, S., HINES, J. E. 

NICHOLS, J. D., ALONSO, A. Patch-occupancy models indicate human activity as major 

determinant of forest elephant Loxodonta cyclotis seasonal distribution in an industrial 

corridor in Gabon. Biological Conservation, v. 135, p. 189-201. 2007. 

CODY, M. L. Diversity, rarity, and conservation in Mediterranean-climate ecosystems. 

In: Soulé, M. E. (ed.), Conservation biology: the science of scarcity and diversity. Sinauer, 

pp. 122-152. 1986. 

DIRZO, R., YOUNG, H.S., GALETTI, M., CEBALLOS, G. ISAAC, N.J.B. & COLLEN, 

B. Defaunation in the anthropocene. Science, 345, p. 401-406. 2014. 

ERB, J., BOYCE, M. S., STENSETH, N. C. Population dynamics of large and small 

mammals. Oikos, v. 92, p. 3-12. 2001. 



28 
 

FOLEY, J. A., DEFRIES, R., ASNER, G. P., BARFORD, C., BONAN, G., 

CARPENTER, S. R., CHAPIN, F. S., COE, M. T., DAILY, G. C., GIBBS, H. K., HELKOWSKI, 

J. H., HOLLOWAY, T., HOWARD, E. A., KUCHARIK, C. J., MONFREDA, C., PATZ, J. A., 

PRENTICE, I. C., RAMANKUTTY, N., SNYDER, P. K. Global Consequences of Land Use. 

Science, v. 309, p. 570-574. 2005. 

HANSKI, I., AND M. GILPIN. 1991. METAPOPULATION DYNAMICS - BRIEF-

HISTORY AND CONCEPTUAL DOMAIN. Biological Journal of the Linnean Society 42:3-16. 

KAREIVA, P., MARVIER, M. What Is Conservation Science? BioScience, v. 62, n. 

11, p. 962-969. 2012. 

LEGENDRE, P.; BORCARD, D.; PERES-NETO, P. R. Analyzing beta diversity: 

partitioning the spatial variation of community composition data. Ecological Monographs, v. 

75, n. 4, p. 435-450. 2005. 

MACARTHUR, R. H. Geographical Ecology: Patterns in the Distribution of Species. 

Harper & Row Publishers, New York, Evanston, San Francisco and London. xviii + 269 p.; 

ill.; index. 1972. 

MAGLE, S. B., REYES, P., ZHU, J., CROOKS, K. R. Extirpation, colonization, and 

habitat dynamics of a keystone species along an urban gradient. Biological Conservation, 

v. 143, p. 2146-2155. 2010. 

MARCHINI, S.; CRAWSHAW Jr., P. G. Human–Wildlife Conflicts in Brazil: A Fast-

Growing Issue. Human Dimensions of Wildlife, v. 20, n. 4, p. 323-328, DOI: 

10.1080/10871209.2015.1004145. 2015 

MELO, A. S.; RANGEL, T. F. L. V. B.; DINIZ-FILHO, J. A. F. Environmental drivers of 

beta-diversity patterns in New-World birds and mammals. Ecography, v. 32, p. 226-236, 

2009. 

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. Ecosystems and Human Well-Being: 

Synthesis. Washington, DC: Island Press. 137 p. 2005. 

MOORE, J. F., HINES, J. E., MULINDAHABI, F., MASOZERA, M. K. Factors 

affecting species richness and distribution spatially and temporally within a protected area 

using multi-season occupancy models. Animal Conservation, v. 22, i. 5, p. 503-514. 2019.  

NAGY-REIS, M. B., ESTEVO, C. A., SETZ, E. Z. F., RIBEIRO, M. C., CHIARELLO, 

A. G., NICHOLS, J. D. Relative importance of anthropogenic landscape characteristics for 

Neotropical frugivores at multiple scales. Animal Conservation, v. 20, p. 520-531. 2017. 

NICHOLSON, J. M., VAN MANEN, F. T. Using occupancy models to determine 

mammalian responses to landscape changes. Integrative Zoology, v. 4, p. 232-239. 2009. 

RAHBEK, C. The elevational gradient of species richness: a uniform pattern? 

Ecography, v. 18, n. 2, p. 200-205. 1995. 



29 
 

 
 

ROVERO, F., MARTIN, E., ROSA, M., AHUMADA, J. A., SPITALE, D. Estimating 

Species Richness and Modelling Habitat Preferences of Tropical Forest Mammals from 

Camera Trap Data. Plos One, v. 9, i. 7, e103300. 2014. 

SPENCER, W., RUSTIGIAN-ROMSOS, H., STRITTHOLT, J., SCHELLER, R, 

ZIELINSKI, W., TRUEX, R. Using occupancy and population models to assess habitat 

conservation opportunities for an isolated carnivore population. Biological Conservation, v. 

144, p. 788-803. 2011. 

SRIVATHSA, A., KARANTH, K. U., KUMAR, N. S., OLI, M. K. Insights from 

distribution dynamics inform strategies to conserve a dhole Cuon alpinus metapopulation in 

India. Nature Scientific Reports, v. 9:3081. 2019. 

TREVES, A. The human dimensions of conflicts with wildlife around protected areas, 

p. 214-228. In: MANFREDO, M. J., VASKE, J. J.,  DECKER, D. J., DUKE, E. A., BROWN, P. 

J. (editors), Wildlife and Society: The Science of Human Dimensions. 1st ed., 

Washington, DC: Island Press. 368 p. 2008. 

XAVIER DA SILVA, M., PAVIOLO, A., TAMBOSI, L. R., PARDINI, R. Effectiveness of 

Protected Areas for biodiversity conservation: Mammal occupancy patterns in the Iguaçu 

National Park, Brazil. Journal for Nature Conservation, v. 4, p. 51–62. 2018. 

WATERS, C. N., ZALASIEWICZ, J., SUMMERHAYES, C., BARNOSKY, A. D., 

POIRIER, C., GAŁUSZKA, A., CEARRETA, A., EDGEWORTH, M., ELLIS, E. C., ELLIS, M., 

JEANDEL, C., LEINFELDER, R., MCNEILL, J. R., RICHTER, D. deB., STEFFEN, W., 

SYVITSKI, J., VIDAS, D., WAGREICH, M., WILLIAMS, M., ZHISHENG, A., GRINEVALD, J., 

ODADA, E., ORESKES, N., WOLFE, A. P. The Anthropocene is functionally and 

stratigraphically distinct from the Holocene. Science, v. 351, issue 6269, p. aad2622-1 – 

aad2622-10. 2016. 

WOODROFFE, R., GINSBERG, J. R. Edge Effects and the Extinction of Populations 

Inside Protected Areas. Science, v. 280, p. 2126-2128. 1998. 

ZIMMERMANN, A., BAKER, N., INSKIP, C., LINNELL, J. D. C., MARCHINI, S., 

ODDEN, J., RASMUSSEN, G., TREVES, A. Contemporary Views of Human–Carnivore 

Conflicts on Wild Rangelands, p. 129-151. In: DU TOIT, J. T., KOCK, R., DEUTSCH, J. C. 

(editors) Wild Rangelands: Conserving Wildlife While Maintaining Livestock in Semi-

Arid Ecosystems, 1st ed. Blackwell Publishing. 2010. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03yD1tPYvzMBCGSUPL3NJAZucClQg:1606323767910&q=michael+j+manfredo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKNc2pMqpQAvMMjYvMkrPTSrSUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS0pS8-LL84uyi61SUzJL8osWsQrlZiZnJKbmKGQp5CbmpRWlpuTvYGUEAMBxXZRbAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJ_dGslp7tAhUMEbkGHVvUBocQmxMoATASegQIERAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03yD1tPYvzMBCGSUPL3NJAZucClQg:1606323767910&q=jerry+vaske&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKNc2pMqpQAvMMjSsLitPLjLSUM8qt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS0pS8-LL84uyi61SUzJL8osWsXJnpRYVVSqUJRZnp-5gZQQAn-YlR1QAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJ_dGslp7tAhUMEbkGHVvUBocQmxMoAjASegQIERAE
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03yD1tPYvzMBCGSUPL3NJAZucClQg:1606323767910&q=wildlife+and+society:+the+science+of+human+dimensions+daniel+j.+decker&stick=H4sIAAAAAAAAAA3MsQ3CMBAAQFFEQghRMMELOgoMltJ4ANaIHPtDntj_ku1gYBymYDzSXXXr3X6r7uqq-9iGj34dNiqqS_vseh1Px7Ea5SQEdIWEVU1UCnJXJU3ZoKci6dvcKgUfaECw7CGLIyxvA2VEyIvZIcgA4xwtg6eInJcrg7dMGOBxBo9uwvRrVn9UA6MIjQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJ_dGslp7tAhUMEbkGHVvUBocQmxMoAzASegQIERAF
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03yD1tPYvzMBCGSUPL3NJAZucClQg:1606323767910&q=wildlife+and+society:+the+science+of+human+dimensions+esther+a.+duke&stick=H4sIAAAAAAAAABWMSwrCMBQAcVFwoS48wUN3LgwtdJN17yH5vDaP5gN5KVGP4yk8nnE3A8PsT-eDWEQ_6DD69_C8HP_W6zEMC2d9u7oqhUneoymUoqiZSsH4qCmvLNFSSfnTTZW89TQjqGiBkyEsLwnFIXDjaBDSDG4LKoKlgJHbiwG5FRnUHey24rfb_QBrWcn0jgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJ_dGslp7tAhUMEbkGHVvUBocQmxMoBDASegQIERAG
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03yD1tPYvzMBCGSUPL3NJAZucClQg:1606323767910&q=wildlife+and+society:+the+science+of+human+dimensions+perry+j.+brown&stick=H4sIAAAAAAAAABXMPQ7CMAxAYTFUYgAGTmDBxkDU8jN05h6oTVziktrICQrlOJyC41G29y1vvlovzM2UVTucwrt6bZZ_lfYcD-rb427rc22shIA2kbDJSikhX7PoPdboKIl-ikum4AJ1CA07iGIJ01hD8ghxarYI0oF_Dg2DowE5Tq8ID1Qdod9Dq5L5W8x-BntNXI4AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiJ_dGslp7tAhUMEbkGHVvUBocQmxMoBTASegQIERAH


30 
 

  



31 
 

 
 

2. METODOLOGIA 

2.1 Áreas de estudo 

O presente estudo foi realizado em duas UCs de Proteção Integral da Mata 

Atlântica com diferentes graus de conservação e antropização: o Parque Estadual 

Carlos Botelho (PECB), área escolhida por ser considerada uma das reservas mais 

preservadas de Mata Atlântica (IF, 2008); e a região de Vargem Grande do Núcleo 

Santa Virginia, parte integrante do Parque Estadual da Serra do Mar (PESM-NSV), 

área escolhida por estar sujeita a uma maior interferência antrópica (IF, 2006). 

Segundo Paviolo e colaboradores (2016), O PECB está inserido em uma área 

considerada como Unidade de Conservação da Onça-pintada do Tipo 1 (Serra do 

Mar), enquanto o PESM-NSV faz parte de uma área considerada como Unidade de 

Conservação da Onça-pintada do Tipo 2 (Serra do Mar do Norte). 

 

2.1.1 Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) 

O PECB possui 37.644 ha e localiza-se nos municípios de São Miguel 

Arcanjo, Sete Barras, Capão Bonito e Tapiraí, no estado de São Paulo, entre as 

latitudes 24º 06’ 55’’ e 24º 14’ 41’’ S e as longitudes 47º 47’ 18’’ e 48º 07’ 17’’ W 

(Figura 1). Ele foi criado em 1982 pelo Decreto Nº 19.499 onde antes já havia, desde 

1940, reservas florestais estaduais. Assim, a fiscalização contínua e os 

investimentos em pesquisas garantiram, ao longo dos anos, a manutenção de um 

remanescente de Mata Atlântica em excepcional estado de conservação da 

biodiversidade. O PECB abrigava, até 2008, 1.110 espécies vegetais, 56 espécies 

de peixes, 70 de anfíbios, 31 de répteis, 342 de aves, 25 de pequenos mamíferos e 

35 de médios e grandes mamíferos (IF, 2008). Dentre os últimos, destaca-se a 

ocorrência da onça-pintada, da anta, da queixada e do muriqui-do-sul (Brachyteles 

arachnoides), pois o PECB está entre os 4% de áreas remanescentes da Mata 

Atlântica que ainda possuem essas espécies consideradas chaves para a 

manutenção de processos ecológicos (JORGE et al. 2013) e ameaçadas de extinção 

pela IUCN (IUCN Red List 2018), no Brasil (ICMBio, 2014) e no estado de São Paulo 

(BRESSAN et al. 2009). 

Essa importante UC encontra-se no Vale do Ribeira e Alto Paranapanema, no 

Domínio Morfoclimático das Regiões Serranas ou dos “mares de morros”. Sua 

hidrografia é bastante rica, com grande número de nascentes e rede de drenagem 
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densa e perene. O clima da região é tropical úmido, com uma estação chuvosa 

(outubro a março) e outra menos chuvosa (abril a setembro). A pluviosidade média é 

de 1700 a 2400 mm e a temperatura média de 17º a 22º. O PECB possui dois tipos 

de vegetação, a Estepe (Campo Montano Arbustivo), de ocorrência restrita, e a 

Floresta Ombrófila, a qual ocupa quase todo o parque. Essa última apresenta dois 

padrões distintos: a Floresta Ombrófila Aberta e a Floresta Ombrófila Densa, que 

apresenta quatro subformações – Altomontana, Montana, Submontana de Terras 

baixas e Aluvial. Ocorrem, também, formações secundárias alteradas caracterizadas 

pela presença de bambus e trepadeiras (IF, 2008). 

O relevo acidentado, o clima chuvoso e a densa floresta característicos da 

região dificultaram a ocupação humana, tornando-a isolada geográfica e 

economicamente. Assim, ela é, hoje, uma região predominantemente rural, onde 

vivem comunidades indígenas, quilombolas e caiçaras, com baixa densidade 

demográfica, baixo índice de crescimento populacional e com os piores índices de 

desenvolvimento humano do estado. Enquanto tais características permitiram a 

conservação de uma grande área de Mata Atlântica, elas também trazem impactos 

ligados à carência social e econômica da população, e à precariedade dos serviços 

de educação, saúde e capacitação profissional, pois muitos moradores da região 

tiram seu sustento da exploração ilegal do palmito juçara e da caça. Outro fator que 

aumenta os riscos ambientais no PECB e seu entorno é a expansão sem 

planejamento ou regulação das atividades produtivas tais como a silvicultura, a 

monocultura de banana e a mineração. Além dessas, são também desenvolvidas no 

entorno do PECB as culturas de legumes, de inhame, de gengibre, de uvas, a 

pecuária e o turismo (IF, 2008). 

 

2.1.2 Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV) 

O Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) possui, ao todo, 315.390 ha e é 

de extrema importância para a conservação da Mata Atlântica, visto que representa 

a maior porção contínua preservada desse Bioma no Brasil. Ele foi criado em 1977, 

através do Decreto Nº 10.251, e abrange um contínuo de vegetação nativa em 

diferentes graus de conservação e interferência antrópica, dada a proximidade a 

grandes centros urbanos como a Região Metropolitana de São Paulo e a Baixada 

Santista, bem como a pressão do turismo e especulação imobiliária no litoral (IF, 

2006). 
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Dentre os oito núcleos administrativos do PESM, o de Santa Virgínia abrange 

17.488 ha e localiza-se no planalto atlântico, entre a costa e o Vale do Paraíba, nos 

municípios de São Luiz do Paraitinga e Natividade da Serra (Figura 1). A sede 

encontra-se nas coordenadas 45º 03’ O e de 23º 24’ a 23º 17’ S. Nele, o clima é 

tropical úmido e diferencia-se das outras regiões do PESM pela distribuição das 

chuvas, pois é possível distinguir um período seco nos meses de outono-inverno, 

causado pelo relevo e pelas menores temperaturas oriundas da maior altitude do 

planalto. Em Ubatuba, localizada no mesmo Subsetor do Litoral Norte em que se 

encontra o PESM-NSV, a média pluviométrica anual varia entre 2000 e 2500 mm e a 

temperatura média é de 22,4º, com média mínima de 19,6º e média máxima de 26,6º 

(IF, 2006). 

O PESM, como um todo, contribui amplamente para a conservação da 

biodiversidade da Mata Atlântica, abrigando 46% do total de espécies de 

vertebrados desse bioma (144 anfíbios, 46 répteis, 373 aves e 111 mamíferos). O 

Núcleo Santa Virgínia, por sua vez, ainda carece de mais estudos, tendo sido 

registradas 41 espécies de anfíbios, sete de répteis e 39 de mamíferos para essa 

área. A vegetação predominante no Núcleo Santa Virgínia é a Floresta Ombrófila 

Densa Montana, ocorrendo, também, pequenos trechos de Estepe e de Floresta de 

Neblina (IF, 2006). 

Sua riqueza, entretanto, sofre ameaça frente a problemas políticos, sociais e 

econômicos da região, pois o processo de desapropriação das propriedades 

particulares no PESM ainda não foi concluído. Há famílias que ainda ocupam o 

PESM-NSV e realizam atividades agropecuárias, as quais comprometem a 

conservação da área com a presença de gado e cães domésticos. Além disso, 

palmiteiros e caçadores exercem forte pressão sobre o PESM-NSV, interferências 

antrópicas comuns entre as áreas de estudo (IF, 2006). 
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Figura 01. Localização das áreas de estudo no Brasil e no estado de São Paulo: Parque Estadual 

Carlos Botelho (PECB) e Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV). 

 

2.2 Armadilhamento fotográfico 

A coleta de dados acerca da mastofauna e avifauna foi realizada por meio de 

armadilhamento fotográfico de acordo com o protocolo TEAM (TEAM Network, 

2011). Ela foi realizada por dois anos consecutivos, contemplando duas estações 

chuvosas e duas secas, nas duas áreas de estudo. Foram amostrados, no total, 120 

pontos, 60 em cada parque (Figuras 2 e 3), por, no mínimo, 30 dias em cada 

estação. Como não havia número suficiente de armadilhas fotográficas para 

amostrar 60 pontos nos dois parques ao mesmo tempo, realizou-se uma 

amostragem rotativa. No primeiro mês, eram instalados 20 pontos em cada parque. 
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No segundo mês, eram instalados os próximos 20 pontos e, no terceiro, os últimos 

20. 

A amostragem ocorreu de dezembro de 2015 a outubro de 2017 no PECB, 

totalizando um esforço amostral de 15.151 armadilhas-dia, e, de abril de 2016 a 

maio de 2018 no NSV-VG, totalizando 15.049 armadilhas-dia. O esforço realizado foi 

cerca de duas vezes maior do que o recomendado por Si e colaboradores (2014) 

para detectar todas as espécies residentes em uma comunidade (8.700 câmeras-

dias). 

Os pontos amostrais foram definidos a partir de uma grade de 1 km2 (Figuras 

02 e 03), a fim de garantir uma igual probabilidade de captura de mamíferos de 

médio porte, com áreas de vida menores. Em cada ponto amostral, foram instaladas 

duas armadilhas fotográficas (NEGRÕES et al., 2012), a fim de fotografar ambos os 

lados dos animais para a posterior individualização dos mesmos. As armadilhas 

utilizadas (Reconyx HC500 e Bushnell 119736C Trophy Cam Essential) possuem 

sensor de infravermelho do tipo passivo, que detecta alterações de temperatura e 

movimento, e possuem câmera fotográfica automática digital. Assim, durante o 

período noturno, as fotos são iluminadas por infravermelho, o que não afugenta os 

animais, como pode acontecer com os flashes eletrônicos dos equipamentos 

convencionais. Elas foram instaladas em troncos de árvores a uma altura de 20 a 40 

cm do solo, voltadas para carreiros e vestígios de animais, e programadas para 

funcionar 24h/dia. 

Todos os dados coletados foram triados e os registros identificados em nível 

de espécie, quando possível, considerando-se um registro independente para cada 

espécie a cada 30 min., para evitar que o mesmo indivíduo fosse contado mais de 

uma vez em um curto intervalo de tempo. Os registros independentes foram 

inseridos em um banco de dados digital, o Camera Base 1.6 (MATHIAS TOBLER, 

2012), com as seguintes informações: área, estação de amostragem, ponto, 

espécie, data, hora, habitat, nº de indivíduos, sexo, para organização do banco de 

dados e confecção das entradas de dados para análises. 
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Figura 02. Grade amostral do armadilhamento fotográfico no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), 

com os pontos amostrais distantes 1 km2 entre si. 
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Figura 03. Grade amostral do armadilhamento fotográfico no Parque Estadual da Serra do Mar, 

Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV), com os pontos amostrais distantes 1 km2 entre sí. 

 

2.3 Entrevistas 

Previamente à realização das entrevistas, utilizou-se o período de 

armadilhamento fotográfico para conhecer as comunidades a serem estudadas e 

para que a pesquisadora se apresentasse aos moradores para se tornar conhecida, 

explicar sobre a pesquisa e estabelecer uma relação de confiança com os 

moradores e funcionários. No PESM-NSV, era preciso entrar em propriedades do 

interior e do entorno do parque para acessar grande parte dos pontos. Assim, no 
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momento de pedir a autorização aos proprietários, a pesquisadora se apresentava e 

coletava informações importantes sobre a região ao ouvir os depoimentos que 

recebia, sem induzir nenhum assunto, por meio dos métodos de observação 

participante e de entrevista qualitativa informal, não estruturada, durante as 

conversas com os moradores. A mesma estratégia foi usada durante conversas com 

os vigilantes e demais funcionários do PESM-NSV. Foi feito também um contato 

inicial com a escola e uma apresentação da pesquisa na Associação de Moradores 

do bairro Vargem Grande. No PECB, o armadilhamento foi conduzido por uma 

pesquisadora parceira deste estudo (Msc. Mariana Bueno Landis), a qual faz parte 

de uma ONG da região, o Instituto Manacá, e é conhecida pelos moradores. Assim, 

no momento da coleta de dados por entrevistas nessa área, ela esteve presente 

para apresentar a pesquisadora à comunidade. 

As entrevistas foram realizadas nas comunidades de interior e entorno do 

PESM-NSV e do entorno do PECB por meio de diálogo orientado por um 

questionário semiestruturado, com 89 questões (Anexo A), o qual permite certa 

maleabilidade e adaptações conforme as necessidades do pesquisador (DITT et al., 

2003). Além das respostas às perguntas do questionário, foram anotados todos os 

relatos e informações adicionais oferecidos pelos entrevistados(as), bem como 

observações feitas pelos pesquisadores. O uso de entrevistas é uma técnica 

recomendada para entender a perspectiva, os valores e as atitudes das pessoas 

envolvidas na questão de interesse. Ela permite coletar informações acerca de 

estratégias de manejo de espécies, ecossistemas e recursos naturais, bem como 

incorporar valores, percepções, julgamentos e conhecimento humano no processo 

de tomada de decisão em conservação (SUTHERLAND et al., 2018). 

Previamente, realizou-se um piloto da entrevista com um produtor rural da 

região de Ribeirão Preto para testar o tempo e verificar se a linguagem utilizada no 

questionário estava adequada. Em seguida, a coleta ocorreu de 21 de fevereiro a 01 

de março de 2019 no PESM-NSV, e de 01 a 06 de abril de 2019 no PECB. As 

entrevistas foram sempre realizadas por dois pesquisadores, uma mulher e um 

homem, para garantir que os entrevistados(as) se sentissem confortáveis por haver 

um pesquisador(a) do mesmo sexo que o deles(as). No interior e entorno do PESM-

NSV, foram entrevistadas 25 pessoas, enquanto no PECB foram entrevistadas 22 

pessoas. Na amostragem, buscou-se contemplar o máximo de variação possível, por 

isso, foram entrevistados jovens, adultos e idosos, moradores residentes e donos de 
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propriedade que passam apenas finais de semana ou férias na região, e pessoas de 

diversas ocupações (fruticultores, criadores de gado, caseiros, comerciantes, 

trabalhadores rurais, donas de casa, estudantes, palmiteiros, vigilantes, guias, 

aposentados, uma professora e uma engenheira).  

A escolha das propriedades foi aleatória nas comunidades da zona de 

amortecimento dos parques e buscou-se realizar um censo nas propriedades do 

interior do PESM-NSV, dependendo apenas da disponibilidade dos moradores em 

participar. As comunidades amostradas foram (Figura 04): bairro de Vargem Grande 

(vila da Vargem Grande, e residências nas estradas da Guaricana, Pedro Santana e 

Oswaldo Cruz) do município de Natividade da Serra (PESM-NSV-VG); bairros de 

Abaitinga, Gavião e Turvinho de São Miguel Arcanjo, bairro Rio Preto de Sete Barras 

e bairro Taquaral Abaixo de Capão Bonito (PECB). Apenas em um bairro, o Rio 

Preto, considerado mais perigoso, a escolha das propriedades não foi aleatória, 

sendo mediada por um paraninfo, um morador que já colaborara no projeto como 

auxiliar de campo, para garantir a segurança dos pesquisadores. 

  

 

Figura 04. Comunidades do entorno do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), e do interior e do 

entorno do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV), amostradas por 

meio de entrevistas com os(as) moradores(as) locais. 
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2.4 Extração das variáveis ambientais e de amostragem 

 Com o objetivo de comporem as análises dos capítulos seguintes, foram 

extraídas variáveis ambientais antrópicas e não antrópicas e de amostragem, as 

quais estão descritas a seguir. 

 As variáveis climáticas “Temperatura média” e “Precipitação total” foram 

calculadas para cada ponto amostral para cada uma das estações de amostragem: 

verão 2015-16 (ver1), inverno 2016 (inv1), verão 2016-17 (ver2), inverno 2017 (inv2) 

e verão 2018 (ver3). O cálculo da temperatura média e da precipitação total por 

ponto por estação foi feito a partir dos dados da Seção de Observação e 

Meteorologia Aplicada do 7° Distrito de Meteorologia do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET, 2019) e das bases de medição do PECB (sede e núcleo). 

Para o PESM-NSV foram utilizados os dados da estação meteorológica de São Luiz 

do Paraitinga. Já para o PECB, em função da alta variação entre altitude e 

características climáticas ao longo da grade amostral, foram utilizados os dados da 

estação meteorológica de São Miguel Arcanjo e da base de medição da sede para 

os primeiros 30 pontos, e da estação meteorológica de Registro e da base de 

medição do núcleo para os 30 pontos seguintes (31 ao 60). 

  Como variável de amostragem, foi calculado o esforço total por ponto por 

estação com base na soma do número total de dias em que cada câmera esteve 

funcionando, sendo duas câmeras por ponto amostral. Para o PESM-NSV o esforço 

total médio foi de 62 dias de amostragem (soma das duas câmeras), enquanto para 

o PECB, foi de 63 dias de amostragem. 

 As variáveis ambientais espaciais foram calculadas por meio do software de 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) ArcMap versão 10.2, com sistema de 

referência de coordenadas (SRC) padronizado para SIRGAS 2000 e a projeção para 

Albers. Para extração das variáveis, foi delimitado um buffer de 10 quilômetros no 

entorno da região central de cada parque, com base no mapa dos perímetros 

fornecidos pela Fundação Florestal. 

 A variável “altitude” (Alt) foi obtida diretamente do mapa proveniente da 

Missão Topográfica Radar Shuttle (SRTM) com resolução de 30 metros para cada 

ponto amostral. A “distância da borda da UC” foi calculada a partir da distância 

simples entre cada ponto amostral e o perímetro do respectivo parque. A “distância 

de corpos d’água” (Dwater) foi calculada a partir da distância simples entre cada 

ponto amostral e o corpo de água mais próximo, com base no mapa da rede de 
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drenagem do estado de São Paulo (Figuras 5 e 6), proveniente do website da 

Coordenadoria de Planejamento Ambiental (CPLA) da Secretaria de Infraestrutura e 

Meio Ambiente do Estado de São Paulo.  

 A “distância da estrada mais próxima, ponderada pelo tipo de estrada” 

(DroadWg) foi calculada a partir da distância simples de cada ponto amostral à 

estrada mais próxima, dividida pelo fator de cada uma das estradas. Para tanto, foi 

utilizado o mapa de estradas e rodovias do estado de São Paulo, fornecido pela 

Fundação Florestal (Figuras 5 e 6). O fator de cada rodovia representa seu nível de 

impacto na paisagem, o qual foi definido pelas seguintes características: volume de 

tráfego, pavimentação, número de faixas de rolamento e iluminação. Assim, as 

quatro estradas contidas nas paisagens amostradas foram classificadas da de 

menor para a de maior impacto: Estrada da Guaricana (1), Estrada-Parque 

Neguinho Fogaça (2), Rodovia Pedro Santana (3) e Rodovia Oswaldo-Cruz (SP-125; 

4). Assim, quanto menor o valor dessa variável, significa que o ponto está mais 

próximo de uma estrada e que a estrada é de maior impacto. 

 Para o cálculo das variáveis de “distância de edificações rurais” (Drural) e 

“distância de edificações urbanas” (Durban), realizou-se uma vetorização manual de 

pontos (edificações rurais) e polígonos (edificações urbanas) dentro do buffer de 10 

km do perímetro de cada parque. Para a vetorização, criou-se uma grade com 

quadrados de 100 hectares e, a partir dela, executou-se a busca ativa das 

edificações humanas presentes em cada quadrado, com escala de 1:5.000, sendo o 

critério para a classificação como centro urbano a existência de edificações 

organizadas em ruas, com continuidade entre os telhados, e, para a classificação 

como edificação rural, edificações não organizadas em ruas e descontínuas entre si 

(Figuras 7 e 8). A busca ativa foi realizada com base nas imagens de satélite do 

banco de dados do próprio ArcMap (Basemap Word Imagery). Finalizada a 

vetorização, gerou-se uma camada com buffers de 500 metros de raio (maior 

tamanho possível sem haver sobreposição) no entorno de cada ponto amostral e, 

dentro de cada buffer, foram lançados 100 pontos aleatórios. Calculou-se, então, a 

distância simples dos pontos aleatórios ao centro urbano mais próximo, e à 

edificação rural mais próxima, e fez-se o cálculo da média dessas distâncias para 

cada ponto amostral. Assim, as Drural e Durban são a média das distâncias desses 

100 pontos aleatórios dentro do buffer de cada ponto amostral à edificação rural e ao 
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centro urbano mais próximos. Tal metodologia de extração foi utilizada para evitar 

que fosse considerada apenas a influência de uma edificação ao ponto amostral, 

visto que as atividades humanas são dinâmicas e mais de uma edificação pode 

exercer influência sobre a ocorrência das espécies.  

 As variáveis de proporção de cada tipo de uso e cobertura do solo (Figuras 9 

e 10) foram extraídas a partir dos mapas de fisionomias vegetais e uso do solo dos 

Planos de Manejo de cada parque (IF, 2006; IF, 2008; mapas de 2008), cedidos pela 

Fundação Florestal. Para o cálculo, fez-se a tabulação das áreas de cada categoria 

de cobertura do solo dentro dos buffers de 500 metros de raio no entorno de cada 

ponto amostral. Foi calculada, então, a partir dos valores de área, a proporção de 

cada categoria em relação à área total do buffer. Assim, foram listados seis tipos de 

uso e cobertura do solo, sendo considerados apenas três neste estudo, pois as 

categorias de corpo d’água e formação arbórea/arbustiva-herbácea de várzea, 

somadas, corresponderam a menos de 1% do total para os buffers, e a categoria de 

reflorestamento de eucalipto não está presente no PECB e possui pouquíssima 

variação no PESM-NSV. Obteve-se, portanto, as seguintes variáveis: “porcentagem 

de floresta primária” (soma de todas as categorias de Floresta Ombrófila Densa), 

“porcentagem de floresta secundária” (soma de todas as categorias de vegetação 

secundária de Floresta Ombrófila Densa), “porcentagem de campos antrópicos” 

(pastagens e culturas antrópicas de fisionomia campestre). 

 Após a extração das variáveis, foram construídas matrizes de correlação 

entre as mesmas, uma matriz de correlação de Pearson e outra de correlação de 

Spearman (Anexo B) para evitar que variáveis altamente correlacionadas fossem 

utilizadas nas análises. Foram consideradas correlacionadas as variáveis que 

apresentaram valores de Pearson e Spearman maiores do que 0,6 (DORMANN et 

al., 2013). 
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Figura 05. Rede de drenagem e estradas presentes na região do Parque Estadual Carlos Botelho 

(PECB) em relação aos pontos amostrais. 

 

Figura 06. Rede de drenagem e estradas presentes na região do Parque Estadual da Serra do Mar – 

Núcleo Santa Virgínia, região de Vargem Grande (PESM-NSV-VG) em relação aos pontos amostrais. 
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Figura 07. Edificações rurais e urbanas presentes na região do Parque Estadual Carlos Botelho 

(PECB) em relação aos pontos amostrais. 

 

Figura 08. Edificações rurais e urbanas presentes na região do Parque Estadual da Serra do Mar – 

Núcleo Santa Virgínia, região de Vargem Grande (PESM-NSV-VG) em relação aos pontos amostrais. 
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Figura 09. Tipos de uso e cobertura do solo nos buffers de 500 metros de raio no entorno de cada 

ponto amostral do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 

 

Figura 10. Tipos de uso e cobertura do solo nos buffers de 500 metros de raio no entorno de cada 

ponto amostral do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia, região de Vargem 

Grande (PESM-NSV-VG). 
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3. CAPÍTULO 1: INVENTÁRIO DE MAMÍFEROS E AVES POR MEIO DE 

ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS EM DUAS UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO DO CORREDOR DE BIODIVERSIDADE DA SERRA DO 

MAR. 

 

Resumo 

O levantamento e o monitoramento de mamíferos e aves são considerados ações 
prioritárias a serem desenvolvidas no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo 
Santa Virgínia (PESM-NSV) e no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB), duas das 
áreas protegidas que compõem o maior remanescente florestal da Mata Atlântica. 
Dessa forma, o presente estudo realizou um inventário de mamíferos e aves dessas 
duas áreas, e analisou se há diferenças na riqueza entre elas, em função de uma 
área ser mais antropizada (PESM-NSV) e a outra mais preservada (PECB). Foram 
amostrados 60 pontos em cada parque por meio de armadilhas fotográficas, ao 
longo de dois anos consecutivos, totalizando 30.200 armadilhas-dia. Os resultados 
foram comparados com inventários conhecidos para as áreas de estudo e as 
riquezas de cada táxon foram analisadas por meio de curvas de riqueza observada, 
estimada (Jackknife de 1ª ordem) e de espécies únicas. Para as análises de riqueza, 
foram consideradas apenas as espécies bem amostradas pelo armadilhamento 
fotográfico: mamíferos terrestres e escansoriais de médio e grande porte e aves 
terrícolas. Ao todo, foram registradas 32 espécies de mamíferos nativos (25 no 
PESM-NSV e 26 no PECB) e quatro exóticas (quatro no PESM-NSV e uma no 
PECB). Identificou-se um alto potencial de registro de pequenos mamíferos pelas 
armadilhas fotográficas na Mata Atlântica, método não comum para esse grupo. 
Houve o registro inédito de veado-catingueiro para o PESM-NSV e o registro da 
queixada no PECB, onde era considerada localmente extinta. Em relação às aves, 
foram registradas, ao todo, 75 espécies pelo armadilhamento fotográfico, 61 no 
PESM-NSV e 40 no PECB, cerca de 16% e 11% das espécies conhecidas para as 
áreas de estudo, respectivamente. Esse resultado ressalta as limitações do 
armadilhamento fotográfico para o levantamento de aves, táxon majoritariamente 
arborícola. Contudo, este estudo registrou quatro espécies de aves inéditas para o 
PESM-NSV e duas para o PECB, além de ter demonstrado o potencial do 
armadilhamento fotográfico como método complementar para registrar aves 
terrestres de comportamento secretivo, raras pelos métodos tradicionais. Não houve 
diferenças significativas entre as riquezas observadas e estimadas para ambos os 
taxa entre os parques. Porém, a curva de espécies únicas de mamíferos do PESM-
NSV apresentou mais espécies únicas com o aumento do esforço amostral do que a 
do PECB, indicando uma maior heterogeneidade de ambientes nessa área. As áreas 
de estudo, mesmo semelhantes em riqueza, diferiram qualitativamente na 
composição de espécies. Isso pode indicar que está ocorrendo um processo de 
substituição, no qual a heterogeneidade ambiental compensa em número a perda de 
espécies pela menor quantidade de habitat e maior pressão antrópica.       
 
Palavras-chave: Inventário. Mamíferos. Aves. Armadilha fotográfica. Mata Atlântica. 
Riqueza.  
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Abstract 

Mammal and bird inventories and monitoring are priority actions to be developed at 
the Serra do Mar State Park, Santa Virgínia Nucleus (PESM-NSV) and the Carlos 
Botelho State Park (PECB), two of the protected areas that form the largest forest 
remnant of the Atlantic Forest. Hence, this study carried out an inventory of mammals 
and birds of these two areas and analyzed if there are differences in richness 
between them, because one is more anthropized (PESM-NSV) and the other is more 
preserved (PECB). We sampled 60 points in each park by camera-traps for two 
consecutive years, totaling 30,200 camera-days. Results were compared to known 
inventories of the study areas and richness of each taxon was analyzed through 
curves of observed and estimated (first order Jackknife) richness and curves of 
uniques. Only species well recorded by cameras-trap were included in the richness 
analysis: medium and large-sized terrestrial and scansorial mammals and terrestrial 
birds. In total, we recorded 32 species of native mammals (25 at PESM-NSV and 26 
at PECB) and four alien species (four at PESM-NSV and one at PECB). We 
identified a high potential of small mammals recording by camera-traps in the Atlantic 
Forest, though it is not a common method for this group. There was the first record of 
gray brocket for the PESM-NSV and the record of white-lipped peccary for the PECB, 
where it was considered local extinct. Regarding the birds, 75 species were recorded 
in total by camera-trapping, 61 at PESM-NSV and 40 at PECB, around 16% and 11% 
of known species of the study areas, respectively. This result, together with the 
increasing characteristic of the curves of unique species, highlight the limitations of 
camera-trapping as a method to sample birds, taxon mainly arboreal. However, this 
study recorded four new species of birds for the PESM-NSV and two for the PECB 
and showed the potential of camera-trapping as an additional method to record 
secretive terrestrial birds, usually rare with the conventional methods. There were no 
significant differences in the observed and estimated richness of both taxa among 
the parks. However, the curve of uniques for mammals of the PESM-NSV had more 
unique species with the increasing of sampling effort, pointing a higher environmental 
heterogeneity at this area. The study areas, although similar in richness, differed 
qualitatively in species composition. This may indicate that it is occurring a process of 
turn over, in which the environmental heterogeneity compensates in number the 
species loss due to less habitat amount and high human pressure. 
 
Keywords: Inventory. Mammals. Birds. Camera-trap. Atlantic Forest. Richness. 
 
3.1 Introdução 

Inventários de fauna são extremamente importantes por serem a forma mais 

direta para se acessar parte dos componentes da diversidade em um determinado 

espaço e tempo (VOSS; EMMONS, 1996; VOSS; LUNDE; SIMMONS, 2001; 

SILVEIRA et al., 2010). Eles são fundamentais para entender os padrões de 

distribuição espaciais e temporais dos táxons, além de serem utilizados para o 

monitoramento das condições ambientais de um determinado local. São, ainda, uma 

ferramenta indispensável para a elaboração de políticas de conservação em 

diversos níveis, pois servem de referência para a avaliação do grau de 

conhecimento sobre um determinado grupo, sendo base para a identificação de 
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lacunas do conhecimento (VOSS; EMMONS, 1996; SILVEIRA; UEZU, 2011; 

ANTUNES et al., 2013). Além disso, os inventários são um dos pilares que embasam 

a tomada de decisão em relação a questões ambientais (SILVEIRA et al., 2010). 

A partir dos inventários de fauna, sabemos que existem 6400 espécies de 

mamíferos viventes no mundo, sendo que o Brasil abriga 751 delas (QUINTELA et 

al., 2020), e 231 ocorrem no estado de São Paulo (DE VIVO, 2011). Dentre essas 

espécies de mamíferos brasileiras, 80 estão ameaçadas globalmente em algum grau 

pela IUCN (QUINTELA et al., 2020). Já na Lista Vermelha Brasileira de espécies 

ameaçadas de extinção, 110 espécies de mamíferos estão sob algum grau de 

ameaça (ICMBio, 2018). O grupo das aves, por sua vez, possui cerca de 11000 

espécies viventes no mundo (SILVEIRA; UEZU, 2011), sendo que o Brasil abriga 

1919 delas (CBRO, 2020) e 793 ocorrem no estado de São Paulo. Dessas, 173 

estão ameaçadas globalmente e o Brasil é o país com maior número de espécies de 

aves ameaçadas no mundo (IUCN, 2019). Já de acordo com a Lista Vermelha 

Brasileira, 236 táxons de aves estão ameaçados nacionalmente (ICMBio, 2018).   

 A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado no Brasil, restando apenas 12,4% 

de sua área original e sendo considerado um hotspot, área mundialmente prioritária 

para a conservação (SOSMA, 2019). O maior remanescente florestal da Mata 

Atlântica encontra-se no Corredor Biológico da Serra do Mar (CBSM), com cerca de 

16040 km2, e localiza-se nas porções sudeste e sul do bioma, englobando as Serras 

do Mar, do Paranapiacaba e da Mantiqueira e suas terras baixas adjacentes. 

Algumas das maiores áreas protegidas da Mata Atlântica estão dentro do CBSM, 

tais como o Parque Estadual da Serra do Mar (PESM) e o Parque Estadual Carlos 

Botelho (PECB). Essa região abriga algumas das espécies mais emblemáticas para 

a conservação no neotrópico (FERRAZ et al, 2020 in prep.), porém, ainda carece de 

mais estudos sobre sua rica biodiversidade (IF, 2006; IF, 2008).  

O levantamento completo da avifauna terrestre e aquática do PESM, 

considerando no mínimo dois ciclos sazonais completos, é considerado como uma 

linha de pesquisa de alta prioridade pelo Plano de Manejo desse parque. Além 

disso, os estudos realizados no Núcleo Santa Virgínia do PESM (PESM-NSV) ainda 

são insuficientes para revelar uma parte significativa da riqueza de mamíferos nele 

presente, sendo necessários inventários mais completos desse táxon na área (IF, 

2006). No PECB, por sua vez, dentre as linhas de ação previstas no Plano de 
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Manejo é mencionada a realização de um monitoramento constante das populações 

de espécies ameaçadas de extinção (IF 2008). Assim, o levantamento e 

monitoramento de aves e mamíferos nos PESM-NSV e PECB são considerados 

ações prioritárias e necessárias ao manejo e conservação dessas áreas do CBSM. 

 

3.2 Objetivos e Hipóteses 

O presente capítulo tem como objetivos realizar um inventário das 

assembleias de mamíferos de médio e grande porte e de aves do Parque Estadual 

da Serra do Mar – Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) e do Parque Estadual Carlos 

Botelho (PECB), bem como analisar se há diferenças na riqueza desses táxons 

entre as áreas de estudo, a primeira mais antropizada e a segunda mais preservada. 

Como hipótese inicial, espera-se que a área mais preservada (o PECB) 

possua um maior número de espécies, maior riqueza, do que a área mais 

antropizada (o PESM-NSV), por possuir uma assembleia mais completa, menos 

defaunada e pelo distúrbio na área antropizada ser muito grande. Porém, como 

hipótese alternativa, a área mais antropizada pode apresentar maior riqueza do que 

a área preservada, caso o distúrbio seja intermediário, por possuir maior 

heterogeneidade e, consequentemente, mais espécies de diferentes tipos de 

ambientes.   

 

3.3 Metodologia 

3.3.1 Coleta de dados  

A coleta de dados foi realizada por meio de armadilhamento fotográfico por 

dois anos consecutivos no PECB (2015 a 2017) e no PESM-NSV (2016 a 2018) 

como descrito detalhadamente no ítem 2 desta tese.  

 

3.3.2 Análise de dados 

A fim de analisar os resultados obtidos pelos inventários e complementar o 

conhecimento atual acerca das assembleias de mamíferos de médio e grande porte 

e de aves das áreas de estudo, realizou-se uma comparação com os inventários 

conhecidos para o PESM e o PECB. 

Além disso, buscando estimar a riqueza de espécies nativas de ambas as 

assembleias e compará-las entre os dois parques, realizou-se uma análise das 

curvas randomizadas de espécies observadas (Sest), das curvas de espécies únicas 
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(uniques) e das curvas de riqueza estimada (Jackknife de 1ª ordem; TOBLER et. al, 

2008). Essas curvas foram geradas no programa EstimateS versão 9.1.0 (ROBERT 

K. COLWELL, 1994-2020), considerando como unidade amostral o conjunto de 

espécies registradas em cada ponto amostral, ou seja, dados de incidência 

baseados em amostras (sample-based incidence data; GOTELLI; COLWELL, 2001).  

Para essa análise, foram incluídos apenas os mamíferos terrestres e 

escansoriais, pois o armadilhamento fotográfico no solo não é uma metodologia 

adequada para amostrar espécies arborícolas (SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO, 

2005). Assim, as duas espécies de primatas registradas não foram incluídas nas 

análises de riqueza. Também em função de limitações do método amostral, foram 

incluídas nas análises apenas as famílias de aves de hábito terrestre, as quais são 

bem amostradas pelo armadilhamento fotográfico, sendo elas: Tinamidae, Cracidae, 

Odontophoridae, Threskiornithidae, Cathartidae, Rallidae, Columbidae (apenas os 

gêneros Geotrygon e Leptotila), Cariamidae, Grallariidae, Formicariidae e Turdidae, 

além da espécie Caracara planctus.   

 

3.4 Resultados 

3.4.1 Assembleias de mamíferos 

Considerando ambas as áreas de estudo, foram registradas 36 espécies de 

mamíferos de médio e grande porte de 18 famílias pelo armadilhamento fotográfico, 

sendo 32 espécies nativas (30 mamíferos terrestres ou escansoriais e dois primatas 

arborícolas) e quatro exóticas (Tabela 01). Em relação às espécies exóticas, foram 

registradas as quatro espécies no PESM-NSV, enquanto apenas o cachorro-

doméstico foi registrado no PECB. Além disso, foi obtido um grande número de 

registros (3464) de pequenos mamíferos, pequenos roedores e marsupiais 

popularmente conhecidos como cuícas, os quais representaram 43,12% do total de 

registros (8033), evidenciando o alto potencial de registro de pequenos mamíferos 

na Mata Atlântica por armadilhas fotográficas. Por não serem o foco deste estudo, 

esses registros não foram identificados em nível de espécie, sendo tratados como 

um grupo.  

No PESM-NSV, obteve-se um total de 5103 registros de 29 espécies (25 

nativas e quatro exóticas), pertencentes a 17 famílias. Dessas, oito encontram-se 

em algum grau de ameaça no estado de São Paulo, Brasil ou no mundo (São Paulo, 
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2018; ICMBio, 2018; IUCN, 2020-2) e seis foram registradas apenas nessa área, 

com destaque para o sagui-da-serra-escuro, em perigo no estado de São Paulo, no 

Brasil e no mundo. Já no PECB, obteve-se um total de 2414 registros de 27 

espécies (26 nativas e uma exótica), pertencentes a 16 famílias. Essa área 

apresentou um número maior de espécies ameaçadas (11), das quais se destacam 

a onça-pintada (Panthera onca), e o cachorro-vinagre (Speothos venaticus), ambos 

criticamente ameaçados no estado de São Paulo e vulneráveis no Brasil, a queixada 

(Tayassu pecari), em perigo no estado de São Paulo e vulnerável no Brasil, e o 

tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), vulnerável no estado de São Paulo e 

no Brasil. Essas quatro espécies foram registradas apenas no PECB, que 

apresentou sete espécies únicas a essa área neste inventário (Tabela 01). Dentre 

elas, contudo, o macaco-prego (Sapajus nigritus) foi avistado durante a instalação 

das armadilhas no PESM-NSV, e, segundo as entrevistas com a comunidade, o 

tamanduá-bandeira já foi observado na região do PESM-NSV, tendo sido citado em 

mais de uma entrevista. 

 

Tabela 01. Espécies de mamíferos de médio e grande porte registradas no Parque Estadual da Serra 

do Mar, Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) e no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) por meio do 

armadilhamento fotográfico, a ordem e família às quais pertencem, seus nomes comuns e se estão 

em alguma categoria de ameaça. 

Taxon Nome Comum 
Categoria de Ameaça 

PESM-NSV PECB 

São Paulo Brasil Mundo 

DIDELPHIMORPHIA       

DIDELPHIDAE       

Didelphis aurita Gambá-de-orelha-preta       X X 

PILOSA       

MYRMECOPHAGIDAE       

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira VU VU VU  X 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim       X X 

CINGULATA       

CHLAMYPHORIDAE       

Cabassous tatouay Tatu-de-rabo-mole-grande    X X 

DASYPODIDAE       

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha    X X 

Dasypus septemcinctus Tatuí       X X 

PERISSODACTYLA       

EQUIDAE       

Equus ferus* Cavalo    X  

TAPIRIIDAE       
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Tapirus terrestris Anta EN VU VU X X 

ARTIODACTYLA       

BOVIDAE       

Bos taurus* Vaca/boi    X  

CERVIDAE       

Mazama bororo Veado-bororo VU VU VU  X 

Mazama gouazoubira Veado-catingueiro    X X 

TAYASSUIDAE       

Dicotyles tajacu Cateto    X X 

Tayassu pecari Queixada EN VU VU   X 

PRIMATES       

CALLITRICHIDAE   
 

   

Callithrix aurita Sagui-da-serra-escuro EN EN EN X  

CEBIDAE       

Sapajus nigritus Macaco-prego         X 

CARNIVORA       

CANIDAE       

Canis lupus familiaris* Cachorro-doméstico    X X 

Cerdocyon thous Cachorro-do-mato    X  

Speothos venaticus Cachorro-vinagre CR VU NT  X 

FELIDAE       

Felis catus* Gato-doméstico    X  

Leopardus guttulus 
Gato-do-mato-pequeno-

do-sul 
VU VU VU X X 

Leopardus pardalis Jaguatirica VU   X X 

Leopardus wiedii Gato-maracajá EN VU  X X 

Panthera onca Onça-pintada CR VU   X 

Puma concolor Onça-parda VU VU  X X 

Herpailurus yagouaroundi Gato-mourisco  VU  X X 

MUSTELIDAE       

Eira barbara Irara    X X 

Galictis cuja Furão    X  

Lontra longicaudis Lontra VU   X  

PROCYONIDAE       

Nasua nasua Quati    X X 

Procyon cancrivorus Mão-pelada, guaxinim       X X 

LAGOMORPHA       

LEPORIDAE       

Sylvilagus brasiliensis Tapeti       X   

RODENTIA       

CAVIIDAE       

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara    X X 

CUNICULIDAE       

Cuniculus paca Paca    X X 

DASYPROCTIDAE       

Dasyprocta azarae Cotia     X 
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Dasyprocta leporina Cotia    X  

SCIURIDAE       

Guerlinguetus brasiliensis Esquilo, serelepe    X X 

Total de espécies nativas 32 12 11 7 25 26 

Total de espécies registradas 36 12 11 7 29 27 

 

A partir das análises das curvas de riqueza, foi observada uma espécie nativa 

a mais de mamífero terrestre ou escansorial no PECB (25) do que no PESM-NSV 

(24), porém, não houve diferença significativa entre as riquezas observadas, pois 

houve sobreposição das barras de erro das curvas entre as duas áreas (Figura 11). A 

curva de espécies únicas para o PECB apresentou o formato esperado, com o 

número de espécies únicas diminuindo conforme o esforço amostral aumentou. Por 

outro lado, para o PESM-NSV, a curva de espécies únicas também diminuiu no início, 

mas, a partir da metade do esforço amostral, começou a subir, terminando com 

quatro espécies únicas, contra duas para o PECB (Figura 12). Em função disso, a 

riqueza estimada, por sua vez, foi maior para o PESM-NSV (27,93) do que para o 

PECB (26,97), mas também não apresentou diferença estatística significativa (Figura 

13). 

 

 

Figura 11. Curva de rarefação da riqueza observada (Sest) de mamíferos nativos de médio e grande 

porte, terrestres e escansoriais, obtida por meio do armadilhamento fotográfico no Parque Estadual 

da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) e no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 
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Figura 12. Curva de espécies únicas (uniques) de mamíferos nativos de médio e grande porte, 

terrestres e escansoriais, amostradas por meio do armadilhamento fotográfico no Parque Estadual da 

Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) e no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 

 

Figura 13. Curva de riqueza estimada (Jackknife de 1ª ordem) de mamíferos nativos de médio e 

grande porte, terrestres e escansoriais, no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia 

(PESM-NSV) e no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 
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3.4.1 Assembleias de aves 

 Considerando ambas as áreas de estudo, foram registradas 75 espécies de 

aves de 32 famílias por meio do armadilhamento fotográfico, com um total de 6158 

registros (Tabela 02). A área com maior número de espécies de aves registradas foi 

o PESM-NSV, com 61 espécies de 31 famílias, sendo duas ameaçadas de extinção: 

o macuco (vulnerável no estado de São Paulo e quase-ameaçada no Brasil e no 

mundo) e o gavião-pombo-pequeno (vulnerável no estado de São Paulo, no Brasil e 

no mundo). Já no PECB, foram registradas 40 espécies de 23 famílias, sendo quatro 

ameaçadas de extinção: o macuco, o jaó-do-sul (em perigo no estado de São Paulo, 

vulnerável no Brasil e quase-ameaçada no mundo), a jacutinga (criticamente 

ameaçada no estado de São Paulo e em perigo no Brasil e no mundo), e o gavião-

pombo-grande (vulnerável no estado de São Paulo e quase-ameaçada no Brasil e 

no mundo). 

 

Tabela 02. Espécies de aves registradas no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia 

(PESM-NSV) e no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) por meio do armadilhamento fotográfico, a 

ordem e família às quais pertencem, seus nomes comuns e se estão em alguma categoria de 

ameaça. 

    Categoria de ameaça     

Taxon Nome Comum São Paulo Brasil Mundo PESM-NSV PECB 

TINAMIFORMES        

Tinamidae        

Crypturellus noctivagus Jaó-do-sul EN VU NT  X 

Crypturellus obsoletus Inhambu-guaçu    X X 

Crypturellus spp.     X X 

Cryspturellus tataupa Inhambu-chintã    X  

Tinamus solitarius Macuco VU NT NT X X 

GALLIFORMES        

Cracidae       

Aburria jacutinga Jacutinga CR EN EN  X 

Penelope obscura Jacuaçu    X X 

Penelope spp.     X  

Odontophoridae       

Odontophorus capueira Uru     X X 

PELICANIFORMES       

Threskiornithidae        

Mesembrinibis cayennensis Coró-coró     X 

CATHARTIFORMES       

Cathartidae       

https://www.wikiaves.com.br/wiki/threskiornithidae
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Coragyps atratus Ururbu-de-cabeça-preta    X X 

ACCIPITRIFORMES       

Accipitridae        

Amadonastur lacernulatus Gavião-pombo-pequeno VU VU VU X  

Leptodon cayanensis Gavião-de-cabeça-branca    X  

Parabuteo leucorrhous Gavião-de-sobre-branco    X  

Pseudastur polionotus Gavião-pombo-grande VU NT NT  X 

Rupornis magnirostris Gavião-carijó       X  

GRUIFORMES       

Rallidae       

Aramides spp.     X X 

Aramides saracura  Saracura-do-mato       X X 

COLUMBIFORMES       

Columbidae       

Geotrygon montana Pariri    X X 

Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira    X X 

Leptotila spp.     X  

Leptotila verreauxi Juriti-pupu    X  

Patagioenas picazuro Pomba-asa-branca       X X 

STRIGIFORMES        

Strigidae       

Strix spp.         X  

CAPRIMULGIFORMES        

Caprimulgidae        

Nyctidromus albicollis Bacurau       X  

APODIFORMES       

Trochilidae       

Amazilia versicolor Beija-flor-de-banda-branca     X 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura    X  

Florisuga fusca Beija-flor-preto     X 

Phaethornis spp. Besourão-de-bico-grande    X  

Thalurania spp.         X  

TROGONIFOMES       

Trogonidae       

Trogon viridis 
Surucuá-grande-de-
barriga-amarela       X  

CORACIIFORMES        

Momotidae       

Baryphthengus ruficapillus  Juruva       X X 

PICIFORMES       

Picidae       

Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca    X  

Veniliornis spilogaster Picapauzinho-verde-carijó       X  

CARIAMIFORMES        
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Cariamidae       

Cariama cristata Seriema       X  

FALCONIFORMES       

Falconidae       

Caracara planctus  Carcará    X  

Micrastur ruficollis Falcão-caburé    X  

Micrastur semitorquatus Falcão-relógio       X X 

PASSARIFORMES        

Thamnophilidae       

Batara cinerea Matracão    X X 

Pyriglena leucoptera Papa-taoca-do-sul    X X 

Formicivora rufa Papa-formiga-vermelho     X 

Myrmoderus squamosus Formigueiro-de-grota    X X 

Conopophagidae       

Conopophaga lineata Chupa-dente    X X 

Conopophaga melanops Cuspidor-de-máscara-preta    X X 

Conopophaga spp.     X X 

Grallariidae        

Grallaria varia Tovacuçu    X X 

Formicariidae       

Chamaeza campanisona Tovaca-campainha     X 

Chamaeza meruloides Tovaca-cantadora    X X 

Chamaeza spp.     X X 

Formicarius colma Galinha-do-mato    X X 

Scleruridae       

Sclerurus scansor Vira-folha    X  

Dendrocolaptidae       

Dendrocincla turdina  Arapaçu-liso     X 

Lepidocolaptes falcinellus Arapaçu-escamado-so-sul    X  

Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde    X X 

Xiphocolaptes albicollis 
Arapaçu-de-garganta-
branca    X X 

Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado    X  

Furnariidae       

Anabacerthia amaurotis Limpa-folha-miúdo     X 

Phacellodomus ruber Graveteiro     X 

Synallaxis cinerascens Pi-puí    X  

Pipridae       

Chiroxiphia caudata Tangará     X 

Manacus manacus Rendeira    X  

Tityridae       

Pachyramphus validus  Papa-taoca-do-sul    X  

Schiffornis virescens Flautim    X X 

Rhynchocyclidae       

Phylloscartes ventralis Borboletinha-do-mato     X 
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Poecilotriccus plumbeiceps Tororó    X  

Tyrannidae       

Attila rufus Capitão-de-saíra    X  

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro    X  

Corvidae       

Cyanocorax cristatellus Gralha-do-campo    X  

Turdidae       

Turdus albicolis  Sabiá-coleira    X X 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca    X  

Turdus flavipes Sabiá-uma    X X 

Turdus leucomelas Sabiá-barranco    X  

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira    X X 

Turdus spp.     X X 

Parulidae       

Basileuterus culicivorus Pula-pula    X  

Basileuterus spp.      X 

Myiothilypis spp.     X  

Thraupidae       

Haplospiza unicolor Cigarra-bambu    X  

Ramphocelus carbo Pipira-vermelha    X  

Sporophila frontalis Pixoxó    X  

Tachyphonus coronatus Tiê-preto     X 

Trichothraupis melanops Tiê-de-topete    X  

Cardinalidae       

Habia rubica Tiê-de-bando       X  
Total de espécies 
registradas         61 40 

 

 A partir das análises de curvas de riqueza, considerando apenas as espécies 

de aves terrícolas para evitar o viés do armadilhamento fotográfico, não houve 

diferença significativa entre as riquezas observadas no PESM-NSV (20) e no PECB 

(18; Figura 14). As curvas de espécies únicas, apesar de um declínio inicial, 

apresentam tendência de crescimento e depois de estabilização por volta de quatro 

espécies únicas, mesmo com o aumento do esforço (Figura 15). Esse resultado, 

junto ao formato crescente das curvas de riqueza observada e estimada (Figuras 14 

e 16) mostra que ainda há espécies não detectadas em ambas as áreas de estudo. 

Dessa forma, foi estimada uma riqueza de 23,93 espécies de aves terrícolas para o 

PESM-NSV e de 21,93 para o PECB, porém, também não houve diferença 

significativa entre as riquezas estimadas para as áreas de estudo (Figura 16).  
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Figura 14. Curva de rarefação da riqueza observada (Sest) de aves terrícolas, amostradas por meio 

do armadilhamento fotográfico, no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia (PESM-

NSV) e no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 

 

 

Figura 15. Curva de espécies únicas (uniques) de aves terrícolas, amostradas por meio do 

armadilhamento fotográfico, no Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) 

e no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 
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Figura 16. Curva de riqueza estimada (Jackknife de 1ª ordem) de aves terrícolas, amostradas por 

meio do armadilhamento fotográfico, para o Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia 

(PESM-NSV) e o Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 

 

3.5 Discussão 

Ao comparar os resultados obtidos pelo presente estudo com outros 

inventários realizados nas áreas de estudo, vê-se que, enquanto algumas das 

espécies que ocorrem nas áreas não foram detectadas, outras foram registradas 

apenas por este estudo. No inventário de Rocha-Mendes e colaboradores (2015) 

foram registrados 28 mamíferos terrestres e escansoriais de médio e grande porte 

no PESM-NSV, quatro a mais do que neste estudo. Contudo, com exceção da 

queixada, detectado pelas armadilhas-fotográficas e por pegadas, as demais 

espécies que constam na lista desses autores e que não foram detectadas pelo 

presente estudo, foram registradas apenas por meio de entrevistas (onça-pintada, 

cachorro-vinagre e lobo-guará) ou por entrevistas e registros ocasionais (tatu-peba e 

veado-mateiro). O registro por apenas esses métodos indica que essas espécies 

possuem ocorrência histórica para a área, porém, já não são mais observadas ou 

são extremamente raras. No Plano de Manejo do PESM, consta que a onça-pintada 

e a ariranha, também não registrada no presente estudo, possuem registros 

escassos no PESM (IF, 2006). Há registros recentes de queixada no PESM-NSV, 

porém, apenas na região da base de Itamambuca (CARREIRA, 2019), área mais 
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preservada do núcleo e não amostrada neste estudo. Além disso, o último registro 

de onça-pintada no PESM-NSV foi também na região da base de Itamambuca, em 

2014 (SOUZA, 2015). Assim, espécies mais sensíveis às alterações antrópicas em 

função da perda e fragmentação de habitat e da caça, como a onça-pintada, a 

queixada, o cachorro-vinagre e o veado-mateiro (DUARTE et al., 2012; JORGE et 

al., 2013; KEUROGHLIAN et al., 2012; MORATO et al., 2013) podem já não ocorrer 

ou estarem em densidades extremamente baixas na área de Vargem Grande do 

PESM-NSV, porção mais antropizada e amostrada neste estudo. Por outro lado, nós 

registramos o veado-catingueiro no PESM-NSV, espécie que não consta no Plano 

de Manejo do PESM nem no inventário de Rocha-Mendes e colaboradores (2015), 

sendo um registro inédito. 

Em relação ao PECB, oito espécies já registradas nessa área não foram 

detectadas no presente estudo (BROCARDO et al., 2012; IF, 2008; MATEOS et al. 

2002). Dentre essas espécies, contudo, o tatu-peba e a jaritataca, espécies mais 

comuns em áreas abertas do que em áreas florestais (EMMONS, 1997), 

apresentaram apenas um registro no Plano de Manejo do PECB (IF, 2008) e 

também não foram registradas por Mateos e colaboradores (2002) nem por 

Brocardo e colaboradores (2012). Esses últimos autores, por sua vez, registraram 

tapeti por meio de fezes, lontra por pegadas e fezes, furão por pegadas, cachorro-

do-mato por pegadas e armadilhas fotográficas com isca, além do gambá-de-

barriga-branca e do veado-mateiro por meio de dados bibliográficos (BROCARDO et 

al., 2012). O tapeti e o cachorro-do-mato são espécies mais típicas de borda de 

mata e não do interior de florestas (EMMONS, 1997), o que pode ter levado a sua 

não detecção por este estudo, pois nossa grade amostral era no interior do parque. 

O furão e a lontra, por sua vez, são espécies mais raras e dificilmente amostradas 

por armadilhamento fotográfico, pois o furão é pequeno e extremamente ágil 

(EMMONS, 1997), o que dificulta o acionamento dos sensores das câmeras, 

enquanto a detecção da lontra depende do posicionamento das armadilhas 

fotográficas de frente para corpos de água médios e grandes. Já o veado-mateiro 

pode ser confundido por meio de fotografias ou vídeos com o veado-bororo, 

registrado neste estudo. Estudos recentes mostram que o Mazama que ocorre na 

região da Serra do Paranapiacaba e Vale do Ribeira, além do M. gouazoubira, é o 

M. bororo, e não o M. americana (comunicação pessoal com José Maurício Barbanti 

Duarte). O gambá-de-barriga branca, por sua vez, pode ter sido detectado, mas não 
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ter sido possível sua identificação, em função da posição da cabeça nos vídeos, pois 

diversos registros foram classificados somente como Didelphis spp. É importante 

ressaltar a detecção da queixada no PECB pelo presente estudo, espécie que 

consta no Plano de Manejo do Parque (IF, 2008), mas, que não foi registrada por 

Mateos e colaboradores (2002) nem por Brocardo e colaboradores (2012). Assim, a 

possível extinção local dessa espécie, para a qual alertam Brocardo e colaboradores 

(2012), não corresponde à realidade mostrada pelos registros do presente estudo. 

Já em relação à ocorrência de espécies exóticas, é importante citar que duas 

das espécies exóticas registradas, o cachorro-doméstico e o gato-doméstico, 

possuem potencial de invasão, agindo como predadoras, competidoras e fontes de 

doenças para as espécies nativas (DOHERTY et al., 2016; ROSA et al., 2017), 

enquanto as vacas e bois podem causar sérios danos à vegetação nativa por 

pisoteamento, herbivoria, entre outros impactos (BELLARD et al., 2016). Dessa 

forma, a ocorrência dessas espécies no PESM-NSV é preocupante e precisa ser 

considerada nas estratégias de manejo para evitar impactos sobre as fauna e flora 

nativas. 

Dentre os resultados obtidos, ficou evidente o potencial de registro de 

pequenos mamíferos pelo método do armadilhamento fotográfico na Mata Atlântica, 

método esse não comumente utilizado para o inventário de pequenos mamíferos, 

em função das dificuldades de identificação das espécies apenas pelas fotos ou 

vídeos (PALMEIRIM et al., 2019). Apesar disso, o número de registros desse grupo 

foi extremamente alto, quase metade do total, e isso pode ser também a realidade 

de outros estudos com armadilhamento fotográfico cujo objetivo principal é a 

mastofauna de médio e grande porte. Assim, faz-se necessário investigar o potencial 

de registro de pequenos mamíferos por armadilhamento fotográfico por meio da 

identificação dos mesmos para avaliar o quanto essa metodologia pode ser 

complementar para o conhecimento da mastofauna de pequeno porte. Segundo 

Palmeirim e colaboradores (2019), as armadilhas fotográficas são um método 

eficiente para amostrar pequenos mamíferos de maior porte (> 200 g) e esses 

autores afirmam que melhorias no registro e identificação de pequenos mamíferos 

por armadilhas fotográficas são tanto necessárias quanto possíveis. 

As curvas de riquezas observada e estimada para os mamíferos terrestres e 

escansoriais de médio e grande porte mostraram que não há diferença na riqueza 
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entre as duas áreas de estudo, resultado esperado por serem áreas compostas 

pelas mesmas fitofisionomias nativas e estarem ambas sob a mesma categoria de 

proteção (IF, 2006; IF 2008). Entretanto, possuir a mesma riqueza não significa que 

as assembleias de mamíferos são iguais, pois, podem haver diferenças na 

composição de espécies entre as áreas de estudo, por exemplo, por meio do 

processo de substituição, em que a riqueza mantém-se a mesma, mas algumas 

espécies são substituídas por outras (BASELGA et al, 2010). Assim, recomenda-se 

que seja feito um estudo para avaliar possíveis diferenças na composição entre as 

áreas de estudo (Capítulo 2), tendo em vista que o PESM-NSV apresenta maior 

heterogeneidade de ambientes por sofrer maior alteração antrópica. Essa 

heterogeneidade de ambientes no PESM-NSV provavelmente explica o padrão 

apresentado pela curva de espécies únicas dessa área, que declina 

monotonicamente até a metade do esforço amostral, e depois aumenta. Esse 

padrão foi diferente da curva do PECB, em que as espécies únicas somente 

diminuem conforme aumenta o esforço amostral. Isso sugere que um maior esforço 

amostral no PESM-NSV deve incluir uma maior heterogeneidade ambiental e, 

consequentemente, suas espécies associadas, o que não ocorreu no PECB, onde o 

aumento no esforço amostral parece não significar uma maior diversidade de 

ambientes. É interessante observar que esse padrão ocorre para as espécies 

nativas, não sendo um aumento de espécies exóticas associadas a ambientes 

antrópicos, e sim, espécies nativas que provavelmente se beneficiam dessa 

heterogeneidade ambiental e de sua oferta de recursos. 

 Em relação à avifauna, o armadilhamento fotográfico não é uma metodologia 

recomendada para a maior parte das espécies desse táxon, o qual é 

majoritariamente arborícola e com grande riqueza no sub-bosque, no extrato médio 

e no dossel (STOTZ et al., 1996). Contudo, é um método extremamente útil para 

detectar aves terrícolas de comportamento secretivo, difíceis de visualizar ou ouvir 

em transectos ou de capturar em redes-neblina (VON MATTER et al., 2010). Do total 

de 373 espécies de aves conhecidas para o PESM (IF, 2006), o presente estudo 

registrou 16,35%, e 15,97% do total de espécies registradas para o PESM Núcleo 

Curucutu (382; SCHUNCK; SILVEIRA; NASCIMENTO, 2019). Já do total de 370 

espécies de aves conhecidas para o PECB, este estudo registrou 10,81% 

(ANTUNES et al., 2006), e 12,08% das 331 espécies registradas por Antunes e 

colaboradores, em 2013, nesse mesmo parque. Contudo, dentre as espécies 
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registradas, duas não constam na lista de espécies do PECB (ANTUNES et al., 

2006; IF, 2008), Mesembrinibis cayennensis e Phacellodomus ruber, e quatro não 

constam na lista de espécies do PESM (IF, 2006), Patagioenas picazuro, Cariama 

cristata, Cyanocorax cristatellus e Ramphocelus carbo. Este estudo traz, assim, 

registros inéditos para as áreas de estudo. Além disso, ressalta-se o alto potencial 

de registro (mais de 100) das seguintes espécies pelo armadilhamento fotográfico: 

inhambus do gênero Crypturellus, Tinamus solitarius, Odontophorus capueira, 

Aramides saracura, pombas como Geotrygon montana e as juritis do gênero 

Leptotila, Grallaria varia, tovacas do gênero Chamaeza, e sabiás de hábito terrestre 

do gênero Turdus. 

 As curvas de riquezas observada e estimada para as aves de hábito terrestre 

apresentaram um resultado semelhante ao obtido para os mamíferos terrestres e 

escansorias de médio e grande porte, pois também não houve diferenças 

significativas nas riquezas desse táxon entre os dois parques. Assim como para 

mamíferos, esse resultado pode ser explicado por um possível processo de 

substituição de espécies. Tendo em vista o efeito conhecido da quantidade de 

habitat e da heterogeneidade ambiental sobre a riqueza de espécies (FAHRIG et al., 

2011; FAHRIG, 2013; SIRAMI et al., 2019), a perda de algumas espécies no PESM-

NSV em função da menor quantidade de habitat e da maior pressão antrópica pode 

estar sendo compensada pelo ganho de outras espécies ligadas aos diferentes tipos 

de ambientes nessa área de estudo mais heterogênea. Dessa forma, recomenda-se 

também para as aves que seja realizado um estudo comparando a composição das 

espécies entre as áreas, analisando se elas diferem na diversidade, apesar de não 

diferirem na riqueza.     

 

3.6 Conclusões 

 O inventário aqui apresentado indica que as áreas de estudo são ricas em 

mamíferos e aves, abrigando diversas espécies ameaçadas, ressaltando-se a 

ocorrência do sagui-da-serra-escuro e do gavião-pombo-pequeno no PESM-NSV, e 

da onça-pintada, do cachorro-vinagre, da jacutinga e do jaó-do-sul no PECB. Os 

resultados obtidos para mamíferos foram semelhantes aos inventários conhecidos 

para as áreas de estudo. Porém, dois registros exclusivos deste inventário merecem 

destaque: o registro inédito de veado-catingueiro para o PESM-NSV e o registro de 
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queixada para o PECB, onde chegou a ser levantada a hipótese de extinção local 

dessa espécie. Além disso, a ocorrência de um maior número de mamíferos exóticos 

e em maior frequência no PESM-NSV foi um resultado alarmante, o qual precisa ser 

considerado pela gestão para evitar impactos negativos sobre a fauna nativa. Não 

houve diferença na riqueza de mamíferos entre as áreas de estudo, porém, o PESM-

NSV apresentou um maior número de espécies únicas, podendo indicar maior 

heterogeneidade ambiental amostrada nessa área em relação ao PECB. 

Adicionalmente, este estudo demostrou o grande potencial de registro de pequenos 

mamíferos por armadilhas fotográficas na Mata Atlântica. Os resultados obtidos para 

a riqueza de aves, por sua vez, foram muito menores do que o conhecido para as 

áreas de estudo, confirmando as limitações do método de armadilhamento 

fotográfico para esse grupo. Por outro lado, demonstrou-se que essa metodologia 

pode ser um importante método complementar no levantamento de aves e que ricos 

dados desse grupo são gerados secundariamente em levantamentos que focam em 

mamíferos. Isso porque as armadilhas fotográficas foram muito eficientes para 

registrar espécies crípticas terrícolas, normalmente raras nos inventários 

tradicionais. Assim como para os mamíferos, não houve diferença significativa na 

riqueza de aves terrícolas entre as áreas de estudo. Contudo, qualitativamente, há 

diferenças na composição tanto de mamíferos quanto de aves entre as áreas de 

estudo. Assim, é preciso investigar a ocorrência de um processo de substituição de 

espécies, em que a maior heterogeneidade ambiental possa estar compensando em 

ganho de espécies a perda de espécies por uma menor quantidade de habitat e 

maior pressão antrópica. 
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4. CAPÍTULO 2: PRESSÕES ANTRÓPICAS ALTERAM AS ASSEMBLEIAS DE 

MAMÍFEROS DE MÉDIO E GRANDE PORTE NA MATA ATLÂNTICA. 

 

Resumo 

As características ambientais tendem a gerar diferenças nas diversidade ao longo 
dos ecossistemas, como ao longo de gradientes topográficos. Porém, as pressões 
antrópicas crônicas promovem mudanças dramáticas nos ambientes, alterando a 
riqueza e a composição das espécies. Assim, este estudo teve como objetivo 
investigar diferenças na riqueza e composição das assembleias de mamíferos de 
médio e grande porte entre Unidades de Conservação (UCs) que possuem a mesma 
fitofisionomia, porém, estão sob diferentes intensidades de pressões antrópicas. 
Testou-se a hipótese de que diferenças na riqueza e composição são causadas 
principalmente por preditores antrópicos, quando comparados a preditores 
ambientais não antrópicos. Os dados foram coletados por meio de armadilhas 
fotográficas ao longo de dois anos em duas UCs da Mata Atlântica, em 60 pontos 
em cada uma, totalizando um esforço amostral de 30.200 armadilhas-dia. Utilizou-se 
um GLM para analisar diferenças na riqueza, e PCoA e PERMANOVA para avaliar 
dissimilaridades nas assembleias. Para testar quais variáveis são responsáveis 
pelas dissimilaridades, efetuou-se um modelo linear baseado em distância. A 
riqueza não diferiu significativamente entre as áreas de estudo, contudo, foram 
encontradas diferenças significativas na composição. Tais diferenças na composição 
foram explicadas parcialmente pela altitude, porém, foram principalmente causadas 
pela distância de edificações urbanas e pela porcentagem de campos antrópicos na 
paisagem. Espécies sensíveis – onça-pintada, cachorro-vinagre, queixada e veado-
bororo – foram registradas apenas na UC menos antropizada, enquanto espécies 
exóticas foram predominantes na UC mais antropizada. Este estudo alerta para as 
consequências dos impactos das ações humanas sobre a biodiversidade, os quais 
alteram assembleias de mamíferos mesmo dentro de áreas protegidas e podem 
causar extinções locais.   
 
Palavras-chave: Riqueza. Composição. Mamíferos. Pressões antrópicas. Unidades 
de Conservação. 
 

Abstract 

Environmental features tend to prompt differences in diversity across ecosystem, 
such across topographic gradients. However, chronic human pressures promote 
dramatic changes in environments, re-determining species richness and composition. 
We aimed to investigate differences in species richness and composition of large and 
medium-bodied mammal assemblages across protected areas (PA) sharing the 
same phytophysiognomy, but under different intensity of human pressures. We 
tested the hypothesis that differences in richness and composition are mainly due to 
anthropogenic predictors than environmental ones. We collected data using camera-
traps for two years in two PA of the Atlantic Forest, in 60 sampling points each, 
totaling 30,200 camera-trap-days. We used a GLM for richness, PCoA and 
PERMANOVA to evaluate assemblage dissimilarities, and distance-based linear 
model to test which variables are responsible for dissimilarities values. Richness did 
not differ significantly, but we found significant differences in composition. 
Composition differences were partially explained by elevation but mainly caused by 
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distance from urban buildings and the percentage of crops and pastures in the 
landscape. Sensitive species — such as jaguar, bush dog, white-lipped peccary, and 
small red brocket — were recorded only in the less anthropized PA, whereas exotic 
species were prevalent at the more anthropized PA. Our study alerts for the 
consequences of human impacts on biodiversity, which significantly change mammal 
assemblages even within PA and may cause local extinctions. 
 
Keywords: Richness. Composition. Mammals. Human pressures. Protected Areas.  
 

4.1 Introdução 

 Comunidades são formadas por um conjunto de populações de diferentes 

espécies que ocorrem em uma mesma localidade e interagem entre si. Uma 

assembleia é definida como um grupo de espécies de uma comunidade que 

pertencem a um mesmo táxon, isto é, são relacionadas filogeneticamente (FAUTH et 

al. 1996; RICKLEFS, 2010). Comunidades, bem como assembleias, diferem em 

relação ao seu número de espécies (riqueza) e à sua composição. A quantidade e o 

tipo de espécies de uma comunidade ou de uma assembleia refletem as 

características ambientais locais, tais como o clima, topografia, tipos de solo, e a 

heterogeneidade estrutural (RICKLEFS, 2010). 

 A variação na altitude é uma das principais preditoras da riqueza e da 

composição de espécies em assembleias de mamíferos (MCCAIN, 2005; MELO et 

al. 2009; CACERES et al., 2011; DI BITETTI et al., 2013), estando intimamente 

ligada a uma redução na temperatura e consequente redução na produtividade 

conforme a altitude aumenta (RAHBEK, 1995). Além disso, em função do aumento 

na declividade, altitudes maiores possuem menor área, havendo a ação da relação 

espécies-área (PRESTON, 1962). Dessa forma, a riqueza diminui conforme a 

altitude aumenta, porém, o padrão mais documentado é o da maior riqueza em 

altitudes médias, com uma curva em formato de U invertido no início do gradiente 

altitudinal, seguida de uma queda. Isso ocorre pelos padrões de precipitação e maior 

disponibilidade de água a elevações médias, além do efeito de um maior isolamento 

geográfico quanto maior a altitude, que favorece eventos de especiação quando há 

recursos suficientes. Conforme a altitude aumenta, há uma substituição de espécies 

em função das mudanças climáticas e de solo, as quais levam a mudanças 

vegetacionais e, consequentemente, ao favorecimento de espécies adaptadas a tais 

condições. Assim, zonas de encontro entre comunidades ocorrem, gerando picos de 

riqueza, conhecido como efeito de ecótono, sendo o maior pico em elevações 

médias (RAHBEK, 1995; LOMOLINO, 2001; MCCAIN, 2005).   
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 Os efeitos do gradiente altitudinal na diversidade de espécies resulta, 

portanto, de uma combinação de processos ecológicos e evolutivos (LOMOLINO, 

2001). Tais processos explicam o porquê de as diferenças em altitude terem sido a 

melhor variável preditora da beta diversidade no estudo de Melo e colaboradores 

(2009), pois áreas com diferentes altitudes apresentam diferentes conjuntos de 

espécies, refletindo as adaptações das mesmas a condições ambientais distintas e o 

efeito de processos de vicariância. A diversidade beta é gerada em função do 

distanciamento geográfico e de diferenças ambientais, isso porque as espécies são 

limitadas por sua capacidade de dispersão e por seus requerimentos de nicho, o que 

gera dissimilaridades na composição de espécies entre as áreas (CODY, 1986; 

LEGENDRE et al. 2005). Além da altitude, fatores como a humidade, a 

evapotranspiração, os reinos (Neotropical ou Neártico) e as ecorregiões mostraram-

se importantes para a predição da beta diversidade de mamíferos. Dessa forma, a 

variação na composição de espécies entre regiões pode ser explicada pelas 

condições climáticas e pela heterogeneidade de habitat, independentemente da 

riqueza (MELO et al., 2009). 

Os padrões de diversidade encontrados em gradientes altitudinais são 

também alterados pelas ações antrópicas. A intensidade dos impactos antrópicos 

costuma diminuir em áreas mais isoladas e de difícil acesso para ocupação humana, 

o que gera uma assinatura geográfica dos distúrbios causados pelas ações 

humanas. Como consequência, espécies ameaçadas tendem a persistir em áreas 

mais isoladas da sua distribuição original, como na perifería ou em altas altitudes 

(LOMOLINO, 2001). Esse padrão foi encontrado por Bogoni e colaboradores (2016), 

em cujo estudo as áreas com maiores altitudes apresentaram maior número de 

espécies e também maior probabilidade de abrigarem carnívoros e herbívoros 

incomuns nas demais áreas. Esses autores sugerem que a menor ocupação 

humana e, consequentemente, o menor impacto antrópico tornam essas áreas de 

maior altitude refúgios para espécies sensíveis. 

 Assim, tais processos ecológicos e evolutivos que determinam os padrões de 

riqueza e composição de espécies vêm sofrendo drásticas alterações devido ao 

aumento das pressões antrópicas (DIRZO et al. 2014). A ação humana modifica a 

estrutura do planeta e altera a biodiversidade de tal forma que evidências 

biogeoquímicas apontam para o início de uma nova era geológica, o Antropoceno 
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(WATERS et al. 2016). As mudanças no uso do solo, em função da expansão 

agropecuária e urbana, levam à diminuição da qualidade dos habitats pela perda e 

fragmentação da vegetação nativa, pela contaminação do solo e dos recursos 

hídricos, e por alterações climáticas e na ciclagem de nutrientes. Tais ações 

antrópicas podem levar a extinções locais, causando declínios populacionais e 

alterando a composição de espécies nas comunidades (FOLEY et al., 2005).  

 Os resultados de Bogoni e colaboradores (2016) mostram que, ao analisar 

aspectos históricos, geográficos e de uso do solo, as alterações antrópicas 

tornaram-se mais importantes do que apenas as características ambientais para 

explicar a distribuição dos mamíferos na Mata Atlântica brasileira. Esses autores 

mostram que diferenças no tipo de uso do solo modificam a composição de 

mamíferos, promovendo alterações funcionais nas comunidades. Ressaltam ainda, 

que diferenças históricas na exploração da terra, mudanças no uso do solo e a 

introdução de espécies exóticas podem levar a alterações nas interações das 

espécies e na composição das comunidades, favorecendo algumas espécies em 

detrimento de outras. 

 A conversão de habitats nativos para a agricultura, por exemplo, leva à perda 

e degradação de habitat, as quais são as maiores ameaças aos mamíferos 

mundialmente (FOLEY et al., 2005; SCHIPPER et al., 2008). Áreas agrícolas 

apresentam menor diversidade nas comunidades de mamíferos e maior dominância, 

em função do favorecimento de poucas espécies generalistas e de áreas abertas 

(ROBINSON; SUTHERLAND, 2002; BORON et al., 2019). Dentre as áreas 

agrícolas, pastagens possuem baixo valor de conservação para diversos táxons por 

possuírem baixa produtividade, e, no estudo de Boron e colaboradores (2019), 

apresentaram um impacto negativo consistente na ocupação de todas as espécies 

de mamíferos estudadas. Em sua revisão sobre os efeitos das pastagens na 

biodiversidade, Schieltz e Rubenstein (2016) encontraram que, em nível de 

comunidades, as pastagens podem levar a uma alteração na diversidade e na 

composição das espécies. Apesar de mostrarem que as pastagens também levam a 

respostas positivas de alguns táxons, favorecendo espécies adaptadas a áreas 

abertas e perturbadas, esses autores encontraram que os efeitos das pastagens são 

predominantemente negativos para pequenos mamíferos e ungulados. 

 Além da conversão da vegetação nativa em áreas agrícolas, a perda, 

fragmentação e degradação dos habitats causadas pela expansão de áreas urbanas 
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fazem com que a urbanização também seja considerada uma das principais causas 

de perda de biodiversidade e homogeneização da biota, levando a alterações na 

estrutura das assembleias e facilitando a invasão por espécies exóticas 

(PAUCHARD et al., 2005). As áreas urbanas são consideradas uma importante 

ameaça para diversas espécies da Lista Vermelha da IUCN, sendo que a 

probabilidade de uma espécie de vertebrado estar ameaçada aumenta com a 

proporção de áreas urbanizadas dentro da sua distribuição geográfica (MCDONALD 

et al. 2008). Por outro lado, algumas espécies estão intimamente ligadas às áreas 

urbanas e podem ser favorecidas pela urbanização, em função da oferta de alimento 

e da diminuição de predadores e competidores (MCDONALD et al. 2009).  

 Dentre as ameaças geradas pela urbanização, os atropelamentos, que 

aumentam a mortalidade das espécies pela retirada direta de indivíduos das 

populações, são um dos muitos impactos causados pelas rodovias e estradas. Ao 

serem criadas, as rodovias levam à perda e fragmentação dos habitats nativos e 

geram um maior isolamento entre as populações, conhecido como efeito barreira, o 

qual diminui o fluxo gênico. Além disso, as rodovias alteram o microclima, 

aumentando a intensidade de luz, o vento, diminuindo a umidade e aumentando a 

temperatura em seus arredores. São também fontes de poluição do ar, da água e 

sonora, sendo que o barulho causado pelas rodovias modifica o comportamento das 

espécies. As rodovias, portanto, não apenas diminuem a quantidade como a 

qualidade dos habitats e são portas de entrada para impactos secundários como a 

caça, a extração ilegal de produtos florestais, e a introdução de espécie exóticas 

invasoras (COFFIN, 2007). 

No Brasil, o bioma mais alterado pela ação antrópica é a Mata Atlântica, onde 

vivem mais de 80% dos brasileiros (IF 2006, MMA 2018). Desde a colonização, a 

ocupação humana foi responsável por um intenso processo de desmatamento e 

fragmentação nesse bioma (VICTOR 1978). Em função desse antigo histórico de 

degradação, hoje, restam apenas de 12,4% da cobertura original da Mata Atlântica 

no Brasil (SOSMA, 2019). Já no estado de São Paulo, após décadas de declínio, a 

vegetação nativa tem se recuperado recentemente, restando 32,6% da área original 

de Mata Atlântica (IF, 2020). O mais grave, porém, é que tais remanescentes 

encontram-se altamente fragmentados, com a maioria dos fragmentos possuindo 

menos de 50 ha, além da maior parte da vegetação estar a menos de 100 m da 
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matriz circunvizinha, podendo sofrer alto grau de efeito-de-borda (RIBEIRO et al. 

2009). Assim, por estar sob intensa pressão antrópica, possuir grande riqueza de 

espécies e altas taxas de endemismo, a Mata Atlântica é considerada um hotspot de 

biodiversidade e região prioritária para a conservação mundial (MYERS et al. 2000). 

Os mamíferos são o grupo que apresenta a maior porcentagem de táxons 

extintos pela ação antrópica (FRANKHAM et al., 2008) e as populações de 

mamíferos são as que apresentam maior taxa de declínio nas regiões tropicais 

(DIRZO et al., 2014). O estudo dos mamíferos de médio e grande porte é de grande 

relevância, pois eles representam um componente extremamente importante dos 

ecossistemas terrestres, tanto em termos de biomassa, quanto pela ocupação de 

vários níveis tróficos, possuindo funções ecológicas fundamentais que transformam 

e moldam os ecossistemas (LACHER et al., 2019). Sua extinção local pode alterar 

seriamente a estrutura ecológica das comunidades bióticas, devido aos diversos 

papeis que desempenham nos ecossistemas, regulando as espécies de plantas e de 

outros animais e sendo espécies-chaves na ciclagem de nutrientes. Os mamíferos 

atuam como dispersores e predadores de sementes, e como herbívoros, regulando 

a comunidade vegetal, como predadores carnívoros e insetívoros, regulando os 

níveis tróficos inferiores e evitando a proliferação de pragas, e como engenheiros 

dos ecossistemas, aumentando a heterogeneidade dos habitats e a biodiversidade. 

Em função disso, são espécies adequadas ao estudo de distúrbios ecológicos, para 

a determinação de estratégias de conservação e delimitação de áreas protegidas 

(CID, 2013; CROOKS 2002, LACHER, 2019; PRUGH, 2009; SOULÉ & TERBORGH, 

1999).  

 Nesse contexto, a investigação das assembleias de mamíferos de médio e 

grande porte na Mata Atlântica mostra-se um excelente estudo de caso para 

compreender como as alterações antrópicas atuam sobre os padrões de diversidade 

de comunidades. Assim, este estudo buscou investigar se existem diferenças na 

riqueza e composição de assembleias de mamíferos de médio e grande porte sob 

diferentes intensidades de pressão e alterações antrópicas, bem como testar se as 

variáveis antrópicas são mais responsáveis por essas possíveis diferenças do que 

as variáveis não-antrópicas. 

 

4.2 Objetivos e Hipóteses 

 O presente capítulo possui os seguintes objetivos: 
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1. Avaliar se existem diferenças na riqueza e na composição de espécies de 

assembleias de mamíferos de médio e grande porte entre áreas semelhantes 

fitofisionomicamente e sob mesma categoria de proteção, mas, sob diferentes 

intensidades de pressão e alteração antrópica; 

 

2. Testar se essas possíveis diferenças são causadas mais por fatores de 

perturbação antrópica do que por variáveis ambientais não-antrópicas; 

 

Como hipótese, espera-se que as áreas sejam diferentes tanto em riqueza 

quanto em composição de mamíferos de médio e grande porte e que essas 

diferenças sejam causadas mais por fatores de perturbação antrópica do que por 

variáveis ambientais não-antrópicas. 

 

4.3 Metodologia 

4.3.1 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de armadilhamento fotográfico por 

dois anos consecutivos no PECB (2015 a 2017) e no PESM-NSV (2016 a 2018) 

como descrito detalhadamente no ítem 2 desta tese. 

 

4.3.2 Análise de dados  

 Em função do armadilhamento fotográfico no solo não ser uma metodologia 

adequada para amostrar espécies arborícolas (SRBEK-ARAUJO & CHIARELLO, 

2005), as análises de dados foram feitas considerando apenas as espécies 

terrestres e escansoriais, isto é, as duas espécies de primatas registradas neste 

estudo não foram incluídas nas análises.   

A fim de avaliar se a variável “Parque” explica os padrões de riqueza de 

mamíferos nativos de médio e grande porte encontrados, foi feito um modelo linear 

generalizado (GLM) para os dados de riqueza por ponto em relação ao parque e às 

variáveis ambientais antrópicas e não antrópicas. Essa análise permite avaliar se a 

riqueza varia entre os parques e se apresenta relação significativa com alguma 

variável ambiental antrópica ou não antrópica, isto é, se algum desses fatores 

explica os padrões de riqueza observados. Essa análise foi realizada em ambiente R 

v. 3.5.1 (R Core Team, 2018) e utilizou-se a distribuição de Poisson como família 

para a confecção do GLM.    
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Em seguida, com o objetivo de investigar o quão dissimilares são as 

assembleias estudadas e quais variáveis são responsáveis por essas relações, 

foram realizadas as seguintes análises multivariadas no software PRIMER-e versão 

7 (QUEST RESEARCH LIMITED, 2015): ordenação pela análise de coordenadas 

principais, análise multivariada permutacional de variância, e modelo linear baseado 

em distância a partir de uma análise de redundância baseada em distância. 

Para essas análises, foram escolhidas apenas variáveis não correlacionadas, 

a partir dos índices de correlação obtidos nas matrizes de Pearson e Spearman. 

Foram, assim, utilizadas as seguintes variáveis: “altitude” (Alt), “distância do corpo 

d’água mais próximo” (Dwater), “distância da estrada mais próxima, ponderada pelo 

tipo de estrada” (DroadWg), “distância de edificações urbanas” (Durban), 

“porcentagem de campos antrópicos” (%Hum_field) e “porcentagem de floresta 

secundária” (%SecFor). A variável “distância da borda da UC” não foi utilizada por 

ser correlacionada às variáveis de “distância de edificações rurais” e “distância de 

edificações urbanas”.  A variável “distância de edificações rurais” não foi utilizada por 

ser correlacionada à variável “distância de edificações urbanas”. A variável 

“porcentagem de floresta nativa” não foi utilizada por ser negativamente 

correlacionada à de “porcentagem de floresta secundária”, sendo que essa última foi 

escolhida por representar mais as alterações antrópicas. 

 Primeiramente, calculou-se uma matriz de similaridade ambiental entre os 

pontos amostrais baseada na distância euclidiana. Em seguida, calculou-se duas 

matrizes de similaridade da composição da mastofauna entre os pontos amostrais 

baseadas no índice de similaridade de Jaccard. Foi feita uma matriz de dados 

biológicos considerando todas as espécies de mamíferos de médio e grande porte 

detectadas em ambas as comunidades, incluindo as espécies exóticas, e outra 

matriz apenas com as espécies nativas, para comparar os resultados considerando 

as comunidades com e sem as espécies exóticas. As demais análises, detalhadas a 

seguir, basearam-se nos valores de distância das matrizes de similaridade ambiental 

e de assembleia. 

Com o objetivo de obter uma representação gráfica, no plano Cartesiano, da 

relação de distância entre os pontos amostrais e sua gradação em relação às 

variáveis, realizou-se uma análise de coordenadas principais (PCoA), um método de 

ordenação que obtém a representação Euclideana de objetos cuja relação é medida 

a partir de qualquer coeficiente de similaridade ou distância e não somente a partir 
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da Distância Euclidiana, como a PCA. A PCoA permite posicionar os objetos (pontos 

amostrais) em um espaço de dimensões reduzidas, ao mesmo tempo que preserva 

suas relações de distância. (LEGENDRE & LEGENDRE, 1998). Foi feita uma PCoA 

para os dados das variáveis ambientais e uma para cada matriz de similaridade 

biológica, com e sem as espécies exóticas. 

 Obtida a representação visual do quão distantes são os pontos amostrais 

entre si em relação às suas características ambientais e à composição de suas 

comunidades, realizou-se uma análise multivariada permutacional de variância 

(PERMANOVA) para testar as hipóteses de que a distribuição e características das 

variáveis ambientais antrópicas e não antrópicas, bem como a composição das 

comunidades de mamíferos de médio e grande porte são diferentes entre os 

parques. Para isso, os parques foram considerados como tratamentos (grupos) na 

análise. Essa análise foi escolhida por ser um teste não-paramétrico e, portanto, os 

dados não precisam possuir uma distribuição normal, o que é muito comum em 

dados biológicos de ocorrência ou abundância, e por poder ser usada para qualquer 

tipo de medida de distância utilizada na matriz de similaridade. A PERMANOVA 

utiliza uma estatística baseada no F-ratio de Fisher, o pseudo F-ratio, calculado a 

partir da soma dos quadrados das distâncias entre e dentro dos grupos. A partir de 

permutações, cria uma distribuição dos possíveis pseudo F-ratios para comparar 

com o pseudo F-ratio obtido e testar a hipótese de que não há diferença entre os 

grupos, calculando o valor de p (ANDERSON, 2001). Foram realizadas 999 

permutações em cada PERMANOVA e o teste de Monte Carlo. 

 Para determinar a importância relativa das variáveis explicativas e quais 

variáveis melhor explicam as relações de distância obtidas entre as comunidades 

estudadas, foi efetuado um modelo linear baseado em distância (DistLM), o qual 

executa uma análise de redundância baseada em distância (db-RDA) a partir de 

uma matrix de similaridade construída a partir de qualquer tipo de medida de 

distância. O diferencial desse tipo de modelo é que ele realiza a análise sem corrigir 

os eigenvalues negativos, o que evita a possível perda de informações, bem como 

as chances de cometer-se um erro do tipo I (MCARDLE & ANDERSON, 2001). Essa 

análise ajusta um modelo linear às matrizes de distância e testa sua significância, 

isto é, se determinada variável explica mais a variação nos dados do que seria 

explicado aleatoriamente (BORCARD et. al, 2018). Para a seleção do modelo que 
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melhor explica os dados, utilizou-se o Critério de Informação de Akaike corrigido 

para pequenas amostras (AICc). O procedimento de seleção utilizado foi o step-

wise, no qual as variáveis são acrescentadas ao modelo até que não haja mais 

diminuição no valor de AICc. 

 Todas as análises foram feitas tanto para a assembleia total de mamíferos de 

médio e grande porte, isto é, incluindo as espécies exóticas, quanto para a 

assembleia de mamíferos nativos de médio e grande porte, para testar a hipótese de 

que as diferenças na composição seriam causadas pela ocorrência das espécies 

exóticas. Porém, os resultados foram os mesmos, considerando ou não as espécies 

exóticas. Em função disso, apresentamos aqui apenas os resultados para a 

assembleia de espécies nativas e os resultados para a assembleia total, incluindo as 

exóticas, encontram-se no anexo C. 

 

4.4 Resultados 

4.4.1 Análise de riqueza 

 Nenhuma das variáveis testadas no GLM apresentou relação significativa com 

a riqueza por ponto de mamíferos nativos, como pode ser observado nos resultados 

da tabela 03. Assim, não houve diferença entre a riqueza das assembleias de 

mamíferos nativos de médio e grande porte entre o PESM-NSV e o PECB, pois o 

parque não explica os padrões de riqueza observados. Além disso, a riqueza não 

variou de acordo com os fatores ambientais antrópicos e não antrópicos entre as 

áreas de estudo. 
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Tabela 03. Coeficientes do modelo linear generalizado (GLM) realizado para a riqueza de espécies de 

mamíferos de médio e grande porte. Alt = altitude; Durban = distância de edificações urbanas; Dwater 

= distância de corpos de água; %SecFor = porcentagem de floresta secundária no buffer; DroadWg = 

distância da estrada mais próxima, ponderada pelo tipo de estrada; %Hum_field = porcentagem de 

campo antrópico no buffer; Park = variável categórica “parque”, se o ponto pertence ao Parque 

Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia ou ao PESM-NSV ou ao Parque Estadual Carlos 

Botelho (PECB). 

* = efeito significativo. 

 Estimativa Erro Padrão Valor-z Pr(>|z|) 

Intercepto 2,131 0,092 23,079 <2e-16 * 

Alt -0,077 0,061 -1,246 0,213 

Durban 0,015 0,061 0,245 0,807 

Dwater 0,021 0,035 0,603 0,547 

%SecFor 0,001 0,037 0,023 0,982 

DroadWg -0,033 0,050 -0,662 0,508 

%Hum_field -0,051 0,049 -1,047 0,295 

Park -0,209 0,175 -1,193 0,233 

 

4.4.2 Análises multivariadas 

A partir das PCoAs foi possível perceber que existe uma separação clara 

entre os pontos do PESM-NSV e os do PECB, tanto em relação às variáveis 

ambientais antrópicas e não-antrópicas (Figura 17), quanto em relação às 

assembleias de mamíferos de médio e grande porte (Figura 18). Esse resultado foi 

corroborado pelas PERMANOVAs, as quais mostraram que as características 

ambientais das áreas de estudo bem como suas assembleias de mamíferos de 

médio e grande porte são significativamente diferentes (p(perm) = 0,001 e p(MC) = 

0,001; Tabela 04). Assim, houve diferença significativa entre as assembleias de 

mamíferos de médio e grande porte entre áreas sob diferentes intensidades de 

pressão e alteração antrópica.   
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Figura 17. Análise de coordenadas principais (PCoA) para as variáveis ambientais do Parque 

Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV-VG) e do Parque Estadual Carlos 

Botelho (PECB). 

 

 

Figura 18. Análise de coordenadas principais (PCoA) para as assembleias de mamíferos de médio e 

grande porte do Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV-VG) e do Parque 

Estadual Carlos Botelho (PECB). 
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Tabela 04. Resultados das análises multivariadas permutacionais de variância (PERMANOVA) para 

as variáveis ambientais e para a assembleia de mamíferos nativos de médio e grande porte, tendo o 

Parque (Pa), Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia ou Parque Estadual Carlos 

Botelho, como fator nas análises. 

PERMANOVA Source Estimate df MS Pseudo-F P(perm) 
Unique 
perms 

P(MC) 

Variáveis Pa 2,3835 1 147,82 30,753 0,001 999 0,001 

ambientais Res 4,8066 118 4,8066         

  Total   119           

Assembleia Pa 502,78 1 32450 14,212 0,001 998 0,001 

mamíferos Res 2283,4 118 2383,4         

nativos Total   119           

 

As variáveis que melhor explicaram os padrões apresentados pelas 

assembleias de mamíferos de médio e grande porte e suas diferenças entre as duas 

áreas de estudo foram: a distância de edificações urbanas (Durban), a altitude (Alt) e 

a porcentagem de campos antrópicos (%Hum_field). Por meio da modelagem com o 

DistLM, o modelo melhor ranqueado pelo AICc e selecionado foi o com essas três 

variáveis (Tabelas 05 e 06). De acordo com a db-RDA, o eixo que melhor explicou 

as diferenças entre as assembleias foi aquele formado majoritariamente pelas 

variáveis antrópicas (Durban e %Hum_field) explicando 59,3% dos valores ajustados 

e 8,9% da variação para a assembleia de mamíferos nativos (Figura 19). As 

porcentagens de variação explicadas pelos demais eixos (2 e 3) são mostradas no 

anexo C.  

 

Tabela 05. Resultados da modelagem linear baseada em distância (DistLM) para a relação entre as 

variáveis ambientais e as assembleias de mamíferos nativos de médio e grande porte do Parque 

Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) e do Parque Estadual Carlos Botelho 

(PECB). 

 Testes sequenciais 

 Variável AICc SS(trace) Pseudo-F Valor-p Prop. Cumul. res.df 

Assembleias +Durban 935,33 20438 8,5688 0,001 0,067701 0,067701 118 

mamíferos +Alt 930,46 15892 7,0017 0,001 0,052642 0,12034 117 

nativos +%Hum_field 928,38 9183,8 4,1554 0,001 0,030421 0,15076 116 
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Tabela 06. Resultados da análise de redundância baseada em distância (db-RDA) para a relação 

entre as variáveis ambientais e as assembleias de mamíferos nativos de médio e grande porte do 

Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) e do Parque Estadual Carlos 

Botelho (PECB). 

 Relação entre as coordenadas db-RDA dos eixos e as variáveis ortogonais 

  Variável db-RDA1 db-RDA2 db-RDA3 

Assembleias Durban -0,745 -0,401 -0,533 

mamíferos Alt 0,477 -0,879 -0,006 

nativos %Hum_field 0,466 0,259 -0,846 

 

 

Figura 19. Representação gráfica do melhor modelo selecionado pela modelagem linear baseada em 

distância (DistLM) para a relação entre as variáveis ambientais e as assembleias de mamíferos 

nativos de médio e grande porte do Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia (PESM-

NSV) e do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 

 
4.5 Discussão 

 Os nossos resultados mostram que, apesar de não haver diferenças 

significativas entre a riqueza dos dois parques, há uma clara segregação 

composicional das suas assembleias, induzida por características ambientais e, 

principalmente, pelas pressões antrópicas. 



85 
 

 
 

Tal diferença composicional poderia ter sido parcialmente influenciada por 

falhas na detecção do método amostral, porém, em comparação com outros 

inventários realizados nas áreas de estudo (Capítulo 1), poucas espécies esperadas 

para os parques não foram registradas neste estudo, enquanto outras foram 

registradas apenas por ele. Dessa forma, a diferença significativa na composição 

das assembleias de mamíferos terrestres e escansoriais de médio e grande porte 

não foi resultado de falhas na detecção. 

Esse resultado indica que, apesar de possuírem o mesmo número de 

espécies, os parques abrigam espécies diferentes, sugerindo que tenha ocorrido um 

processo de substituição de espécies (spatial turnover), o qual mantém a riqueza, 

porém altera a composição (BASELGA et al., 2010). Assim, a riqueza não varia 

entre os parques, pois, a perda de algumas espécies seria compensada pelo ganho 

de outras espécies diferentes. Isso pode ser um resultado da presença de barreiras 

a algumas espécies e da diferenciação seletiva entre as faunas (BASELGA et al., 

2010). Nesse caso, processos históricos como a caça de determinadas espécies, e 

fatores ambientais, como a substituição de áreas florestais por ambientes 

antrópicos, teriam favorecido espécies mais flexíveis e de áreas abertas no PESM-

NSV em detrimento de espécies mais sensíveis e florestais, que se mantiveram no 

PECB.    

De acordo com os resultados da modelagem, essa diferença composicional é 

justamente explicada pela distância de edificações urbanas, pela porcentagem de 

campos antrópicos na paisagem e pelas variações na altitude. Os pontos amostrais 

do PESM-NSV, em sua maioria, localizam-se mais próximos de edificações urbanas, 

possuem maiores porcentagens de campo antrópico na paisagem e maiores 

altitudes do que os pontos amostrais do PECB (Figura 14). 

Os efeitos do gradiente altitudinal sobre a composição das comunidades são 

bem documentados na literatura e são decorrentes da diminuição da temperatura e 

da produtividade primária, da redução na área pela declividade, das alterações nos 

padrões de precipitação e consequentes alterações na vegetação em função das 

mudanças no clima e no solo (LOMOLINO, 2001; MCCAIN, 2005; RAHBEK, 1995). 

Di Bitetti e colaboradores (2013) também encontraram um importante efeito da 

altitude em assembleias de mamíferos terrestres de médio e grande porte na 

Argentina. No Brasil, Caceres e colaboradores (2011) demonstraram que a 
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composição de espécies de pequenos mamíferos foi diferente de acordo com a 

altitude e com o tipo de vegetação, a qual varia conforme a altitude aumenta, de 

florestas densas para campos. No estudo de Melo e colaboradores (2009), as 

diferenças em altitude foram o melhor preditor da diversidade beta para os 

mamíferos. Dessa forma, como o PECB apresenta um maior gradiente altitudinal do 

que o PESM-NSV, o qual apresenta altitudes maiores, essas variações na altitude 

contribuíram para a diferença entre a composição das assembleias de mamíferos 

entre os dois parques. 

Apesar do efeito da altitude explicar parte das diferenças composicionais, a 

maior parte dessas diferenças foi explicada por variáveis antrópicas, pela distância 

de edificações urbanas e pela porcentagem de campos antrópicos na paisagem. No 

estudo de Cavada e colaboradores (2019), a distância de edificações humanas, 

considerada como uma proxy de perturbações antrópicas, apresentou um efeito 

positivo tanto na ocupação quanto na detecção da assembleia de mamíferos, isto é, 

os mamíferos apresentaram uma maior probabilidade de uso e de serem detectados 

em áreas mais distantes de edificações humanas. Isso pode ser explicado porque 

quanto mais próximo das áreas urbanas, as espécies ficam mais suscetíveis aos 

impactos antrópicos, como a caça, o extrativismo ilegal, os atropelamentos, a 

introdução de espécies exóticas invasoras, e a diminuição da qualidade do habitat, 

causada pelo efeito-de-borda e pelas poluições do ar, da água, sonora e luminosa 

(MCDONALD et al., 2009).  

Dessa forma, a proximidade aos centros urbanos modifica as características 

do habitat e aumenta as ameaças às espécies, causando modificações na 

composição das assembleias. Assim, espécies mais sensíveis a perturbações 

antrópicas, como a onça-pintada, o cachorro-vinagre, a queixada e o veado-bororo, 

foram restritas ao PECB, área cujos pontos amostrais foram mais distantes das 

áreas urbanas. Por outro lado, o PESM-NSV apresentou três espécies exóticas a 

mais do que o PECB, sendo que houve apenas um registro de cachorro-doméstico 

no PECB contra 121 registros dessa espécie invasora no PESM-NSV. Espécies 

invasoras estão entre as principais ameaças à conservação da biodiversidade e 

seus impactos causam mudanças na estrutura e composição dos ecossistemas. 

Elas podem atuar como predadoras, competidoras, ser fonte de doenças e afugentar 

a fauna nativa, levando à diminuição nas suas populações e a mudanças de 

comportamento (SIMBERLOFF, 2010). Em função disso, a presença de cães e 
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gatos domésticos no PESM-NSV é preocupante, sendo necessárias ações de 

manejo e de conscientização dos donos para evitar seus impactos negativos sobre a 

fauna. 

Além das áreas urbanas, a substituição da vegetação nativa por cultivos 

agrícolas e pastagens também altera os ecossistemas levando a mudanças na 

composição das espécies. A maior intensificação da agricultura tem levado ao 

declínio de populações de diversos táxons, principalmente de especialistas de 

habitat (ROBINSON; SUTHERLAND, 2002). Em sua revisão sobre os impactos de 

pastagens, Schieltz e Rubenstein (2016) demonstraram que muitos estudos 

encontraram uma mudança na composição de espécies ao compararem áreas não 

utilizadas para pastagens com áreas de pastagens, enquanto a riqueza permanecia 

praticamente a mesma, resultado semelhante ao deste estudo. A substituição da 

vegetação nativa por pastagens diminui a heterogeneidade, a produtividade primária 

e os recursos para a fauna, enquanto favorece espécies generalistas e adaptadas a 

áreas abertas, levando a alterações na composição das assembleias (YOUNG et al., 

2020). O cachorro-do-mato, por exemplo, espécie comum em áreas agrícolas e 

abertas, típica de ambientes de borda de fragmentos de mata, foi registrado apenas 

no PESM-NSV, área com maior porcentagem de pastagens na paisagem do que o 

PECB. Embora em intensidade baixa ou até média a pastagem pode ter efeitos 

positivos sobre a biodiversidade, a sobrepastagem diminui a biodiversidade, reduz a 

densidade e biomassa de plantas e animais, altera a sucessão ecológica, a ciclagem 

de nutrientes, contribui com as mudanças climáticas e pode levar à transmissão de 

doenças entre espécies domésticas e silvestres (YOUNG et al. 2020). 

Assim, as alterações antrópicas causadas pela urbanização e pela 

agropecuária causam importantes alterações na composição das assembleias, como 

demonstrado por este estudo. Tais alterações aqui evidenciadas em uma escala fina 

são de extrema importância para a conservação a longo prazo. Isso, porque tais 

diferenças, com o aumento das pressões antrópicas, podem se tornar cada vez mais 

evidentes e, com o tempo, deixarem de ser diferenças entre áreas para ser a 

realidade de parte da Mata Atlântica remanescente, levando, por exemplo, à 

extinção local de espécies mais sensíveis em porções do bioma.  

 



88 
 

4.6 Conclusões 

 Este estudo demonstrou que áreas semelhantes fitofisionomicamente e sob 

mesma categoria de proteção, que porém, estão sob diferentes intensidades de 

pressão e alteração antrópica, apresentam diferenças significativas na composição 

de suas assembleias de mamíferos de médio e grande porte, apesar de não 

apresentarem diferenças na riqueza. Tais diferenças se mantém mesmo não 

considerando as espécies exóticas. Parte dessas diferenças foi explicada pela 

altitude, a qual possui efeito bastaste conhecido sobre a composição de espécies. 

Contudo, as mudanças na composição entre as assembleias foram causadas, 

principalmente, por variáveis antrópicas, pela distância de edificações urbanas e 

pela porcentagem de campo antrópico na paisagem. Considerando a intensificação 

das pressões antrópicas, os resultados deste estudo alertam para as consequências 

desses impactos, que podem alterar significativamente as assembleias de 

mamíferos mesmo em áreas protegidas e causar extinções locais ao longo do 

tempo. 
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5. CAPÍTULO 3: OCORRÊNCIA, COLONIZAÇÃO E EXTINÇÃO DE MAMÍFEROS 

DE MÉDIO E GRANDE PORTE E AVES CINEGÉTICAS EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO NA MATA ATLÂNTICA: O EFEITO DA ANTROPIZAÇÃO. 

 

Resumo 

Os processos que resultam na dinâmica populacional e na distribuição das espécies 
são regulados pelas interações dos organismos entre sí e com o ambiente. As 
características ambientais, contudo, vêm sofrendo drásticas alterações com o 
aumento das pressões antrópicas, as quais, consequentemente, alteram a 
ocorrência, a colonização e a extinção das espécies. A identificação de medidas de 
conservação efetivas requer uma melhor compreensão desses mecanismos que 
causam mudanças nas populações. Nesse sentido este estudo buscou investigar 
qual o efeito antrópico sobre o uso-de-habitat e a dinâmica populacional de 
mamíferos e aves cinegéticas de médio e grande porte, controlando por fatores 
ambientais que são fontes conhecidas de variação. Foram amostrados 120 pontos 
distribuídos em duas Unidades de Conservação (UCs) de proteção integral da Mata 
Atlântica paulista, uma mais antropizada e outra mais preservada, por meio de 
armadilhamento fotográfico, ao longo de dois anos consecutivos, totalizando 30.200 
armadilhas dia. Para as espécies com dados suficientes (n=12) foram desenvolvidos 
modelos de ocupação espécie única/múltiplas estações, enquanto para as demais 
(n=6) foram desenvolvidos modelos de ocupação espécie única/estação única. A 
maioria das espécies apresentou probabilidades de uso crescentes ao longo do 
tempo, com exceção da irara e dos tatus. A altitude e a distância de edificações 
urbanas foram as variáveis mais importantes para as probabilidades de uso, 
colonização e extinção locais das espécies estudadas, seguidas pela distância de 
estradas, pela porcentagem de campo antrópico na paisagem e pela distância de 
corpos de água. Em relação ao efeito das variáveis antrópicas, enquanto os campos 
antrópicos apresentaram efeitos negativos sobre as espécies estudadas, a 
proximidade a edificações humanas rurais e urbanas mostrou-se prejudicial para 
espécies sensíveis e raras, porém, beneficiou algumas espécies menos sensíveis, 
possivelmente pela oferta de recursos alimentares de origem antrópica. Os 
resultados mostram que variáveis antrópicas possuem efeito tão importante quanto 
e, em alguns casos, maior do que variáveis ambientais não antrópicas sobre a 
ocorrência e a dinâmica populacional de mamíferos e aves cinegéticas de médio e 
grande porte. Esse efeito foi negativo para espécies sensíveis e raras como o 
macuco e a anta e positivo para espécies menos sensíveis como os gambás. Além 
disso, as UCs parecem estar sendo efetivas na conservação da maioria das 
espécies, porém, recomenda-se um monitoramento mais a longo prazo das 
populações, principalmente, da irara e dos tatus.     
 
Palavras-chave: Ocupação. Detecção. Dinâmica populacional. Mamíferos. Aves 
cinegéticas. Mata Atlântica. 
 

Abstract 

The processes that result in population dynamics and species distribution are 
governed by interactions among species and with the environment. Environmental 
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features, however, are being drastically changed by the increasing of human 
pressures, which, therefore, influence species occurrence, colonization and 
extinction. Effective conservation measures need a better comprehension of these 
mechanisms that cause changes in populations. Thus, this study aimed to investigate 
what is the effect of human factors on habitat-use and population dynamics of 
medium and large sized mammals and game birds, controlling by environmental 
factors that are known sources of variation. We sampled by camera-trapping 120 
points within two protected areas of integral protection of the Atlantic Forest of the 
state of São Paulo, one more anthropized and other more preserved. Sampling 
occurred during two consecutive years, totaling 30,200 camera-days. We ran single-
species/multi-season occupancy models for species with enough data (n=12) and 
single-species/single-season occupancy models for the others (n=6). Most species 
presented increasing probabilities of use over the sampling periods, except for tayra 
and armadillos. Elevation and distance from urban buildings were the most important 
variables to probabilities of use, local colonization and local extinction of the studied 
species, followed by distance from roads, percentage of pastures and crops in the 
landscape, and distance from water bodies. Regarding the human variables effects, 
while pastures and crops had a negative effect on the studied species, proximity to 
rural or urban human buildings was detrimental to more sensitive and rare species, 
however, was beneficial to some less sensitive species, probably due to availability 
of food resources from humans. Results showed that human variables have an effect 
as important as, and in some cases, more important than non-human environmental 
variables on medium and large sized mammals and game birds occurrence and 
population dynamics. This effect was negative to sensitive and rare species such as 
tapir and solitary tinamou, and positive to less sensitive species such as opossums. 
Additionally, the protected areas seem to be being effective in the conservation of 
most species, nevertheless, we recommend a long-term monitoring of the 
populations, specially of tayras and armadillos.                
 
Keywords: Occupancy. Detection. Population dynamics. Mammals. Game birds. 
Atlantic forest. 
 

5.1 Introdução 

As populações variam simultaneamente no espaço e no tempo, sendo sua 

distribuição espacial determinada por processos de dinâmica populacional, tais 

como nascimentos, mortes e dispersão de indivíduos (emigrações e imigrações; 

BROWN; KODRIC-BROWN, 1977; TURCHIN, 2003). Tal dinâmica resulta em 

eventos de colonização e de extinção locais, os quais levam a mudanças na 

ocupação espacial ao longo do tempo (MACKENZIE et al., 2003; PETERMAN et al., 

2013). Esses processos são regulados pelas interações dos organismos entre sí e 

com o ambiente (ERB et al., 2001; BOWNE; BOWERS, 2004). Dessa forma, a 

distribuição das espécies e seu tamanho populacional refletem a abrangência das 

condições físicas que sustentam a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos, 

sendo limitados por barreiras à dispersão e por interações interespecíficas como 

competição e predação (HANSKI; GILPIN, 1991; RICKLEFS, 2010). 
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Considerando essa relação direta entre fatores bióticos e abióticos que 

determinam a dinâmica populacional, fatores ambientais são comumente utilizados 

para explicar os padrões de distribuição das espécies e os processos populacionais 

(MACARTHUR, 1972). Diversos estudos mostram que variáveis ambientais como 

altitude, precipitação, tipos e qualidade da vegetação, conectividade da paisagem, 

presença de corpos de água e presença de presas influenciam diretamente a 

ocupação, colonização e extinção local das espécies (BUIJ et al, 2007; MAGLE et 

al., 2010; SPENCER et al., 2011; AHUMADA et al., 2013; ROVERO et al, 2014; 

BRUGGEMAN et al., 2015; MOORE et al., 2019; SRIVATHSA et al., 2019). Sabe-se 

que a ocupação dos habitats está relacionada à presença de recursos, tais como 

disponibilidade de alimento, abrigo, proteção contra predadores e presença de 

parceiros (MACKENZIE et al., 2006). Enquanto a altitude apresenta efeito ora 

positivo, ora negativo sobre os parâmetros populacionais, dependendo da espécie, 

as variáveis ambientais ligadas à qualidade do habitat e à presença de recursos 

influenciam positivamente a ocupação e a colonização, e evitam a ocorrência de 

extinções locais (SPENCER et al., 2011; AHUMADA et al., 2013; ROVERO et al, 

2014; BRUGGEMAN et al., 2015; MOORE et al., 2019). 

Essas características ambientais, contudo, vem sofrendo drásticas 

alterações devido ao aumento das pressões antrópicas (WALTERS et al., 2016) o 

que, consequentemente, interfere nos processos ecológicos (DIRZO et al., 2014). As 

mudanças no uso-da-terra, em função da expansão agropecuária e urbana, levam à 

diminuição da qualidade dos habitas (FOLEY et al., 2005), o que impacta 

diretamente a distribuição das espécies e sua dinâmica populacional (NICHOLSON; 

VAN MANEN, 2009). Além disso, a criação de infraestrutura como rodovias causa 

uma série de impactos negativos sobre as populações (TEIXEIRA et al., 2020), 

alterando a forma como as espécies usam o habitat (THAPA et al., 2020). A 

presença humana também impacta diretamente as populações por meio da caça, a 

qual diminui as probabilidades de ocupação e colonização das espécies, causando 

declínios ao longo do tempo (AHUMADA et al., 2013; MOORE et al., 2019). Os 

distúrbios antrópicos, portanto, influenciam a ocorrência e a dinâmica populacional 

das espécies (XAVIER DA SILVA et al., 2018; SRIVATHSA et al., 2019), chegando, 

em alguns casos, a ser mais importantes para os parâmetros populacionais do que 

as variáveis ambientais (BUIJ et al., 2007; NAGY-REIS et al., 2017). 
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Tento em vista que esse impacto antrópico é causa de ameaça às espécies 

mundialmente (SCHIPPER et al., 2008), o estudo da dinâmica populacional é de 

extrema importância para a conservação da biodiversidade, pois é capaz de 

identificar se a população ou populações de uma espécie estão crescendo, 

diminuindo ou estáveis ao longo do tempo, bem como quais são os fatores 

responsáveis por essas variações (AHUMADA et al., 2013; BRUGGEMAN et al., 

2015). A identificação de medidas de conservação efetivas requer uma melhor 

compreensão dos mecanismos que causam mudanças nas populações 

(NICHOLSON; VAN MANEN, 2009). Visto que tanto os mecanismos que estruturam 

a biodiversidade, quanto os fatores que a ameaçam são dinâmicos, o planejamento 

para a conservação deve considerar não apenas padrões, mas também os 

processos (PRESSEY et al. 2007). O estudo desses processos é, portanto, 

fundamental para informar a tomada de decisões em relação à persistência das 

espécies e dos ecossistemas (BOWNE; BOWERS, 2004; PETERMAN et al., 2013, 

MOORE et al., 2019). 

Nesse contexto, a modelagem de ocupação de múltiplas estações é capaz 

de estudar os mecanismos por trás da ocorrência das espécies e das mudanças no 

seu uso-de-habitat, e quais são os fatores que os influenciam, ao mesmo tempo que 

corrige o viés gerado pelo fato de que as espécies podem ocorrer em um local, mas 

não serem detectadas, gerando falsas ausências, problema comum nos métodos 

que estudam a dinâmica populacional (MACKENZIE et al., 2006). Por meio desse 

método, é possível monitorar mudanças nas populações (MACKENZIE et al., 2003), 

identificar os elementos da paisagem antrópicos e não-antrópicos que causam essas 

mudanças (NICHOLSON; VAN MANEN, 2009) e, assim, priorizar e implementar 

estratégias efetivas de conservação (SRIVATHSA et al, 2009). 

 

5.2 Objetivos e Hipóteses 

 O presente capítulo possui os seguintes objetivos: 

1. Estimar as probabilidades de uso, colonização, extinção local e detecção de 

espécies de médio e grande porte comumente caçadas e não caçadas em 

Unidades de Conservação da Mata Atlântica, e comparar os parâmetros entre 

esses dois grupos. 
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2. Investigar qual o efeito antrópico sobre o uso de habitat e a dinâmica 

populacional, em um contexto de áreas protegidas, controlando por fatores 

ambientais que são fontes conhecidas de variação. 

 

Como hipóteses, espera-se que as espécies caçadas possuam 

probabilidades de uso inicial e de colonização menores, e probabilidade de extinção 

local maior, do que as espécies não-caçadas. Espera-se também que as variáveis 

ambientais antrópicas possuam um efeito negativo sobre as probabilidades de uso 

inicial e de colonização, e um efeito positivo sobre a probabilidade de extinção local. 

Espera-se, ainda, que as variáveis ambientais antrópicas possuam maior efeito 

(maior peso acumulado) sobre os parâmetros populacionais do que as variáveis 

ambientais não antrópicas. 

 

5.3 Metodologia 

5.3.1 Coleta de dados 

 Os dados utilizados para a modelagem dos parâmetros populacionais foram 

obtidos a partir do armadilhamento fotográfico realizado por dois anos consecutivos 

em 120 pontos amostrais, 60 no PECB e 60 no PESM-NSV, totalizando um esforço 

amostral de 30.200 câmeras-dias, como detalhado no item 2 desta tese. 

 

5.3.2 Análise de dados 

Das 32 espécies de mamíferos e 75 de aves nativas, foram selecionadas 23 

espécies de médio e grande porte, incluindo os quatro táxons de aves de chão 

cinegéticas registrados, importantes presas para predadores nativos e para a 

espécie humana. Tais espécies foram selecionadas por terem sido registradas em 

no mínimo seis pontos amostrais, possuindo dados potencialmente suficientes para 

a modelagem. Dessa forma, não foi possível analisar os dados das seguintes 

espécies com baixa frequência de registro:  M. tridactyla, S. venaticus, C. thous, L. 

wiedii, P. onca, G. cuja, L. longicaudis, S. brasiliensis, H. hydrochaeris. As demais 

espécies de aves e G. ingrami não foram analisadas por serem de pequeno porte ou 

não serem tipicamente caçadas. As espécies selecionadas foram classificadas como 

“caçadas” ou “não caçadas” de acordo com as informações obtidas nas entrevistas 

com os moradores locais (Capítulo 4). 
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Os registros triados e identificados para cada uma das 23 espécies foram 

organizados em cinco ocasiões de 10 dias (períodos secundários), para cada um 

dos cinco períodos primários (estações) amostrais, totalizando 25 ocasiões. Como a 

amostragem no PECB foi iniciada um período antes (estação chuvosa de 2015-16) 

e, consequentemente, a amostragem no PESM-NSV foi finalizada um período 

depois (estação chuvosa de 2017-18), a amostragem cobriu um total de cinco 

períodos primários amostrais (chu/2015-16, sec/2016, chu/2016-17, sec/2017 e 

chu/2017-18). Assim, considerou-se que tivemos dados faltantes (NA) para os 

pontos do PESM-NSV no período da estação chu/2015-16 e dados faltantes para os 

pontos do PECB no período da estação chu/2017-18, para utilizar os dados de todos 

os pontos conjuntamente na modelagem. Porém, foram amostrados quatro períodos 

em ambos os parques, duas estações chuvosas e duas secas. Essa organização 

dos dados é necessária para a confecção dos históricos de detecção, em que 

considera-se que a espécie foi detectada quando houve ao menos um registro da 

mesma durante toda a ocasião (aqui definida como 10 dias), atribuindo-se o valor de 

“1”; ou não-detectada quando não houve registro da mesma durante toda a ocasião, 

atribuindo-se o valor de “0”. 

A partir dos históricos de detecção, foram estimados os parâmetros 

populacionais e a influência de variáveis ambientais antrópicas e não antrópicas 

sobre eles por meio da modelagem de ocupação. Essa abordagem possui a 

vantagem de lidar com as variações na detecção, importante fonte de viés amostral 

nas estimativas quanto não incorporadas aos modelos (MACKENZIE et al. 2006, 

SRBEK-ARAUJO; CHIARELLO, 2013).  

Primeiramente, realizou-se uma modelagem preliminar para testar se houve 

variação sazonal nos períodos amostrados para cada uma das espécies. Nessa 

modelagem, o modelo sem variação sazonal, isto é, no qual não há colonização nem 

extinção local, foi comparado ao modelo com variação sazonal, com colonização e 

extinção local, por meio do Critério de Informação de Akaike (AIC) no programa 

Presence v. 11.7 (Ref.). Para isso, foram feitos dois modelos com probabilidade de 

ocupação global e com detecção nula, sem variáveis: um em que os parâmetros de 

colonização e extinção locais foram fixados como “0” e não estimados – modelo sem 

variação sazonal; e outro em que os parâmetros de colonização e extinção locais 

foram estimados sem variáveis, nulos – modelo com variação sazonal. Nessa 

primeira etapa, o modelo com variação sazonal foi selecionado para 21 espécies, 
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enquanto o modelo sem variação sazonal foi selecionado para o tamanduá-mirim (T. 

tetradactyla) e para o quati (N. nasua). Assim, realizou-se uma modelagem espécie 

única/estação única para essas duas espécies (MACKENZIE et al., 2002) e uma 

modelagem espécie única/múltiplas estações para as demais espécies 

(MACKENZIE et al., 2003). 

Enquanto a modelagem espécie única/estação única considera uma estação 

fechada de amostragem, sem variação no número de indivíduos da população, a 

modelagem espécie única/múltiplas estações considera períodos de estação aberta 

entre as estações primárias de amostragem (fechadas), permitindo variação no 

tamanho populacional em função da colonização e/ou extinção locais das espécies 

entre os períodos primários, neste caso, entre as estações chuvosa e seca de cada 

ano. Assim, foi avaliado o que modula a dinâmica populacional sazonalmente, entre 

cada uma das estações do ano, e não anualmente, somando cinco períodos 

primários de amostragem.  

Os parâmetros estimados pela modelagem espécie única/estação única são a 

probabilidade de ocupação (psi − aqui interpretada como uso para as espécies de 

médio e grande porte, que percorrem grandes distâncias), e a probabilidade de 

detecção (p – probabilidade de detectar a espécie, quando ela está presente, em 

cada ocasião de 10 dias; MACKENZIE et al., 2002). A modelagem espécie 

única/múltiplas estações, por sua vez, também estima a probabilidade de detecção 

(p) e mais três parâmetros que auxiliam na compreensão da dinâmica de uso do 

espaço ao longo do tempo pela população. O primeiro deles é a probabilidade de 

uso inicial (psi), que representa a probabilidade da espécie utilizar o ponto amostral 

no primeiro período de amostragem. Essa modelagem estima também o parâmetro 

“gamma”, o qual é chamado de probabilidade de colonização e significa a 

probabilidade de um ponto não ocupado no período anterior de amostragem passar 

a ser ocupado no período seguinte. E por fim, ela estima o parâmetro “epsilon”, o 

qual é chamado de probabilidade de extinção local e significa a probabilidade de um 

ponto ocupado no período anterior de amostragem deixar de ser ocupado no 

período seguinte (MACKENZIE et al. 2003). 

 Definidas as abordagens de modelagem e, considerando que a análise de 

correlação entre as variáveis indicou dois pares de covariáveis correlacionadas 

(Forest inversamente correlacionada com SecForest; e Durban positivamente 
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correlacionada com Drural), realizou-se uma segunda modelagem preliminar para 

definir qual das covariáveis de cada par utilizar na modelagem final de cada 

parâmetro. Nessa etapa, os modelos foram feitos no R v. 3.5.1 (R Core Team, 2018) 

utilizando-se o pacote “unmarked”. Para cada espécie, foram modeladas as quatro 

variáveis para psi, gamma e epsilon separadamente (só psi para as análises espécie 

única/estação única), e as variáveis Durban e Drural para p. Os modelos foram 

então selecionados pelo menor valor de AIC. Assim, foram feitos cinco modelos para 

psi, gamma e epsilon: um nulo, sem variáveis, um com a variável Forest, um com a 

variável SecForest, um com a variável Durban e outro com a variável Drural, e três 

para p, um nulo, um com a variável Durban e outro com a variável Drural. A variável 

do par que foi melhor ranqueada para o parâmetro foi selecionada para a 

modelagem final desse parâmetro. Por exemplo, para a anta, foram selecionadas as 

variáveis Forest e Durban para o psi, Forest e Drural para o gamma, Forest e Drural 

para o epsilon e Drural para o p; enquanto para o quati foram selecionadas as 

variáveis SecForest e Durban para o psi e Durban para o p.  

Assim, a partir das análises de correlação e dessa segunda modelagem 

preliminar, foram selecionadas as seguintes variáveis para a modelagem final: 

Altitude (Alt); distância de corpos de água (Dwater); porcentagem de floresta nativa 

primária ou de floresta nativa secundária no buffer (Forest ou SecForest); 

porcentagem de campo antrópico no buffer (Hum_field), distância de edificações 

urbanas ou distância de edificações rurais (Durban ou Drural); e distância da estrada 

mais próxima, ponderada pelo tipo de estrada (DroadWg). A variável “Parque” não 

foi utilizada por ser altamente correlacionada com a altitude e correlacionada com 

Durban e Drural. A variável “distância da borda da UC” não foi utilizada por ser 

correlacionada às variáveis Durban e Drural.    

 A modelagem final foi realizada em ambiente R v. 3.5.1 (R Core Team, 2018) 

utilizando-se os pacotes “unmarked” e “AICcmodavg”, e seguiu a abordagem do 

conjunto secundário (“secondary-set”; MORIN et al., 2020). Nessa abordagem, cada 

um dos parâmetros foi modelado separadamente, em um primeiro passo, mantendo-

se os demais parâmetros constantes (nulos), o que visou permitir a modelagem de 

um maior número de variáveis no parâmetro de interesse sem superparametrizar os 

modelos (MORIN et al., 2020). Nesse primeiro passo, foram feitas todas as 

combinações de modelos aditivos com até duas variáveis nos parâmetros psi, 

gamma e epsilon, e modelos com apenas uma variável para p, e selecionados todos 
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os modelos dentro do intervalo de delta AIC menor do que dois (BURNHAM; 

ANDERSON, 2002). O corte em delta AIC < 2 foi escolhido, porque a seleção dos 

modelos pelo corte em delta AIC < 5, como recomendado por Morin e colaboradores 

(2020), gerou um número muito grande de modelos possíveis para a próxima etapa, 

o que prejudica a análise, pois dilui o peso das variáveis entre muitos modelos, 

gerando resultados inconclusivos. 

 Na segunda etapa da modelagem final, fez-se um conjunto secundário 

(secondary-set) de modelos com todas as combinações possíveis entre os modelos 

selecionados na primeira etapa para todos os parâmetros (MORIN et al., 2020). A 

partir do conjunto secundário de modelos, calculou-se o peso acumulado corrigido 

de cada variável, para inferir quais variáveis apresentaram maior efeito sobre cada 

parâmetro populacional. Foi necessário utilizar a fórmula do peso acumulado 

corrigido, pois o conjunto secundário não é balanceado, isto é, as variáveis não 

estão presentes no mesmo número de modelos. Assim, utilizou-se a soma do AIC 

peso (AIC weight) de cada modelo em que a variável esteve presente no conjunto 

final, corrigida pela frequência em que a variável aparece no conjunto de modelos. 

Uma variável foi considerada importante para o parâmetro da espécie quando 

apresentou valor de peso acumulado corrigido >> 1, valores próximos a 1 foram 

considerados inconclusivos, e valores << 1 indicaram pouco suporte para a 

importância da variável (BARBIERI; BERGER, 2004; DOHERTY; WHITE; 

BURNHAM, 2012). 

 Para estimar as probabilidades de uso, colonização, extinção e detecção (ou 

apenas uso e detecção), calculou-se a média entre todos os modelos do conjunto 

final, por meio da técnica do “model average”. Assim, os valores médios e intervalos 

de confiança de 95% (ICs 95%) apresentados para cada parâmetro para cada 

espécie foram estimados pelo “model average” (BURNHAM; ANDERSON, 2002). Já 

para estimar a trajetória da probabilidade de uso (psi) ao longo do tempo, para obter 

os valores de psi para cada um dos cinco períodos primários amostrais (estações do 

ano), utilizou-se o melhor modelo selecionado para cada espécie. A cutia (D. 

leporina) e o veado-bororo (M. bororo) possuem valores estimados para apenas 

quatro períodos, pois foram detectados apenas no PECB e, portanto, os modelos 

foram feitos apenas com os 60 pontos dessa área de estudo.  



102 
 

 O efeito das variáveis sobre as probabilidades de uso, colonização, extinção e 

detecção foi avaliado a partir dos betas de cada parâmetro, que indica a direção do 

efeito (positivo ou negativo) e dos seus ICs 95%. Assim, considerou-se que uma 

variável apresentou efeito significativo sobre o parâmetro da espécie quando seu IC 

95% não incluiu o valor zero, isto é, foi totalmente positivo ou totalmente negativo. 

 A partir da modelagem preliminar, 21 das 23 espécies analisadas 

apresentaram dinâmica populacional no período amostrado. Assim, fez-se uma 

modelagem “estação única”, sem dinâmica, apenas para o quati (N. nasua) e para o 

tamanduá-mirim (T. tetradactyla), inicialmente. Após a modelagem final com a 

abordagem de “múltiplas estações”, nove espécies apresentaram resultados 

inconclusivos, em função do caráter esparso dos dados. Dessa forma, optou-se por 

fazer uma modelagem mais simples, sem dinâmica, para essas espécies, buscando 

obter pelo menos um resultado para a probabilidade de uso. Após essa nova 

modelagem, cinco das nove espécies apresentaram resultados conclusivos, sem 

problemas de convergência nos modelos, e foram incluídas neste estudo. Contudo, 

outras cinco espécies apresentaram resultados inconclusivos e problemas de 

convergência nos modelos, mesmo na modelagem de “estação única”, indicando 

que os dados são muito esparsos e não suficientes para a modelagem de ocupação. 

Essas espécies, portanto, foram excluídas da análise: tamanduá-mirim, veado-

catingueiro (M. gouazoubira), uma das espécies de cutia (D. azarae), gato-do-mato-

pequeno-do-sul (L. guttulus) e gato-mourisco (H. yagouaroundi). 

 

5.4 Resultados 

 São apresentados aqui os resultados para as 18 espécies cujos dados foram 

suficientes para a modelagem: resultados de dinâmica populacional para 12 

espécies, e resultados de probabilidade de uso e detecção para as 18. 

 As estimativas para o parâmetro psi (Figura 20) indicaram que a maioria das 

espécies (11) apresentou probabilidade de uso inicial abaixo de 50%, sendo que as 

espécies com maior probabilidade de uso foram a jaguatirica (L. pardalis), a onça-

parda (P. concolor) e o jacuaçu (P. obscura), enquanto as com menores 

probabilidade de uso foram o tatu-de-rabo-mole-grande (C. tatouay), a cutia (D. 

leporina), os gambás (Didelphis spp.) e o macuco (T. solitarius). A estimativa de psi 

não é reportada para o quati (N. nasua), pois seu IC 95% variou de 0 a 1, nem para 

o uru-capueira (O. capueira) e os inhambus do gênero Crypturellus, pois seus ICs 
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95% retornaram valores inexistentes no “model average”. De maneira geral, as 

espécies caçadas apresentaram probabilidades de uso iniciais mais baixas do que 

as espécies não caçadas (Figura 20).  

 

 

Figura 20. Estimativas da probabilidade de uso inicial (psi) e seus intervalos de confiança de 95% (IC 

95%) para espécies caçadas e não caçadas em Unidades de Conservação de proteção integral da 

Mata Atlântica (Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Sta. Virgínia e Parque Estadual Carlos 

Botelho). 

 

 Já as análises de dinâmica populacional indicaram que as probabilidades de 

extinção local foram maiores do que as probabilidades de colonização para a 

maioria (n=6) das espécies para as quais a modelagem de dinâmica apresentou 

resultados conclusivos. Apenas o veado-bororo (M. bororo), o cateto (D. tajacu) e o 

macuco (T. solitarius) apresentaram probabilidades de colonização maiores do que 

as de extinção local. A diferença entre esses parâmetros, contudo, só foi significativa 

para o macuco e para os gambás, pois, para as demais espécies, os intervalos de 

confiança das estimativas se sobrepõem.  

As estimativas para o parâmetro gamma (Figura 21) mostram que a maioria 

das espécies apresentou probabilidade de colonização abaixo dos 40% (n=10), 

chegando a um máximo de 77% se considerarmos os intervalos de confiança de 
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95%. O macuco e o veado-bororo, respectivamente, foram os que apresentaram as 

maiores probabilidades de colonização, estando acima de 40%. Os tatus do gênero 

Dasypus e a cutia, por sua vez, foram os que apresentaram menores probabilidades 

de colonização. A estimativa de gamma não é reportada para a irara (E. barbara), 

pois seu IC 95% variou de 0 a 1, nem para o tatu-de-rabo-mole-grande, pois seu IC 

95% retornou valores inexistentes no “model average”. 

 As estimativas para o parâmetro epsilon (Figura 21), por sua vez, estiveram 

todas abaixo dos 50%, chegando a um máximo de 70% se considerarmos os 

intervalos de confiança de 95%. Enquanto os gambás e os inhambus do gênero 

Crypturellus foram as espécies com maiores probabilidades de extinção local, a anta 

(T. terrestris) e o macuco foram as com menores probabilidades de extinção local. 

As estimativas de epsilon não são reportadas para a cutia (D. leporina) nem para o 

tatu-de-rabo-mole-grande, pois seus ICs 95% retornaram valores inexistentes no 

“model average”. 

 

 

Figura 21. Estimativas da probabilidade de colonização (gamma) e extinção local (epsilon) e seus 

intervalos de confiança de 95% (IC 95%) para espécies caçadas e não caçadas em Unidades de 

Conservação de proteção integral da Mata Atlântica (Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Sta. 

Virgínia e Parque Estadual Carlos Botelho). 
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As estimativas do parâmetro p (Figura 22) indicam que a maioria das 

espécies (11) apresentou baixa probabilidade de detecção, abaixo do 20%, mas, 

esse parâmetro variou de 90% a 0,9% de acordo com os intervalos de confiança de 

95%. O jacuaçu foi a espécie com maior probabilidade de detecção, seguida do 

macuco, enquanto a queixada (T. pecari), o tatu-de-rabo-mole-grande e a onça-

parda, foram as que apresentaram menores probabilidades de detecção. A 

estimativa de p não é reportada para o mão-pelada (P. cancrivorus), pois seu IC 

95% variou de 0 a 1. Exceto pela queixada e pelo tatu-de-rabo-mole-grande, as 

espécies caçadas apresentaram probabilidades de detecção maiores do que as não 

caçadas.  

 

 

Figura 22. Estimativas da probabilidade de detecção (p) e seus intervalos de confiança de 95% (IC 

95%) para espécies caçadas e não caçadas em Unidades de Conservação de proteção integral da 

Mata Atlântica (Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Sta. Virgínia e Parque Estadual Carlos 

Botelho). 

 

 A partir da modelagem de múltiplas estações, foi possível acompanhar as 

mudanças na probabilidade de uso (psi) ao longo do tempo, isto é, sua variação de 

um período amostral primário (estação) para outro. Das 12 espécies para as quais 

foi possível modelar a dinâmica populacional, a maioria (n=9) apresentou aumento 
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na probabilidade de uso ao longo dos períodos amostrais (de 2015 a 2018), 

indicando uma recuperação de suas populações. Delas, apenas a irara, os tatus do 

gênero Dasypus e o tatu-de-rabo-mole-grande apresentaram diminuição na 

probabilidade de uso ao longo dos períodos amostrais, indicando uma retração na 

distribuição dessas espécies nas áreas de estudo.  

 

 

Figura 23. Variação da probabilidade de uso (psi) ao longo do tempo, em cada período primário de 

amostragem (estação), para cada espécie para as quais foi possível modelar a dinâmica 

populacional. 

 

Em relação ao efeito das variáveis ambientais antrópicas e não-antrópicas 

sobre os parâmetros de dinâmica populacional, foi possível identificar a importância 

de cada variável para a comunidade estudada somando-se os pesos acumulados 

corrigidos de cada variável para todas as espécies, em cada parâmetro, e dividindo-

os pelo número de espécies (Figura 24). Com essa análise, é possível observar que 

a Altitude (Alt) foi a variável com maior importância para as probabilidades de uso 

inicial e de colonização, sendo a segunda para a probabilidade de extinção local, 

enquanto a variável Distância de edificações urbanas (Durban) foi a mais importante 

para a probabilidade de extinção local, e a segunda mais importante para a 

probabilidade de uso inicial. Já a segunda variável mais importante para a 
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probabilidade de colonização foi a Distância da estrada mais próxima, ponderada 

pelo tipo de estrada (DroadWg). Em seguida, a Porcentagem de campo antrópico na 

paisagem (Hum_field) foi a terceira variável mais importante para as probabilidades 

de uso inicial e de colonização, enquanto a Distância do corpo de água mais 

próximo (Dwater) foi a terceira variável mais importante para a probabilidade de 

extinção. Assim, em relação aos parâmetros populacionais, as variáveis antrópicas 

apresentaram efeito bastante próximo e até mesmo maior do que algumas variáveis 

ambientais não antrópicas. 

 

 

Figura 24. Importância do efeito das variáveis antrópicas e não antrópicas sobre os parâmetros 

probabilidades de uso (psi), colonização (gamma) e extinção local (epsilon). A linha indica o valor 1. 

Valores >> 1 são considerados importantes.  

 

 As variáveis antrópicas que apresentaram efeito significativo sobre a 

probabilidade de uso inicial foram: a porcentagem de campo antrópico na paisagem, 

com efeito negativo sobre a onça-parda; a distância de edificações rurais, com efeito 

positivo sobre o macuco; e a distância de edificações urbanas, com efeitos variáveis 

dependendo da espécie, negativo para o cateto e positivo para a anta (Figura 25). 

Assim, a presença humana mostrou-se negativa para o uso de habitat da onça-

parda, do macuco e da anta, mas, não para o cateto. Já em relação as variáveis não 
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antrópicas, a altitude foi a que apresentou mais efeitos significativos sobre a 

probabilidade de uso inicial das espécies estudadas, sendo um efeito negativo sobre 

os tatus do gênero Dasypus, o macuco e os gambás. A porcentagem de floresta 

primária na paisagem, por sua vez, foi a segunda variável não-antrópica com mais 

efeitos significativos, tendo apresentado efeito positivo sobre as probabilidades de 

uso iniciais da anta e da paca (Figura 26). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Efeitos significativos das variáveis antrópicas sobre a probabilidade de uso inicial (psi). A: 

da onça-parda (Puma concolor); B: dos inhambus (Crypturellus spp.) C: do cateto (Dicotyles tajacu); 

D: e da anta (Tapirus terrestris). 
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Figura 26. Efeitos significativos das variáveis não-antrópicas sobre a probabilidade de uso inicial (psi) 

A: dos tatus (Dasypus spp.); B: do macuco (Tinamus solitarius); C: dos gambás (Didelphis spp.); D: 

da anta (Tapirus terrestris); E: e da paca (Cuniculus paca). 
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Em relação à probabilidade de colonização, as variáveis antrópicas que 

apresentaram efeito sobre esse parâmetro populacional foram: a porcentagem de 

campo antrópico na paisagem, negativo para o macuco, a anta e o uru-capoeira; a 

distância de edificações rurais, negativo para os inhambus; e a distância de 

edificações urbanas, negativo para os gambás. Assim, enquanto a presença de 

campo antrópico apresentou um efeito sempre negativo para a colonização das 

espécies, os inhambus e os gambás possuem maior probabilidade de colonizar 

áreas próximas a edificações humanas, rurais e urbanas, respectivamente (Figura 

27). Dentre as variáveis não antrópicas, apenas a altitude apresentou efeitos 

significativos sobre a probabilidade de colonização, sendo negativo tanto para os 

gambás, quanto para o macuco (Figura 28). 

 As variáveis antrópicas que apresentaram efeito sobre a probabilidade de 

extinção foram a distância de edificações rurais, com efeito positivo sobre a paca; e 

a distância de edificações urbanas, com efeito positivo sobre os inhambus. Também 

para a probabilidade de extinção, apenas a altitude apresentou efeito significativo 

dentre as variáveis ambientais, sendo positivo para os tatus do gênero Dasypus 

(Figura 29). 

 A variável distância de água, por sua vez, apesar de ter sido importante para 

a probabilidade de uso dos tatus do gênero Dasypus e da irara, para a probabilidade 

de colonização do uru-capueira e para a probabilidade de extinção do cateto, não 

apresentou efeito significativo para nenhuma das espécies estudadas. Da mesma 

forma, a variável distância da estrada mais próxima, ponderada pelo tipo de estrada, 

apesar de importante para a probabilidade de uso da paca e para as probabilidades 

de colonização e extinção do cateto, não apresentou nenhum efeito significativo. Já 

a variável porcentagem de floresta secundária na paisagem não foi importante para 

nenhuma das espécies estudadas, nem apresentou efeitos significativos. 

 Em relação à probabilidade de detecção, a variável esforço amostral foi a que 

apresentou efeito significativo para um maior número de espécies, sendo positivo 

para a detectabilidade do uru-capueira, dos inhambus, do macuco, da anta e dos 

gambás. A temperatura média ao quadrado, por sua vez, foi a variável com maior 

peso corrigido acumulado para a probabilidade de detecção, tendo apresentado 

efeitos significativos negativo para o jacuaçu e positivo para a paca e os tatus do 

gênero Dasypus. Já a chuva total influenciou de forma positiva e significativa a 

detectabilidade do mão-pelada e do veado-bororo. Algumas espécies foram 
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significativamente mais detectadas próximas a áreas urbanas, o uru-capueira, a 

onça-parda e o cateto, enquanto a jaguatirica foi significativamente mais detectada 

próxima a edificações rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Efeitos significativos das variáveis 

antrópicas sobre a probabilidade de 

colonização (gamma). A: do macuco 

(Tinamus solitarius); B: da anta (Tapirus 

terrestris); C: do uru-capueira (Odontophorus 

capueira); C: dos inhambus (Crypturellus 

spp.); D: e dos gambás (Didelphis spp.). 

 

 

A B 

C 

E 

D 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Efeitos significativos das variáveis não antrópicas sobre a probabilidade de colonização 

(gamma). A: do macuco (Tinamus solitarius); B: e dos gambás (Didelphis spp.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Efeitos significativos das variáveis 

antrópicas e não antrópicas sobre a 

probabilidade de extinção (epsilon) A: da 

paca (Cuniculus paca); B: dos inhambus 

(Crypturellus spp.); C: e dos tatus (Dasypus 

spp.). 

5.5 Discussão 
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 5.5 Discussão 

Este trabalho é o primeiro estudo brasileiro a avaliar o efeito de variáveis 

ambientais antrópicas e não antrópicas na colonização e extinção local de 

mamíferos de médio e grande porte e de aves cinegéticas de grande porte. Até o 

presente momento, os estudos têm avaliado a dinâmica populacional mantendo 

esses parâmetros constantes (NAGY-REIS et al., 2017; FERREGUETTI et al., 2019; 

XAVIER DA SILVA et al, 2018), ou avaliado o efeito de variáveis em assembleias de 

aves de sub-bosque (FERRAZ et al., 2007; TOLEDO-LIMA; PICHORIM, 2020), 

havendo um estudo com D. azarae que investiga os efeitos de variáveis sobre a 

extinção local, mas não sobre a colonização (CID et al., 2013).    

 A análise do efeito dessas variáveis mostrou que fatores antrópicos 

apresentaram magnitude de efeito próxima à da altitude sobre as probabilidades de 

uso de habitat e de colonização local na Mata Atlântica, e efeito até mesmo maior do 

que a dessa variável ambiental sobre a extinção local. Além disso, a influência dos 

fatores antrópicos sobre a ocorrência e a dinâmica populacional das espécies 

estudadas foi maior do que a de fatores ambientais que conhecidamente afetam 

esses parâmetros, como a distância de água e a qualidade da vegetação. Da 

mesma forma, Nagy-Reis e colaboradores (2017) demostraram, também na Mata 

Atlântica, que fatores antrópicos estiveram mais associados à ocupação de 

frugívoros cinegéticos do que variáveis estritamente ambientais e geomorfológicas. 

Buij e colaboradores (2007) obtiveram resultados semelhantes para elefantes no 

Gabão, cujos padrões de distribuição estiveram mais relacionados à presença de 

habitações humanas e de rodovias do que à presença de água e de frutas. 

 Essa grande influência das variáveis antrópicas sobre os parâmetros 

populacionais chama a atenção pelo fato de ocorrer dentro de parques estaduais, 

unidades de conservação de proteção integral (áreas protegidas do tipo II da IUCN), 

cujo objetivo é, dentre outros, manter os ecossistemas livres de alterações causadas 

por interferência humana (Brasil, Lei Nº 9.985/2000). Sabe-se, contudo, que as 

áreas protegidas sofrem com ameaças internas, tais como caça e extração ilegal, as 

quais são agravadas pela falta de investimentos e por dificuldades na fiscalização 

(BRUNER et al., 2001). Além disso, a paisagem do entorno influencia os processos 

ecológicos dentro das áreas protegidas, causando efeito-de-borda e isolamento, 

dependendo das caracteristicas da matriz (HANSEN; DEFRIES, 2007). Tais 
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distúrbios diminuem o valor de conservação que seria esperado pela quantidade 

remanescente de vegetação nas áreas protegidas. Na Amazonia brasileira, uma 

perda de 20% de floresta primária resultou em uma perda biológica de 39-54% 

quando considerados os distúrbios causados pelo homem (BARLOW et al. 2016). 

Nesse sentido, os resultados de Xavier da Silva e colaboradores (2018), na Mata 

Atlântica, indicam que mesmo grandes áreas protegidas são afetadas por ameaças 

antrópicas crípticas, que podem, a longo prazo, afetar sua efetividade na 

conservação, caso as atividades humanas continuem se expandindo dentro ou 

próximas a elas. 

 Entretanto, mesmo sofrendo influências antrópicas, as áreas protegidas 

estudadas mostraram-se efetivas para a conservação da maioria das espécies para 

as quais foi possível modelar a dinâmica populacional, pois a maior parte delas 

apresentou aumento em sua probabilidade de uso ao longo dos períodos amostrais. 

Dentre elas, vale destacar três espécies ameaçadas de extinção e visadas pela 

caça: o macuco, o veado-bororo e a anta. Essas espécies praticamente 

desapareceram de pequenos fragmentos não protegidos na Mata Atlântica, em 

função do desmatamento e da caça (DINERSTEIN et al. 1995; SIGRIST, 2009; 

DUARTE et al., 2012, JORGE et al., 2013), mas foram frequentes neste estudo. 

Assim, apesar de ameaçadas pelos distúrbios antrópicos, as áreas protegidas 

continuam mostrando-se efetivas para a conservação, sendo essenciais para a 

manutenção de espécies raras e ameaçadas. Por outro lado, a irara e todas as 

espécies de tatus estudadas apresentaram diminuição de sua probabilidade de uso 

ao longo dos períodos amostrais. A irara é uma espécie tipicamente florestal 

(RODRIGUES; PONTES; ROCHA-CAMPOS, 2013) e os tatus sofrem pressão de 

caça nas áreas de estudo (Capítulo 4). Assim, os distúrbios antrópicos podem estar 

afetando negativamente essas espécies. Como este estudo foi apenas de dois anos, 

recomenda-se um monitoramento a longo prazo das populações dessas espécies 

para confirmar se esse padrão se mantém e definir estratégias de manejo e 

conservação para evitar possíveis extinções locais. Isso porque a diminuição na 

probabilidade de uso pode ser causada por declínios populacionais (MACKENZIE et 

al., 2006). 

 A fim de definir estratégias para manter essa efetividade das áreas protegidas 

na conservação e evitar extinções locais, é preciso avaliar como as variáveis 

ambientais antrópicas e não antrópicas influenciaram a ocorrência e a dinâmica 
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populacional das espécies estudadas. Altitudes maiores apresentaram um efeito 

negativo sobre os tatus do gênero Dasypus, os gambás do gênero Didelphis e sobre 

o macuco. A altitude é uma das principais variáveis determinantes da diversidade 

biológica (RAHBEK, 1995; MCCAIN, 2005; MELO et al., 2009) e sabe-se que as 

espécies apresentam preferência por determinadas altitudes, variando de acordo 

com suas necessidades biológicas e histórias evolutivas (LOMOLINO, 2001; 

ROVERO et al., 2014). Conforme a altitude aumenta, as características climáticas e 

vegetacionais mudam, havendo uma diminuição na produtividade primária 

(RAHBEK, 1995), o que pode explicar seu efeito negativo encontrado neste estudo. 

Como os impactos antrópicos são mais intensos em áreas de mais fácil acesso, 

fazendo com que grande parte dos remanescentes sobrevivam em áreas de maior 

altitude (LOMOLINO, 2001), espécies associadas a altitudes mais baixas podem ser 

prejudicadas e o aspecto topográfico precisa ser levado em conta na priorização de 

áreas protegidas, contemplando toda a variação existente. 

 Outro aspecto fundamental no manejo de áreas protegidas é evitar tanto a 

perda do habitat em si, quanto de sua qualidade. Os resultados deste estudo 

corroboram a importância da manutenção de habitat de alta qualidade para a 

ocorrência da anta e da paca, frugívoros essenciais para a manutenção das florestas 

(DUBOST; HENRY, 2006; FUZESSY et al., 2018; VILLAR et al., 2020) e presas 

importantes de predadores ameaçados como a onça-pintada e a onça-parda 

(MAGIOLI, 2018). A porcentagem de floresta nativa primária teve efeito positivo 

sobre a probabilidade de uso dessas duas espécies, ressaltando o papel de florestas 

em estágio de sucessão mais tardio para frugívoros de médio e grande porte. A 

maior cobertura florestal e a boa qualidade do habitat afetam positivamente a 

ocorrência e dinâmica populacional de diversos mamíferos (SPENCER et al, 2011; 

SRIVATHSA et al, 2019; THAPA et al., 2020). A anta é reconhecidamente associada 

a habitats florestais (MEDICI et al., 2012), enquanto resultados semelhantes foram 

encontrados para a paca em outros estudos na Mata Atlântica, em que sua 

ocupação foi maior em áreas de floresta de alta qualidade e com alta densidade de 

palmeiras (NAGY-REIS et al, 2017; FERREGUETTI et al., 2019). 

 Grande parte da perda de habitat ocorre por sua substituição por áreas de 

agropecuária (FOLEY et al., 2005), as quais apresentaram efeito negativo, neste 

estudo, sobre a probabilidade de uso da onça-parda e sobre as probabilidades de 
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colonização da anta, do macuco e do uru-capueira. Os campos antrópicos nas 

paisagens de estudo são compostos principalmente por pastagens e seu efeito 

negativo sobre as presas é provavelmente um resultado da menor oferta de 

alimentos nos pastos, onde há menos espécies frutíferas e os solos são mais 

pobres, com menor diversidade de invertebrados (YOUNG et al., 2020). Sendo um 

ambiente de menor qualidade para as presas, as pastagens, consequentemente, 

afetam negativamente a ocorrência de predadores como a onça-parda. Isso ocorre 

com outros predadores, como demostrado por Srivathsa e colaboradores (2019) na 

India, onde a abundância de pastagens esteve negativamente associada à 

ocupação do cão-selvagem-asiático, em função da atividade humana associada e da 

diminuição da qualidade dos habitats. A redução das presas naturais associada à 

oferta de recurso nas pastagens de gado extensivo pode levar à ocorrência de 

depredação do gado pelas onças-pardas (CAVALCANTI et al., 2010), conflito 

comum no PESM-NSV (ver Capítulo 4), que traz sérios prejuízos socioeconômicos e 

é uma das principais ameaças aos grandes carnívoros mundialmente (RIPPLE et al, 

2014). 

 Enquanto os campos antrópicos apresentaram somente efeitos negativos 

sobre as espécies estudadas, as distâncias de edificações humanas, rurais e 

urbanas, apresentaram efeitos variáveis, ora negativos, ora positivos, dependendo 

da espécie. As espécies que se mostraram sensíveis à presença humana foram a 

anta e o macuco, espécies comumente caçadas nas áreas de estudo (ver Capítulo 

4). Enquanto a anta usa com maior probabilidade áreas mais distantes de 

edificações urbanas, o macuco tem maior probabilidade de uso em áreas mais 

distantes de edificações rurais. Outros estudos já demostraram o efeito negativo da 

presença humana sobre a ocorrência e a dinâmica populacional (BUIJ et al, 2017; 

MOORE et al., 2019; THAPA et al., 2020). O aumento da densidade humana pelo 

desenvolvimento urbano, bem como a caça e os atropelamentos, cujas frequências 

aumentam com a proximidade a edificações humanas, são reconhecidas ameaças à 

anta (MEDICI et al., 2012). Já o macuco, prefere áreas de floresta intacta, evita as 

áreas de borda e com alta intensidade de caça (FERREGUETI et al., 2017). 

 O efeito da caça pode estar relacionado ao fato de que as espécies caçadas 

apresentaram, em geral, probabilidade de uso menores no presente estudo do que 

as espécies não caçadas. A influência negativa da caça sobre a ocorrência e a 

dinâmica populacional foi demonstrada também por outros estudos (AHUMADA et 
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al., 2013; XAVIER DA SILVA et al., 2018; MOORE et al., 2019). Porém, 

diferentemente do observado por Ahumada e colaboradores, 2013, a maior parte 

das espécies caçadas apresentou tendência de aumento da probabilidade de uso ao 

longo do tempo, com exceção dos tatus. Dessa forma, a diminuição da caça ao 

longo dos anos e o aumento da fiscalização (Capítulo 4) podem estar permitindo 

uma recuperação das espécies caçadas, mas, é preciso avaliar em estudos futuros 

o porquê isso não está ocorrendo para os tatus.  

 Outras duas espécies tipicamente caçadas nas áreas de estudo 

apresentaram resultados opostos ao esperado. Os inhambus têm maior 

probabilidade de colonizar áreas próximas a edificações rurais e a paca possui 

menor probabilidade de extinção próximo a áreas rurais. Apesar de inesperados, 

esses resultados condizem com os relatos obtidos nas entrevistas com as 

populações locais, pois as pacas são avistadas com frequência alimentando-se de 

frutos nos pomares e os inhambus são uma das principais espécies que causam 

conflitos em plantios de grãos, alimentando-se das sementes de milho, por exemplo 

(ver Capítulo 4). Assim, como a caça sofreu bastante redução nos últimos anos nas 

áreas de estudo, o benefício da oferta de alimento para a paca e os inhambus, 

provavelmente, está sendo maior do que o risco da presença humana. O macuco e 

a anta por outro lado, podem ainda estar respondendo a um comportamento 

historicamente aprendido e demostram serem espécies mais sensíveis aos impactos 

antrópicos, assim como os tatus. 

 O oferecimento de recursos ligados à presença humana também é a provável 

causa dos gambás terem apresentado maior probabilidade de colonizar áreas 

próximas a edificações urbanas. Os marsupiais do gênero Didelphis são espécies 

amplamente generalistas e muito comuns em áreas urbanas (MIRANDA et al., 

2009), onde encontram alimento e menor competição. Assim, se por um lado as 

áreas urbanas prejudicam espécies sensíveis às ações antrópicas, como a anta, 

elas podem favorecer espécies flexíveis como os gambás (MCDONALD et al. 2009).  

Além dos gambás, o cateto também apresentou maior probabilidade de uso 

próximo a áreas urbanas. Entretanto, essa espécie não é atraída por áreas urbanas, 

sendo típica de habitats florestais e negativamente afetada pela caça 

(FERREGUETTI et al., 2018). Dessa forma, esse resultado é explicado por uma 

provável exclusão competitiva com a queixada, cuja detecção, no presente estudo, 
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foi maior quanto mais distante de áreas urbanas. Apesar desse resultado não ter 

sido significativo, a distância de áreas urbanas foi uma variável importante para a 

detecção da queixada. Ferreguetti e colaboradores (2018), em um estudo com 

ambas as espécies de porcos do mato na Mata Atlântica, encontraram suporte para 

a hipótese de que elas evitam uma à outra no espaço, sendo que a ocupação do 

cateto foi significativamente menor em sítios ocupados pela queixada. Assim, a 

queixada está provavelmente usando as áreas de interior de mata, fazendo com que 

o cateto ocorra mais na periferia, próximo às áreas urbanas. Nesse sentido, 

recomenda-se uma pesquisa sobre a coocorrência dos porcos-do-mato nas áreas de 

estudo para confirmar essa hipótese. 

Assim, este estudo ressalta a importância das variáveis antrópicas para a 

ocorrência e a dinâmica populacional de mamíferos e aves de médio e grande porte 

em um hotspot de biodiversidade, demonstrando que a presença humana é 

prejudicial para espécies sensíveis e ameaçadas, porém, pode favorecer algumas 

espécies pela oferta de alimento, o que pode gerar conflitos. Trabalhos como este 

são relevantes para a interpretação de tendências temporais na ocorrência das 

espécies (ROVERO et al., 2014) e são capazes de identificar aquelas que 

demandam maior atenção, trazendo importantes informações para o planejamento 

em conservação de paisagens e da vida silvestre (NAGY-REIS et al., 2017). 

 

5.6 Conclusões 

 Este estudo demostrou que fatores antrópicos podem ser tão importantes 

quanto, ou até mesmo possuírem efeito maior do que variáveis ambientais não 

antrópicas normalmente associadas à ocorrência e à dinâmica populacional de 

mamíferos e aves de médio e grande porte. Enquanto os campos antrópicos 

apresentaram somente efeitos negativos sobre a ocorrência e dinâmica das 

espécies estudadas, a proximidade a edificações humanas apresentou efeito 

variado, dependendo da espécie. A presença humana mostrou-se prejudicial para 

espécies sensíveis e raras, porém é capaz de atrair e beneficiar outras espécies 

pela oferta de recurso, o que pode gerar conflitos humano-fauna, causando 

prejuízos socioeconômicos e riscos para a conservação. Apesar da influência 

antrópica sobre o uso de habitat, a colonização e a extinção das espécies, mesmo 

dentro de áreas protegidas, grande parte das espécies estudadas apresentou 

aumento da probabilidade de uso ao longo do tempo, um indício de que suas 
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populações podem estar se recuperando e um indicador da efetividade dos parques 

estudados para a conservação dessas espécies. Não houve um padrão único para 

as espécies caçadas, que, embora tenham apresentado em média probabilidades de 

uso menores do que as espécies não caçadas, estão aumentando suas 

probabilidades de uso ao longo do tempo, com exceção dos tatus, que 

apresentaram declínio nas suas probabilidades de uso. Os resultados aqui 

encontrados reforçam a importância das áreas protegidas para a conservação, 

porém, mostram que mesmo elas estão sob efeitos antrópicos que podem ser 

prejudiciais às espécies. Com os dados aqui relatados, é possível identificar quais 

espécies estão sob maior ameaça e quais variáveis são mais importantes para a 

ocorrência e dinâmica populacional de cada espécie, auxiliando na tomada de 

decisão para estratégias de manejo e conservação. 
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6. CAPÍTULO 4: VIVER COM OU CONVIVER? ASPECTOS DA COEXISTÊNCIA 

HUMANO-FAUNA-UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA MATA ATLÂNTICA. 

 

Resumo 

As interações entre pessoas e animais trazem importantes benefícios, porém podem 
gerar sérios conflitos, com prejuízos para um ou ambos os lados. A coexistência 
humano-fauna é mais comum próximo a áreas protegidas, cuja criação, em sua 
maioria, foi imposta a comunidades locais e teve pouca participação da população. 
Assim, considerar as dimensões humanas na conservação é fundamental tanto para 
preservar a biodiversidade, quanto para promover o bem-estar humano. Nesse 
sentido, o presente estudo, com o objetivo de propor estratégias para prevenção de 
conflitos e promover a convivência: investigou quais as percepções e atitudes de 
moradores(as) locais do interior e entorno de duas Unidades de Conservação (UCs) 
da Mata Atlântica em relação à fauna e às UCs; identificou a ocorrência de conflitos 
humano-fauna e suas causas, bem como testou se sua ocorrência altera a atitude 
dos(as) moradores(as); e estimou a intensidade do abate de animais silvestres nas 
áreas de estudo, investigando quais suas motivações e quais espécies são abatidas. 
Para isso, foram entrevistados(as) 47 moradores(as) por meio de questionários 
semi-estruturados, os quais foram analisados através de análise quantitativa 
exploratória, e análises qualitativas de categorização e conexão. A relação entre a 
atitude e a ocorrência de depredação foi testada com Teste-T e de Mann-Whitney-
Wilcoxon. Os resultados ressaltaram o potencial do Conhecimento Ecológico Local 
para contribuir com a ciência e a conservação. Em geral, as populações 
apresentaram atitudes positivas em relação à fauna, sendo que a maior escolaridade 
e a religiosidade estiveram associadas a atitudes mais positivas. As espécies que 
desagradam são aquelas consideradas perigosas, nojentas ou que causam algum 
prejuízo. A depredação de culturas ou criações por carnívoros e herbívoros 
silvestres foi identificada como o principal conflito humano-fauna nas áreas de 
estudo e a ocorrência de depredação foi significativamente associada a atitudes 
mais negativas em relação à onça-parda. As atitudes em relação às UCs também 
foram em sua maioria positivas e as pessoas reconhecem sua importância. Porém, a 
existência de pessoas com atitudes negativas, o baixo uso das UCs e o 
desconhecimento de suas ações pelos(as) moradores(as) locais foi alarmante. Além 
disso, os problemas das regiões e a pouca atuação das instituições estiveram 
associados a riscos socioambientais. Identificou-se a ocorrência de abate de animais 
silvestres em ambas as áreas de estudo, sendo a caça para alimentação e a 
retaliação aos animais que causam prejuízo as principais motivações para essa 
atividade ilegal. A paca, os tatus e o macuco são as espécies mais caçadas. Há 
evidências, contudo, de que o abate ocorre em menor intensidade do que ocorria no 
passado, em função do aumento da fiscalização. Conclui-se, assim, que a resolução 
de conflitos, a fiscalização, o diálogo entre pessoas e UCs e a solução de problemas 
socioeconômicos mostram-se fundamentais para que seja alcançada a desejada 
convivência humano-fauna, conciliando conservação à justiça social. 
 
Palavras-chave: Dimensões humanas. Interação humano-fauna. Atitude. Conflito 
humano-fauna. Depredação. Coexistência. Convivência. Justiça social.  
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Abstract 

Human-wildlife interactions bring important advantages, however, may cause serious 
conflicts, being harmful to one or both sides. Human-wildlife coexistence is more 
common near protected areas, whose establishment were mostly imposed to local 
communities and had low popular participation. Therefore, to consider the human 
dimensions of conservation is fundamental to both preserve the biodiversity and 
promote human wellbeing. Thus, in this study, aiming to recommend strategies to 
prevent conflict and to promote conviviality, we: investigated which are the 
perceptions and attitudes of locals from the interior and surroundings of two 
protected areas of the Atlantic Forest towards animals and the parks; identified 
occurrence of human-wildlife conflicts and their causes; tested if the occurrence of 
conflicts changes people attitudes; and estimated wildlife killing intensity, its 
motivations and which species are killed. We interviewed 47 local people by semi-
structured questionnaires, which were analyzed with quantitative exploratory 
analysis, and categorizing and connecting qualitative analysis. Relationship among 
attitude and depredation occurrence was tested with t-test and Mann-Whitney-
Wilcoxon test. Results highlighted the potential of the Local Ecological Knowledge to 
contribute with science and conservation. In general, people had positive attitudes 
towards animals and high levels of education and religiosity were linked to more 
positive attitudes. Disliked species are the ones considered dangerous, disgusting 
and the ones that cause damage. Depredation of cattle, poultry and crops by wild 
carnivorous and herbivorous was identified as the main human-wildlife conflict at the 
study areas. Occurrence of depredation was significantly associated to more 
negative attitudes towards the puma. Attitudes towards parks were also mostly 
positive and people recognize their importance. Nevertheless, existence of people 
with negative attitudes, the low use of the parks by locals and their lack of knowledge 
regarding parks’ actions were alarming. Additionally, problems of the regions and the 
low institutional support were linked to socioenvironmental risks. We identified the 
occurrence of wildlife killing in both study areas. Poaching to obtain food and 
retaliation against animals that cause damage were the main motivations to this 
illegal activity. The most poached species were lowland paca, armadillos and solitary 
tinamou. There are evidences, however, that this activity occurs in less intensity than 
it used to occur in the past, due to surveillance improvements. We conclude, 
therefore, that conflict resolution, surveillance, dialog between parks and people, and 
the solution of socioeconomic problems are key to reach the desired human-wildlife 
conviviality, combining conservation to social justice.                        
 
Keywords: Human dimensions. Human-wildlife interaction. Attitude. Human-wildlife 
conflict. Depredation. Coexistence. Conviviality. Social justice. 
 

6.1 Introdução 

Pessoas competem com outros animais por espaço e recursos, porém, 

também dependem deles para sua sobrevivência e se alegram na presença de 

diversas espécies. Pessoas também discordam de outras pessoas sobre qual o 

valor da fauna e como deve ser nossa relação com ela. Entre admiração e medo, 

preservação e uso, as interações humano-fauna são complexas e demandam uma 



127 
 

 
 

abordagem interdisciplinar para sua compreensão e manejo (KNIGHT, 2000; 

JACOBS et al., 2012; MARCHINI; CRAWSHAW, 2015). 

Tais interações entre pessoas e a fauna vem se tornando cada vez mais 

frequentes nas últimas décadas em todo o mundo, em função das expansões 

urbana e agrícola sobre habitats nativos, da recuperação de algumas populações 

nativas e de sua ocorrência em áreas antropizadas, de alterações ambientais como 

o desmatamento e as mudanças climáticas, e do aumento de práticas de recreação 

e lazer ao ar livre (TREVES, 2008; MARCHINI; CRAWSHAW, 2015). Essa 

coexistência humano-fauna pode trazer importantes benefícios, porém pode também 

gerar sérios conflitos, com prejuízos para um ou ambos os lados. 

A presença da fauna beneficia os seres-humanos por meio da provisão de 

diversos serviços ecossistêmicos fundamentais à sobrevivência e ao 

desenvolvimento econômico, como recurso alimentar e material, controle de pragas, 

ciclagem de nutrientes, polinização, formação de solos, predação e dispersão de 

sementes, serviços culturais e estéticos (MILLENNIUM ECOSYSTEM 

ASSESSMENT, 2005; LACHER Jr. et al., 2019). Além disso, a interação com a 

natureza e a fauna traz importantes benefícios à saúde humana, pois facilita a 

recuperação de doenças, promove interação social, reduz o estresse e a depressão, 

influencia o sistema imunológico e gera estados de ânimo positivos, promovendo 

bem-estar e saúde mental (ULRICH et al., 1991; SHANAHAN et al. 2019). 

 Dentre os serviços ecossistêmicos prestados pela fauna, a provisão de 

alimento, matéria-prima, renda e lazer, por meio da caça, é uma interação 

fundamental à sobrevivência e segurança alimentar de milhares de pessoas ao redor 

do mundo (ROE; ELLIOT, 2006). Porém, quando feita de forma insustentável, 

representa uma ameaça significativa à fauna terrestre e está entre as principais 

causas globais de extinção de mamíferos (SCHIPPER et al., 2008; RIPPLE et al., 

2016). Ripple e colaboradores demonstraram que o mundo passa, atualmente, por 

uma crise de caça de animais silvestres, cuja pressão está crescendo em muitos 

parques e reservas. O melhor entendimento sobre a caça ilegal, contudo, é 

dificultado pela falta de dados (DUFFY et al., 2016). No Brasil, a caça ilegal ocorre 

amplamente em todo o território e possui aspectos históricos, culturais e 

socioeconômicos determinantes, sendo uma questão de conservação das mais 

relevantes (FERNANDES-FERREIRA, 2014). Nesse sentido, faz-se necessário 
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melhor compreender as características dessa atividade no país, seus contextos 

sociopoliticos e econômicos, e quais as motivações que levam à caça ilegal, para o 

desenvolvimento de políticas que promovam ao mesmo tempo a conservação e a 

justiça social (DUFFY et al., 2016; BRAGAGNOLO et al., 2019). 

 Enquanto a caça é uma interação positiva para os seres-humanos envolvidos 

e negativa para a fauna, há interações em que a fauna beneficia-se, causando 

prejuízos às pessoas, como em casos de depredação de cultivos agrícolas e de 

criações domésticas por animais silvestres (LINKIE et al., 2007; CAVALCANTI et al., 

2010). Esse tipo de interação pode tornar-se negativa para ambos os lados, quando 

as pessoas passam a perseguir as espécies silvestres, abatendo-as em retaliação. 

Tais situações são um tipo de conflito humano-fauna, o qual ocorre quando o 

comportamento de uma espécie silvestre torna-se uma ameaça direta e recorrente à 

segurança, à subsistência ou ao bem-estar de uma pessoa ou comunidade 

(ZIMMERMANN et al., 2010). Enquanto, por um lado, a perseguição de espécies 

conflituosas causa graves impactos nas populações nativas, sendo uma das 

principais causas do declínio populacional de mamíferos carnívoros, por outro, os 

conflitos humano-fauna causam perdas econômicas e impactos sociais significativos 

às populações humanas afetadas (DIKMAN; MARCHINI; MANFREDO, 2013; PURI 

et al., 2020).  

A maioria dos conflitos ocorre em função de algum desequilíbrio no 

ecossistema, como a depredação de animais de criação por carnívoros silvestres, os 

quais geralmente preferem presas silvestres e passam a atacar criações quando a 

disponibilidade de presas nativas diminui, ou em situações específicas, como 

predadores jovens, debilitados, e mães com filhotes (CAVALCANTI; DE PAULA; 

GASPARINI-MORATO, 2015; PURI et al., 2020). A disponibilidade excessiva das 

criações e também o manejo inadequado das mesmas também aumentam a chance 

de ocorrência de conflitos por depredação (CAVALCANTI; DE PAULA; GASPARINI-

MORATO, 2015). As causas dos conflitos, entretanto, não são apenas ecológicas e 

econômicas, mas também culturais e políticas, sendo influenciadas por fatores 

individuais, como emoções, gênero, idade, conhecimento, valores, e sociais, como 

normas, identidade de grupo, experiências coletivas, folclore e religião 

(CAVALCANTI et al. 2010; DIKMAN; MARCHINI; MANFREDO, 2013; ENGEL et al., 

2016). 
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 Os conflitos humano-fauna costumam ser mais frequentes no entorno de 

áreas protegidas (WOODROFFE e GINSBERG, 1998), como as Unidades de 

Conservação (UCs), onde há maiores chances de interação com a fauna silvestre, e 

sua ocorrência pode prejudicar o apoio às mesmas pelas comunidades vizinhas 

(TREVES, 2008). A criação de áreas protegidas é uma estratégia adotada 

muldialmente como a forma mais efetiva para a conservação in situ da 

biodiversidade (XAVIER et al., 2008). Contudo, apesar de gerar benefícos 

ambientais, sociais e econômicos em níveis internacional, nacional e regional, a 

abordagem de áreas protegidas trouxe, em muitos casos, impactos negativos nos 

modos de vida, na segurança alimentar e na cultura de comunidades locais. Isso, 

porque a criação de muitas delas esteve associada à remoção forçada das pessoas 

que viviam dentro e ao redor dessas áreas e à perda do acesso aos recursos 

naturais pelas mesmas, sem receberem uma compensação adequada ou, sem 

nenhuma compensação. Como agravante, essas comunidades estão mais 

susceptíveis aos conflitos humano-fauna (ROE; ELLIOT, 2006; DOWIE, 2009).    

 No Brasil, as políticas de criação das UCs são um reflexo desse contexto 

internacional, tendo sido, geralmente, impostas às comunidades locais pelo poder 

público e executadas com pouca ou nenhuma participação da população que nelas 

residiam ou que utilizavam seus recursos como meio de subsistência. Assim, dada a 

falta de participação das comunidades e, como a ocupação humana e a utilização 

dos recursos não são equacionados de modo satisfatório para todos os atores 

envolvidos, originam-se uma série de conflitos na administração e manejo das UCs. 

Tais conflitos configuram-se quando os atores sociais envolvidos defendem distintas 

lógicas para a gestão dos bens de uso comum (BRITO, 2008). Nesse sentido, 

Nelson Mandela disse, na Conferência Mundial de Parques em 2003, “Eu não vejo 

futuro para os parques a não ser que eles considerem as necessidades das 

comunidades e as vejam como parceiras em seu desenvolvimento” (DOWIE, 2009). 

Dessa forma, para a gestão eficaz das UCs, é importante não apenas o estudo dos 

aspectos ecológicos, mas também o conhecimento dos processos culturais, sociais 

e econômicos das populações humanas influenciadas por seu estabelecimento e 

manejo (VEECH, 2003; BRITO, 2008). 

 Tendo em vista todos esses aspectos das interações e coexistência humano-

fauna-Unidades de Conservação, fica clara a importância de considerar as 
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dimensões humanas na conservação, a qual requer a aplicação tanto de ciências 

naturais quanto humanas para promover e maximizar a preservação da 

biodiversidade e o bem-estar humano (KAREIVA; MARVIER, 2012). A conservação 

da biodiversidade envolve lidar com problemas causados por humanos e aplicar 

soluções que demandam ações humanas. Portanto, compreender as atitudes, o 

conhecimento e os comportamentos humanos é crucial para a pesquisa e a prática 

em conservação (SUTHERLAND et al., 2018). Assim, considerar os fatores 

psicológicos, éticos, sociais, econômicos e políticos que determinam as ações e 

visões das pessoas em relação à natureza é fundamental para promover a 

convivência humano-fauna (KAREIVA; MARVIER, 2012; BUSCHER; FLETCHER, 

2019). 

 Visto que a pesquisa social para entender o comportamento humano é 

altamente recomendada para a conservação, é fundamental compreender como se 

formam as ações das pessoas e o que interfere nas mesmas (ENGEL et al. 2016). O 

comportamento humano é explicado pela intenção de comportamento, a qual é 

precedida pela atitude, por normas subjetivas, as quais representam a percepção do 

sujeito em relação à aceptabilidade da sociedade sobre a ação em questão, e pela 

percepção de controle do sujeito em relação à ação, o quanto ele a considera fácil 

ou difícil de realizar (AJZEN, 1985). Segundo Jacobs e colaboradores (2012), a base 

do comportamento humano é formada por uma hierarquia cognitiva que inclui, do 

nível mais basal ao mais próximo do comportamento em sí: valores, orientações de 

valores, atitudes e normas, e a intenção do comportamento. As atitudes e 

percepções das pessoas em relação à fauna são influenciadas por diversos fatores, 

tais como aspectos evolutivos, idade, gênero, conhecimento, valores, desejos, 

emoções, cultura, religião, condições financeiras, percepção dos riscos associados à 

ação ou às espécies envolvidas, características das espécies e onde elas são 

encontradas (CAVALCANTI et al., 2010; DIKMAN; MARCHINI; MANFREDO, 2013; 

FRANK, 2015, KIMMING et al., 2020). No estudo do Bathia e colaboradores (2019), 

os fatores que representaram causas potenciais da resposta humana em relação à 

fauna foram: orientações de valores, interações sociais, dependência de recursos, 

percepção de risco e a natureza da interação com os animais. 

 Nesse contexto, o presente estudo buscou investigar quais as atitudes e 

percepções de moradores do interior e entorno de duas UCs na Mata Atlântica em 

relação à fauna e aos parques (categoria das UCs), bem como caracterizar as 
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interações humano-fauna-UCs existentes, como os conflitos e o abate de animais 

silvestres pela caça ou retaliação. A partir da caracterização e análise dos aspectos 

da coexistência humano-fauna-UCs nessas regiões, busca-se desenvolver 

estratégias para a prevenção e mitigação de conflitos, e para a redução do abate, a 

fim de promover a convivência tendo em vista a conservação unida à justiça social. 

   

6.2 Objetivos e Hipóteses 

O presente capítulo possui os seguintes objetivos: 

a) Investigar quais são as percepções e atitudes dos moradores locais em relação 

aos animais e às UCs estudadas (parques); 

b) Identificar a ocorrência de conflitos humano-fauna e humano-UC e suas causas, 

bem como testar se a ocorrência de conflitos altera a atitude dos moradores em 

relação aos animais ou aos parques; 

c) Estimar a intensidade do abate de animais silvestres nas áreas de estudo, 

identificar quais são as espécies abatidas e quais são as motivações para esse 

comportamento; 

d) Propor, em conjunto com as comunidades, estratégias para prevenção e 

mitigação de conflitos, as quais melhorem a coexistência humano-fauna-UC, 

promovendo a convivência. 

 

Como hipótese, espera-se que a ocorrência de conflito resulte em atitudes 

mais negativas tanto em relação aos animais, quanto em relação aos parques. Isto 

é, que as pessoas que interagem de alguma forma conflituosa com a fauna 

apresentem atitudes mais negativas em relação aos animais envolvidos no conflito e 

também em relação aos parques, que protegem esses animais.  

  

6.3 Metodologia 

Este capítulo, diferentemente dos demais, faz uso de metodologias das 

Ciências Humanas, as quais requerem uma maior riqueza de detalhes na 

apresentação e discussão dos resultados. Em função disso, é um capítulo mais 

longo, porém, foi tomado todo o cuidado para sintetizar os resultados e manter a 

objetividade, sem perder a riqueza de detalhes. 
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Esta pesquisa foi submetida à análise do Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos – ESALQ/USP e aprovada pelo mesmo por meio do Parecer 

Consubstanciado de nº 2.823.961. 

 

6.3.1 Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, guiadas por um 

questionário semi-estruturado (Anexo A), com moradores do entorno do PECB e do 

interior e entorno do PESM-NSV como descrito detalhadamente no ítem 2 desta 

tese. 

 

6.3.2 Validação dos dados 

Toda pesquisa está sujeita a fontes de viés amostral e, no caso da pesquisa 

por meio de entrevistas e da análise qualitativa desses dados, os resultados podem 

ser influenciados por dois tipos principais de viés: a subjetividade do(a) 

pesquisador(a) – que pode selecionar dados que validem suas teorias preexistentes 

e preconcepções ou aquilo que chama mais a sua atenção; e a reatividade por parte 

dos(as) entrevistados(as) – alteração das respostas em função da presença do(a) 

pesquisador(a), pois os(as) entrevistados(as) podem se sentir inibidos(a) ou 

quererem agradar o(a) pesquisador(a) (MAXWELL, 2013). 

Em função disso, foram utilizados métodos de validação, os quais lidam com 

as fontes de viés e aumentam a confiabilidade e qualidade dos dados. 

Primeiramente, realizou-se o envolvimento intensivo de longo prazo da pesquisadora 

na comunidade a ser entrevistada, com o objetivo de evitar a reatividade, ganhar a 

confiança dos(as) entrevistados(as) e fazer com que eles(as) se sentissem à 

vontade com a pesquisadora. Esse método também permitiu que a pesquisadora 

conhecesse a dinâmica das comunidades e suas realidades. Utilizou-se, também, a 

coleta de dados ricos (observações além do questionário, anotação das condições 

de cada entrevista, de relatos ao longo de todos os anos da pesquisa), capazes de 

revelar um quadro completo do que realmente está acontecendo nas comunidades. 

Além disso, fez-se a validação dos dados pelos(as) entrevistados(as), durante as 

entrevistas, para evitar interpretações errôneas por parte da pesquisadora em 

relação às respostas. Por fim, durante a análise dos dados, buscou-se por 

discrepâncias nas falas e casos negativos, informações que pudessem contradizer 

um resultado, os quais foram relatados e discutidos. Além disso, fez-se a 
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triangulação das respostas dos(as) moradores(as) locais com os relatos dos(as) 

funcionários(as) e gestores dos parques estudados, buscando confirmar as 

informações em relação às realidades das comunidades estudadas e das práticas 

de interesse da pesquisa (MAXWELL, 2013). 

 

6.3.3 Definições dos conceitos analisados 

 Percepção é o processo de organizar e interpretar os dados sensoriais 

recebidos para desenvolver a consciência de si mesmo e do ambiente. Ela envolve 

processos cognitivos como a atenção, a memória, e o processamento de 

informações através de comparações, interpretações e avaliações (DAVIDOFF, 

1976). 

A atitude em relação a algo determina a predisposição de uma pessoa em ter 

ou não determinado comportamento (intenção de comportamento), influenciando, 

em última instância, como uma pessoa agirá em uma situação específica 

(comportamento) (FRANK, 2015). Assim, atitudes antecedem o comportamento e 

representam construções mentais, como sentimentos e pensamentos (BATHIA et al., 

2019). Portanto, atitudes são aqui entendidas como uma avaliação favorável ou 

desfavorável em relação a algo (e.g. pessoa, animais silvestres, ações de manejo, 

políticas públicas) que influencia o comportamento (VASKE; MANFREDO, 2012). 

 

6.3.4 Análise de dados 

As respostas das questões fechadas coletadas em cada entrevista foram 

passadas para o formato de planilha de Excel, enquanto as respostas das questões 

abertas, os relatos dos entrevistados e as informações adicionais foram reescritos e 

organizados em arquivos no formato de documento no Word, sendo uma planilha e 

um documento para cada parque. A partir das questões fechadas, realizou-se uma 

análise quantitativa exploratória, calculando-se a frequência obtida para cada uma 

das respostas em cada questão de interesse. 

Visando testar a hipótese de que a ocorrência de depredação de culturas 

agrícolas ou de animais de criação por animais silvestres, a qual pode gerar 

conflitos, altera a atitude das pessoas em relação aos animais e ao parque, 

tornando-a mais negativa, realizou-se um teste de hipóteses para comparar se 

houve diferença significativa na atitude de moradores que têm suas culturas ou 
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criações depredadas em comparação com a atitude de moradores que não sofrem 

depredação. Para tanto, foi criado um Índice de Atitude para cada entrevistado(a) 

em relação às principais espécies causadoras de conflito (anta no PECB e onça-

parda no PESM-NSV, informação obtida nas entrevistas), o qual consiste na soma 

das respostas para as questões 50, 51 e 53 do questionário (Anexo A) para cada 

espécie. Criou-se também um Índice de Atitude para cada entrevistado(a) em 

relação ao parque a partir da soma das respostas para as questões 75 e 76 do 

questionário (Anexo A). Assim, para cada entrevistado(a), foi atribuído um valor de 

atitude em relação à anta, um de atitude em relação à onça-parda, um de atitude em 

relação ao parque de sua região, e a qual categoria ele(a) pertence: sofre 

depredação ou não sofre depredação. 

Para a escolha do teste de hipótese a ser utilizado, realizou-se o teste de 

normalidade “Shapiro-Wilk” para saber se os índices de atitude enquadram-se ou 

não em uma distribuição normal. Para aqueles índices de atitude que apresentaram 

uma distribuição normal, realizou-se um Teste-T, enquanto para os índices de 

atitude que não apresentaram uma distribuição normal, realizou-se o Teste de 

Mann-Whitney-Wilcoxon. Todas as análises foram feitas em ambiente R v. 3.5.1 por 

meio do programa Rstudio v. 1.1.456.  

Com o objetivo de melhor compreender o conhecimento, as percepções e 

atitudes dos moradores em relação aos animais e aos parques, bem como o 

contexto das interações humano-fauna-UC, realizou-se uma análise qualitativa das 

entrevistas utilizando o programa Atlas.ti v. 8.0 (Scientific Software Development 

GmbH). Nessa análise, utilizou-se a codificação, estratégia de categorização 

baseada em relações de similaridade, a qual auxilia na organização e comparação 

dos dados coletados, separando-os com base em semelhanças e diferenças em 

relação a assuntos de interesse (MAXWELL; MILLER, 2008; MAXWELL, 2013). 

Primeiramente, realizou-se a leitura atenta das entrevistas, durante a qual foram 

criados memorandos para auxiliar na organização dos pensamentos e ideias e na 

criação de hipóteses analíticas durante a leitura dos textos. Em seguida, foram 

criadas citações, processo de identificação de unidades ou segmentos do texto 

considerados importantes e significativos para a análise (MAXWELL; MILLER, 2008; 

MAXWELL, 2013). Cada uma das citações foi então codificada, isto é, atribui-se a 

elas uma ou mais categoria substantiva (códigos), as quais possuem caráter 

descritivo dos conceitos e crenças dos entrevistados(as), representam tópicos mais 
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próximos dos dados e auxiliam a capturar ideias dos participantes e do pesquisador. 

As categorias substantivas foram agrupadas em categorias organizacionais (grupos 

de códigos), as quais representam assuntos e temas mais amplos, os quais se 

deseja investigar. As categorias organizacionais funcionam como “caixas” onde os 

dados são ordenados para as análises subsequentes (MAXWELL, 2013). As 

técnicas de categorização, contudo, podem levar a análises que desconsideram o 

contexto e as relações de causa e efeito entre as informações originais em função 

da segmentação e reordenação (MAXWELL; MILLER, 2008). Dessa forma, após a 

codificação, foram criadas narrativas para descrever os principais resultados obtidos 

em cada categoria, levando em conta o contexto original de cada citação e suas 

conexões.       

Visando investigar quais temas relacionam-se entre si e quais tópicos 

influenciam as percepções e atitudes dos moradores em relação aos animais e aos 

parques, efetuou-se uma análise de coocorrência de códigos no Atlas.ti, criando 

uma matriz que indica quantas vezes uma categoria substantiva ocorreu junto a 

outra em uma mesma citação. A partir dessa matriz, foram escolhidas as categorias 

substantivas que melhor representam as percepções e atitudes em relação aos 

animais e aos parques e criou-se uma figura ilustrativa para cada uma delas, 

mostrando quais outras categorias substantivas se relacionam a elas e qual a 

intensidade dessas relações (FRANCIS, 2019). Além disso, utilizou-se a técnica de 

criação de nuvens de palavras no Atlas.ti para melhor visualizar quais os principais 

elementos citados pelos(as) entrevistados(as) em algumas categorias de interesse 

para responder as perguntas deste estudo. 

 

6.4 Resultados 

6.4.1 Análise quantitativa 

6.4.1.1 Perfil dos(as) entrevistados(as) 

A maior parte dos moradores(as) locais entrevistados(as) foram homens 

com mais de 50 anos em ambas as áreas de estudo. No PESM-NSV, a distribuição 

entre os sexos foi quase equilibrada e a média de idade dos entrevistados(as) foi de 

44 anos, variando de 16 a 89. Houve, contudo, entrevistados(as) em todas as 

classes de idade, sendo a maioria entre 51 e 60 anos. A média de tempo em que 

eles(as) residem na área foi de 23 anos, variando de 1 a 65. No PECB, dois terços 
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dos entrevistados foram homens e a média de idade dos entrevistados(as) foi de 51 

anos, variando de 17 a 77. Houve também entrevistados(as) em todas as classes de 

idade, sendo a maioria com mais de 61 anos. A média de tempo em que eles(as) 

residem na área foi de 16 anos, variando de 5 a 40 (Anexo D).  

A maioria dos entrevistados(as) estudou até o ensino fundamental e 

possui baixa renda familiar, de até dois salários mínimos. Enquanto no PESM-NSV a 

maioria dos entrevistados(as) possui o Fundamental incompleto, no PECB a maioria 

dos entrevistados(as) possui o Fundamental completo. Com exceção da classe 

“nenhuma escolaridade” no PESM-NSV, foram entrevistadas pessoas em todas as 

classes de escolaridade em ambas as áreas de estudo. A renda familiar mensal, por 

sua vez, variou de 1100 a 8000 reais no PESM-NSV e de 998 a 8334 reais no 

PECB, sendo que em ambas as áreas de estudo 50% dos entrevistados(as) 

possuem renda de 1001 a 2000 reais por mês (Anexo D). 

Dentre os(as) entrevistados(as), foi possível identificar seis grupos sociais 

de atores envolvidos (stakeholders) diferentes: Agropecuaristas – produtores rurais 

que comercializam as culturas ou animais de criação que cultivam e criam; 

Agricultores de subsistência – pequenos produtores rurais que dependem de suas 

culturas e criações para subsistirem, porém não comercializam o que cultivam ou 

criam; Contratados – trabalhadores rurais que lidam com a terra, com culturas e 

criações, mas, não são os donos da terra onde trabalham; Moradores não 

dependentes da terra – moradores que não trabalham com a terra, cujo sustento não 

depende de cultivos ou criações, como comerciantes e aposentados; Estudantes – 

moradores menores de idade que ainda frequentam a escola; Extrativistas – 

moradores que dependem da extração de recursos naturais, como o palmito jussara, 

para sua sobrevivência. A maior parte dos(as) entrevistados(as) no PESM-NSV 

pertence ao grupo dos Agropecuaristas (36,36%), enquanto no PECB, a maioria 

pertence ao grupo dos Moradores não dependentes da terra (31,82%; Figura 30) 
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Figura 30. Porcentagem de entrevistados(as) pertencente a cada uma das categorias de grupos 

sociais de atores envolvidos (stakeholders) no Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Sta. 

Virgínia (PESM-NSV) e no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 

 

6.4.1.2 Percepções e atitudes em relação aos parques 

Em ambas as áreas de estudo, as percepções e atitudes dos(as) 

moradores (as) locais em relação aos parques foram em sua maioria positivas. 

Porém, existem moradores(as) em ambas as áreas que possuem percepções e 

atitudes negativas em relação aos parques, o que merece atenção. A grande maioria 

dos(as) entrevistados(as) considera o parque da região em que vive importante 

(85,71% no PESM-NSV e 81,25% no PECB; Figura 31A) e possui um sentimento 

positivo em relação a ele (92,31% gosta ou adora o PESM-NSV, e 85,71% gosta ou 

adora o PECB; Figura 31B). Contudo, no PECB, houve moradores(as) que 

apresentaram percepções e atitudes negativas em relação ao parque, sendo que 

12,50% disseram que o PECB não é importante e 7,14% disseram não gostar do 

PECB. Quando questionados se a existência do parque altera de alguma forma a 

sua vida, a percepção da maioria dos(as) entrevistados(as) foi também positiva em 

ambas as áreas (56,25% acredita que a existência do PESM-NSV melhora ou 

melhora muito sua vida, e 71,43% considera que a existência do PECB melhora ou 

melhora muito sua vida), sendo que a percepção dos(as) moradores(as) locais foi 

mais positiva no PECB do que no PESM-NSV. Nessa área, 18,75% dos(as) 

entrevistados(as) considera que a existência do parque piora ou piora muito sua 

vida, indicando uma relação negativa com a UC, enquanto no PECB, apenas 7,14% 

considera que a existência do parque piora sua vida (Figura 31C). 
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Em relação às razões pelas quais os(as) entrevistados(as) consideram os 

parques importantes (Figura 32), algumas delas foram semelhantes entre os 

parques, porém, o número de vezes em que foram citadas variou entre eles. 

Enquanto no PESM-NSV, os(as) moradores(as) consideram o parque importante 

principalmente por ser uma fonte de empregos e por cuidar da natureza, tendo 

citado também que é importante para a respiração, produzindo oxigênio, e para o 

turismo, no PECB, as principais razões citadas foram o turismo, o cuidado com os 

bichos, a água e o ar, e o fato de ser um importante ponto de referência, sendo que 

a geração de empregos apareceu bem menos que no PESM-NSV. 

Um resultado que merece destaque é que a grande maioria dos(as) 

moradores(as) locais utiliza pouco o parque da região onde mora para lazer (66,67% 

no PESM-NSV e 60% no PECB visitaram poucas vezes o parque a passeio) ou 

nunca visitou o parque (20% em ambas as áreas; Figura 33). 
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Figura 31. Percepções e atitudes dos(as) moradores(as) locais em relação ao Parque Estadual da 

Serra do Mar – Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) e ao Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). A: 

importância dos parques; B: sentimentos em relação aos parques; C: percepção de se e como os 

parques alteram suas vidas.  
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Figura 32. Principais termos citados pelos(as) moradores(as) locais como razões da importância do Parque 

Estadual da Serra do Mar – Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) e do Parque Estadual Carlos Botelho 

(PECB). 

 

 

Figura 33. Frequência com que os(as) moradores(as) locais utilizam o Parque Estadual da Serra do Mar – 

Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) ou o Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) para lazer. 
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6.4.1.3 Conflitos humano-fauna 

Foi identificada a ocorrência de conflitos humano-fauna em ambas as 

áreas de estudo em função da depredação de cultivos e/ou de criações por animais 

silvestres (Tabela 07). No total, identificaram-se três cultivos e cinco tipos de criação 

que sofrem depredação no PESM-NSV, e seis cultivos e um tipo de criação que 

sofrem depredação no PECB. O único conflito comum entre as áreas de estudo é a 

depredação de galinhas, que, segundo os(as) entrevistados(as), pode ser causada 

por nove táxons diferentes, entre eles três espécies ameaçadas de extinção: lontra, 

gato-mourisco e gato-do-mato. Alguns casos de depredação levam ao prejuízo total 

para os(as) moradores(as), como é o caso da perda de cambuci, milho e feijão 

causada por diferentes espécies de aves e da perda de peixes causada pela lontra. 

Apesar desses casos, os conflitos que geram maior preocupação nos(as) 

moradores(as) e mostraram-se mais expressivos pelas entrevistas foram a 

depredação de gado por onça-parda no PESM-NSV, a qual somou 18 ocorrências 

em quatro anos (2016 a 2019; comunicação pessoal com a gestão do PESM-NSV), 

e a depredação de uvas pela anta no PECB, que já levou à morte de uma anta por 

retaliação (comunicação pessoal com o Instituto Manacá). 
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Tabela 07. Cultivos e criações que sofrem depredação por animais silvestres, espécie que realiza a 

depredação, qual o prejuízo já sofrido para a espécie em questão por entrevista, e em qual área de 

estudo ocorreu a depredação (Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Sta. Virgínia, PESM-NSV, 

e/ou Parque Estadual Carlos Botelho, PECB). * = prejuízo por colheita; NI = não informado. 

Cultivo/criação Espécie que depreda Prejuízo Área de estudo 

Cambuci Jacu Total* PESM-NSV 

Milho Pomba-legítima Total* PESM-NSV 

 Pomba-rola Total* PESM-NSV 

 Inhambu Total* PESM-NSV 

 Saracura NI PESM-NSV 

  Tiriba NI PESM-NSV 

Feijão Passarinho Total* PESM-NSV 

  Ratos do mato Total* PESM-NSV 

Uva Anta 6000 kg* PECB 

Banana Periquito NI PECB 

Inhame Ratos do mato NI PECB 

Abacate Tucano NI PECB 

Mexirica Gambá NI PECB 

Pinus Ratos do mato NI PECB 

 Formiga NI PECB 

 Tico-tico NI PECB 

  Pardal NI PECB 

Galinha Morcego 10 aves PESM-NSV 

 Gambá 5 aves PECB 

 Mão-pelada 5 aves PECB 

 Lontra 5 aves PESM-NSV 

 Gavião/Pinhé 5 aves PESM-NSV e PECB 

 Gato-mourisco 5 aves PECB 

 Gato-do-mato 3 aves PESM-NSV e PECB 

 Teiú 3 aves PECB 

  Cobra NI PESM-NSV 

Peixes Lontra Total PESM-NSV 

Caprinos Onça-parda 10 cabras PESM-NSV 

Bovinos Onça 2 bezerros PESM-NSV 

Cachorro-doméstico Queixada 1 cachorro PESM-NSV 

 Ouriço Não fatal PESM-NSV 

 

Quando questionados sobre de quem é a responsabilidade por esses 

conflitos com os animais silvestres, a percepção da maioria dos(as) 

entrevistados(as), em ambas as áreas, é de que a responsabilidade é igualmente 

deles(as) e das instituições que atuam nas regiões, tais como a Prefeitura e o 

Governo do estado na figura do Parque (61,54% no PESM-NSV e 50% no PECB). 

Porém, enquanto no PESM-NSV mais pessoas acreditam que a responsabilidade é 

mais ou só das instituições do que mais ou só delas (23,07% contra 15,38%), no 
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PECB, mais pessoas acreditam que a responsabilidade seja mais ou só delas do 

que das instituições (41,66% contra 8,33%; Figura 34). 

 

 

Figura 34. Percepção dos(as) moradores(as) locais sobre de quem é a responsabilidade pelos 

conflitos com animais silvestres no Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Sta. Virgínia (PESM-

NSV) e no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 

 

6.4.1.4 Relação entre a existência de conflitos e a atitude em relação aos 

animais e ao parque 

Em ambas as áreas de estudo, todas as médias dos índices de atitude 

apresentados pelos(as) moradores(as) que sofrem depredação de suas culturas ou 

animais de criação foram menores do que as médias dos índices de atitude 

apresentados pelos(as) moradores(as) que não sofrem depredação (Figura 35). 

Apesar disso, não houve diferença significativa entre o índice de atitude em relação 

à onça-parda no PECB (W = 40,5; valor-p = 0,3499), entre o índice de atitude em 

relação à anta no PESM-NSV (t = 0,1253; valor-p = 0,9095) e no PECB (W = 41,5; 

valor-p = 0,2961), e nem entre o índice de atitude em relação ao parque no PESM-

NSV (t = 1,2949; valor-p = 0,2859) e no PECB (t = 0,7687; valor-p = 0,4578). Por 

outro lado, no PESM-NSV, houve diferença significativa entre o índice de atitude em 

relação à onça-parda entre os(as) moradores(as) que sofrem e os que não sofrem 
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depredação (t = 4,4607; valor-p = 0,00054). Assim, os moradores que sofrem 

depredação na região do PESM-NSV possuem significativamente uma atitude mais 

negativa em relação à onça-parda do que os que não sofrem depredação. 
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Figura 35. Comparação entre os valores de índice de atitude em relação A: à onça-parda; B: à anta; C: e ao 

parque apresentados pelos(as) entrevistados(as) que não sofrem depredação e pelos que sofrem 

depredação de suas culturas e animais de criação no Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Sta. 

Virgínia (PESM-NSV) e no Parque Estadual Carlos Botelho (PECB).  

           PESM – NSV                                                PECB 
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6.4.1.5 Abate de animais silvestres 

De acordo com o conhecimento e a experiência dos(as) moradores(as) 

locais, ocorre o abate de animais silvestres em ambas as áreas de estudo, porém 

em baixa intensidade, principalmente quando comparada à intensidade com que 

essa prática ocorria no passado de ambas as regiões. A grande maioria dos 

entrevistados afirmou que ocorre o abate de animais silvestres na região onde vive 

(80% no PESM-NSV e 77,78% no PECB). As duas perguntas feitas para estimar a 

intensidade dessa prática atualmente tiveram respostas bastante semelhantes para 

ambas as áreas de estudo, o que indica coerência nas falas dos entrevistados e dá 

credibilidade aos resultados. A maior parte dos(as) entrevistados(as) disse que a 

intensidade do abate é muito baixa no PESM-NSV (38,46%) e no PECB (40%), 

sendo que nessa última área a mesma quantidade de pessoas (40%) respondeu que 

o abate não ocorre quando questionadas sobre sua intensidade (Figura 36A). Em 

relação à quantidade de animais abatidos, 42,86% dos(as) entrevistados(as) 

consideram essa quantidade baixa no PESM-NSV, enquanto 38,46% responderam 

“nenhuma” para essa questão no PECB (Figura 36B).     
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Figura 36. Intensidade de abate de animais silvestres (A) e quantidade de animais silvestres abatidos 

(B) na região do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) e do Parque 

Estadual Carlos Botelho (PECB) de acordo com os(as) moradores(as) locais. 

A 

B 
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Dentre as motivações ao abate de animais silvestres, foram identificadas 

seis razões (Anexo E) que podem ser classificadas em quatro categorias principais 

(Figura 37): alimentação (caçam para complementar a alimentação ou porque 

gostam do sabor), retaliação (abatem animais que atacam as culturas ou criações e 

dão prejuízo), esporte/hobby (caçam por lazer e diversão), comércio (caçam para 

obter renda ou para comprar drogas). Em ambas as áreas, as motivações 

relacionadas à alimentação foram as principais, sendo que 41,67% das respostas 

sobre as motivações do abate no PESM-NSV e 25% no PECB foram relacionadas à 

necessidade para alimentação, e 33,33% das respostas sobre as motivações ao 

abate no PECB foram porque as pessoas gostam do sabor da carne. Já a retaliação 

foi a segunda motivação mais citada também em ambas as áreas de estudo 

(33,33% das respostas no PESM-NSV e 25% das respostas no PECB). Por outro 

lado, o abate por esporte ou hobby e para o comércio, segundo os(as) 

entrevistados(as), não são motivações comuns nas áreas de estudo (Figura 35).   

 

 

Figura 37. Motivações ao abate de animais silvestres, divididas em categorias, na região do Parque 

Estadual da Serra do Mar – Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) e do Parque Estadual Carlos Botelho 

(PECB) de acordo com os(as) moradores(as) locais. 

 

A partir das respostas dos(as) entrevistados(as), foram identificados 15 

táxons, alguns em nível de espécie, que são caçados somando-se as duas áreas de 

estudo, sendo seis táxons caçados em ambas as áreas, quatro apenas no PESM-
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NSV e cinco apenas no PECB. Dentre elas, a paca, os tatus e o macuco são, 

respectivamente, as espécies mais caçadas em ambas as áreas. É importante 

ressaltar que espécies ameaçadas de extinção em nível nacional ou no estado de 

São Paulo estão entre as espécies caçadas nas áreas de estudo, como a anta, o 

veado-bororo, a queixada, a jacutinga, o macuco e o jaó-do-sul (Figura 38). O 

veado-bororo e o jaó-do-sul foram citados apenas como “veado” e “jaó”, mas, o 

veado-bororo foi a espécie de veado mais frequente na região do PECB e o jaó-do-

sul é a única espécie de jaó que ocorre nessa região.  

 

 

Figura 38. Táxons caçados na região do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Sta. Virgínia (PESM-

NSV) e na do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) de acordo com os(as) moradores(as) locais. 

 

6.4.2 Análise qualitativa 

A partir da análise de categorização por codificação, foram identificadas e 

criadas 16 categorias organizacionais e 55 categorias substantivas para descrever e 

melhor compreender o conteúdo das respostas abertas, das informações adicionais 

e dos relatos obtidos nas entrevistas (Anexo F). Dentre as categorias 

organizacionais, a que apresentou o maior número de citações entre os(as) 

entrevistados(as), em ambas as áreas de estudo, foi a categoria “Sobre os animais”, 

a qual reúne informações sobre as espécies e sobre a atitude das pessoas em 
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relação a elas. Em seguida, as categorias “Caça”, “Conflitos” e “Parque” foram as 

mais citadas, porém em ordens diferentes em cada área de estudo, como pode ser 

visto na figura 39.  

 

 

Figura 39. Número de citações em cada categoria organizacional comparando o Parque Estadual da Serra 

do Mar – Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) com o Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 

 

 A seguir, serão apresentadas narrativas explicando os principais pontos 

levantados nas entrevistas para cada uma das categorias organizacionais, as quais 

são representadas por uma citação ilustrativa proveniente das entrevistas. 

 

6.4.2.1 Agrotóxicos – “veneno mata tudo” 

O tema “Agrotóxicos” apareceu apenas nas entrevistas com os(as) 

moradores(as) locais da região do PECB. Segundo eles, o “veneno”, é considerado 

como uma das causas para a diminuição da quantidade de animais que existem na 

região, como pode-se perceber nesta fala: “Vê menos. Antes, via bastante tatu, 

veado, tatu mieiro, via muito. Deve ser veneno”. Os(as) moradores(as) relataram 

que, hoje em dia, eles não conseguem colher ser colocar veneno, o que não ocorria 

no passado, quando colhiam sem a necessidade de agrotóxicos – “plantava, carpia, 
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100 sacos no dia sem veneno”. Um(a) dos(as) entrevistados(as) ressaltou que o uso 

dos agrotóxicos é bom apenas para a indústria e não para o produtor rural.  

6.4.2.2 Ameaças à fauna – “Uma vez um bugio tomou um choque no 

transformador, desmaiou” 

No PECB, os(as) moradores(as) locais identificaram algumas ameaças à 

fauna como: os choques causados pelos fios e redes de alta tensão; a falta de 

alimento para os animais, em função por exemplo da extração ilegal de palmito; os 

venenos utilizados nas plantações, como discutido no item anterior; a perda de 

habitat, invasão da mata pelas pessoas; e a caça. Algumas dessas ameaças podem 

ser identificadas nesta fala: “As pessoas invadiram a mata, tinha muito mais palmito, 

falta alimento. O povo passou a matar mais”. 

 

6.4.2.3 Atropelamentos – “Encontramos bastante morto na estrada, quati, tatu, 

cabeça de capivara, uma anta” 

O tema “Atropelamentos” apareceu nas falas dos(as) moradores(as) de 

ambas as áreas de estudo, sendo, porém, mais expressivo no PESM-NSV (15 

citações) do que no PECB (4 citações). Além disso, a partir dos relatos dos(as) 

entrevistados(as), foi possível identificar 11 espécies nativas impactadas pelo 

atropelamento no PESM-NSV, enquanto no PECB, foram identificadas cinco 

espécies. Dentre elas, as espécies mais encontradas atropeladas nas estradas 

foram as cobras, os gambás e os tatus, resultados exemplificados por alguns 

trechos das entrevistas: “Na rodovia, tem gambás de milhões atropelado, acha 3, 5 

de uma vez”; “Viram passarinho, lagarto e cobra atropelados na Oswaldo Cruz, e 

tatu na estrada da base para Vargem Grande”; “Bastantes cobras”; “Viu tatu-peba ou 

tatu-de-rabo-mole com a cabeça amassetada na beira da estrada”. É importante 

ressaltar também que, entre as espécies atropeladas, foram citadas espécies 

ameaçadas de extinção como a anta, em ambas as áreas, o veado vermelho e a 

onça-pintada no PESM-NSV. O caso de atropelamento da onça-pintada já possui 

mais de 10 anos, mas ainda é bastante lembrado pela população. Na região do 

PESM-NSV, existe um funcionário que faz a manutenção das estradas e retira os 

animais atropelados. Contudo, ele não é orientado para anotar esses dados, nem 

informar a Prefeitura ou o Parque.  
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6.4.2.4 Caça – “Caçava para comer, todo mundo caçava. Os pobres caçavam 

mais. Agora acabou” 

A partir dos relatos das entrevistas, foi possível identificar mais cinco 

táxons caçados além dos já citados nas respostas para a pergunta “quais animais 

são caçados?”, sendo eles os macacos, tartarugas e onças parda e pintada na 

região do PESM-NSV, e o jacaré na região do PECB: “Comiam macaco aos 12, 13 

anos de idade”; “Carne de tartaruga é muito boa, tem sete tipos só no casco”; 

“Mataram uma onça-pintada quando ele tinha 12 anos, na Serraria”; “Conseguiram 

matar a parda que pegou os carneiro há 20 anos, com os cachorros (cinco), cheira a 

carreira. O delegado levou a onça-parda para ele comer”; “Jacaré é muito raro para 

comer. Gostoso a carne, gostei defumado”. Além disso, foram identificados os 

métodos de caça que eram usados no passado, quando era muito comum a caça 

com cachorros, com armadilhas, laço, bodoque e espingarda, e os que são usados 

ainda hoje, como a ceva, chamar com o piado, e a arma de fogo: “Caçava com 

bodoque”; “Há 50 anos, caçavam paca e cutia com cachorro”; “Conheceram um 

fazendeiro rico que caçava anta com cachorro”; “Para caçarem a onça-pintada, eles 

usavam o animal que ela tinha machucado de isca. Deixavam ele para ela pegar no 

dia seguinte”; “Indivíduo B é caçador profissional, tem arma com silenciador. Sabe o 

rastro dos bichos. Mesmo depois de ser pego” (PESM-NSV); “Vinham para caçar 

veado, vinham com cachorro”; “Nos bairros mais longes, ainda cevam”; “Uru é o 

melhor que tem, são difíceis de pegar, a não ser se ficar piando. Não tem costume 

de ceva”; “Meus avós caçavam com armadilha, laço, não com arma de fogo” 

(PECB). 

De acordo com os(as) moradores(as) locais, a caça era muito comum no 

passado em ambas as áreas de estudo, havendo uma época em que era legalizada, 

sendo possível obter uma licença para caçar. Em função disso, as pessoas 

consideram que a intensidade atual da caça é muito baixa, pois, apesar de ainda 

ocorrer, é muito menor do que a que havia no passado: “Quando tinha 11 anos, era 

muito grande”; “De vez em quando a turma mata. Ninguém está matando mais nada. 

Acho estranho uma arma em casa. Hoje, praticamente não ocorre”; “A turma era 

armada até os dentes. Meu pai nunca matou uma onça. Eu cacei muito, se eu 

contar, não sei dizer quantas pacas eu matei”; “Antigamente, era permitido caçar, 

tinha carteirinha até. Acredito que parou porque não teve como controlar. Eu conheci 

pessoa que, se ia no mato caçar porco, se pudesse matava tudo. Matava cinco, 
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largava no mato, matava por matar. Era raro, mas existia” (PESM-NSV); “De 

primeiro, tudo o que via matava. Antes da década de 70, para cá era liberado”; 

“Antigamente, matavam. Quando era criança (há 50 anos mais ou menos), era uma 

matança só de passarinho, de bicho de couro”; “Caçava quando era jovem. Naquele 

tempo, era arma sem documento, sempre teve”; “Entre 10 e 15 anos, começou a 

diminuir a caça”; “De 15 a 10 anos para cá foi parando”; “Ouviu falar de pessoas que 

mataram anta há 10, 15 anos. Hoje, não ocorre abate” (PECB). Os(as) 

moradores(as) dizem que a caça diminuiu por ser uma prática perigosa, pela 

fiscalização, e por haver mais oferta de comida atualmente, não valendo a pena o 

risco: “A mistura que tinha era do mato. Hoje, vai arriscar ir para a cadeia? Melhor 

comprar no supermercado”; “Eu tenho pato, galinha, porque vou fazer uma arapuca 

para a legítima? (PESM-NSV); “Hoje, gasta 10 real em um cartucho, vai lá e compra 

a carne” (PECB) 

Contudo, houve relatos que indicam que a caça ainda é uma prática 

comum em alguns bairros, havendo inclusive comércio e encomendas feitas por 

pessoas das cidades: “O pessoal anda matando, a gente sabe”; “Vira e mexe escuta 

tiro, mais na parte da manhã. É baixa, embora cacem”; “Tem gente demais que sobe 

aqui para caçar”; “Diz que a paca é cara, 500 a 600 reais. Tatu é 200 reais”; “Todo 

dia mata (pomba) legítima. Vende a cinco reais para comprar droga” (PESM-NSV); 

“Tem mais caçador no Taquaral do que aqui em Abaitinga”; “Tem quem mata”; “É 

muito baixa em Abaitinga e muito alta no Vale do Ribeira. Lá vivem disso, todo 

mundo caça”; “Preço da paca varia de 200 a 500 reais, é o principal pedido (no Rio 

Preto)” (PECB).  

Apesar da caça para venda existir, as principais motivações para a caça 

de animais silvestres são a de caçar para comer e a retaliação por prejuízos 

sofridos. A caça por necessidade, por falta de alimento, era muito comum no 

passado, situação que está bem melhor hoje, mas, ainda existem pessoas que 

caçam para não passar fome, principalmente no Vale do Ribeira: “A mistura que 

tinha era do mato”; “Caçavam para comer, aproveitava tudo”; “Matava para comer”; 

“Tinha falta de alimento, desde criança, nunca teve muito” (PESM-NSV); “Vem dos 

mais velhos o gosto por caçar, tinha bastante gente que passava apuro, não tinha 

mistura”; “Caçam porque gosta da carne, passar fome é difícil” (PECB). Há também 

pessoas que caçam porque gostam do sabor da carne: “Meu pai caçava, caçava 
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porque gostavam do sabor da carne”; “Caça ocorre por tradição, gostam da carne de 

caça” (PECB). O abate por retaliação também é uma prática que ocorre desde o 

passado até os dias de hoje: “No passado, as pessoas faziam armadilha para pegar 

onça, porque ela pegava carneiro. Comiam a própria onça. Dava muito prejuízo”; 

“Soube que mataram uma onça-pintada, porque estava dando prejuízo. Em uma 

noite, ela matou 16 carneiros” (PESM-NSV); “Matam pelo prejuízo”; “Ouve falar que 

matam anta, porque dá prejuízo”; “Abateram porque pega os ovos da galinha” 

(PECB). Além disso, a caça também ocorre por diversão, esporte. É possível 

perceber, pelos relatos, que essa prática por diversão era mais comum no passado 

no PESM-NSV, enquanto ainda ocorre no PECB: “Era a única diversão que a gente 

tinha. Quanto maior, mais carne”; “O divertimento da turma era ir para o mato”; 

“Quem matava onça era o campeão do caçador. (Matavam) oito pacas em uma 

noite”; “Há 15 anos atrás era proibido, mas tinha, tinha gente que gostava pela 

adrenalina”; “Cunhado gostava de caçar, tinha comida, mas, caçava porque gostava 

(PESM-NSV); “O pessoal gostava de caçar”; “Tem gente que caça por bagunça, 

mata”; O prazer é contar que um matou”; “(Caçam) porque gosta. As pessoas aqui 

do bairro (Abaitinga) não passam necessidade. Por esporte ou porque gostam da 

carne” (PECB). 

Outro resultado interessante obtido a partir das entrevistas foram as 

motivações pessoais que fizeram com que as pessoas parassem de caçar. Dentre 

elas, a principal é a consciência que vem com a idade e com o fato do caçador casar 

e ter sua família, o que faz com que sinta dó dos animais e que não queira se 

arriscar nos perigos do mato e em ser preso: “Depois que aprende e viu a judiação 

que era os filhotes ficarem sozinhos. Parou de caçar, porque ficou com dó de matar 

um animal que tinha filhotes. Começou a pensar nisso ao ver seus próprios filhos. As 

filhas tinham dó”; “Era criador de passarinhos. Tirar uma coisinha deste tamanho. Se 

sentiu muito mal, ficou arrependido”; “Mudou quando veio para cá, ficou com dó. Já 

estava casado e tinha filho” (PESM-NSV). 

 

6.4.2.5 Cachorros-domésticos – “Cachorro tem demais, andam soltos, caçando 

comida” 

Apesar da frequência de registros e do número de indivíduos de 

cachorros-domésticos ter sido preocupante apenas no PESM-NSV, a partir dos 

dados do armadilhamento-fotogáfico, foram relatados comportamentos 
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preocupantes e o impacto dos cães sobre a fauna silvestre também nas entrevistas 

da região do PECB. Por outro lado, houve relatos de abandono de cães no parque e 

em sua Zona de Amortecimento apenas para o PESM-NSV, como evidenciado nesta 

fala: “Tem uns cara de Ubatuba que fica soltando os bichos aqui”. Adotar animais 

abandonados é uma prática comum entre os(as) moradores(as) da comunidade de 

Vargem Grande na Zona de Amortecimento do PESM-NSV. Além disso, a partir das 

entrevistas, percebe-se que o comportamento de deixar os cachorros soltos, livres 

para irem para o mato, é mais comum na região do PESM-NSV do que na do PECB, 

onde isso também acontece, porém houve mais relatos nessa região de donos(as) 

que mantém seus animais presos em casa. Nesse sentido, vale ressaltar a fala de 

um(a) morador(a) da região do PESM-NSV:   

Cachorro quando vai para o mato, às vezes demora 2 dias. Um dos 

cachorros vai quase todo dia para o mato caçar. Agora mesmo tem 3 no 

mato, é o instinto deles né. Às vezes pega tatu, pega no mato mesmo. 

O impacto dos cachorros-domésticos sobre a fauna silvestre foi o tópico 

mais citado dentro dessa categoria organizacional em ambas as áreas de estudo. 

Foram identificados 12 táxons perseguidos ou mortos por cães nos relatos dos(as) 

entrevistados(as), dentre os quais estão espécies ameaçadas como o gato-do-mato 

e o tamanduá-bandeira: “só sabe do tamanduá-bandeira que viu morto na beira da 

estrada por cachorros” (PESM-NSV); “Corre gato-do-mato, gambá, guaxinim. Matou 

gambá e lagarto” (PECB). O comportamento dos cães de irem para o mato (“bicho 

fica com fome e vai para o mato caçar” PESM-NSV) gera inclusive impactos 

negativos para os próprios cães, como mostra este relato: “Eles (quati) briga com os 

cachorro, pega os cachorro. Pegou o cachorro deles” (PECB). Um(a) dos(as) 

moradores(as), no PESM-NSV, teve dois de seus cães atacados por queixada, 

enquanto outro(a) apresenta atitude bem negativa em relação aos ouriços, pois eles 

machucam os cães. Dessa forma, a interação entre cachorros-domésticos e a fauna 

silvestre causa danos tanto para a fauna, como a predação, competição, 

afugentamento e doenças, quanto para as pessoas, cujos animais de estimação são 

perdidos ou machucados. 

Um ponto positivo evidenciado pelas entrevistas foi que os(as) donos(as) 

mostraram-se bastante conscientes em relação à importancia da vacinação e da 

castração, apesar de reclamarem dos altos custos. Em função disso, eles(as) 

valorizam as campanhas de vacinação e castração da prefeitura, dos parques e das 
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ONGs, que foram citadas entre as principais formas pelas quais as instituições da 

região ajudam os moradores: “Prefeitura faz vacinação dos cachorros por preço 

mais acessível” (PESM-NSV); “Vieram castrar, o pessoal do governo (parque). Ainda 

bem que teve essa chance” (PECB).   

  

6.4.2.6 Características da região – “Aqui é muito fraco de governo, de 

administração”  

Visando melhor compreender as áreas de estudo, os resultados desta 

seção serão apresentados separadamente para cada uma das áreas.  

A vida das comunidades do interior e entorno do PESM-NSV é bastante 

simples, de muito trabalho, e grande parte dos(as) entrevistados(as) apresentam um 

histórico de privações: “Não tinham geladeira, nem cama. Só o pai tinha cama. 

Dormiam todos próximos dos animais de criação, que entravam em casa”. Apesar 

disso, a população possui um carinho pela região e gostam de viver nela: “A gente 

que gosta já está adaptado. Mesmo quem saiu por falta de opção, consegue 

aposentar e quer voltar. Jamais passa na minha cabeça viver na cidade, 

principalmente cidade grande”. Segundo os(as) moradores(as), a região possui um 

histórico de uso intenso dos recursos florestais, havendo grande intensidade de 

desmatamento e caça no passado: “Meu pai mexia com lenha, carvão, tinha muita 

gente que trabalhava com isso. Todo lugar que você ia tinha duas ou três casas que 

mexia com carvão e lenha”; “Antes, o pessoal fazia muito carvão, tinha mula, 

desmatava, fazia carvão de qualquer madeira. Hoje, só de eucalipto”; “De primeiro, 

era de monte que andava com arma por essa Serra”; “Cresceu comendo peixe, 

marisco, paca, gambá”. A criação de gado leiteiro foi por muito tempo uma das 

principais atividades econômicas da região. Porém, ela deixou de ser rentável e 

houve a substituição pelo gado de corte, além do plantio de eucalipto, que tornou-se 

comum na região: “Faz 20 anos que o leite parou de ser uma boa renda. Um litro de 

leite comprava dois litros de gasolina. Hoje, um litro de leite é um real e vinte 

centavos, até oitenta centavos”; “O plantio de eucalipto dominou aqui na região, das 

Palmeiras até Natividade”. Hoje, eles precisam diversificar a produção e muitos 

possuem outros empregos além do de agricultor(a): “Na roça, faz de tudo um pouco. 

Para viver só de agricultura, no momento é difícil”. 

A partir das entrevistas, identificou-se os principais problemas enfrentados 

pelos(as) moradores(as) locais, os quais não só prejudicam a qualidade de vida da 
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população, mas, também geram ameaças para a conservação do meio ambiente na 

região. Nas áreas mais próximas de Ubatuba, os principais problemas levantados 

foram o das moradias irregulares e a falta de saneamento básico, os quais geram 

desmatamento, deslizamentos de terra, poluição e proliferação de doenças: “O 

principal problema é de moradias irregulares e falta de saneamento básico em 

Ubatuba. Pessoal compra terrenos na área de proteção ambiental”; “O valor dos 

terrenos é mais barato na encosta, é na periferia, a pessoa compra por isso”. Nesse 

sentido, não há também tratamento de esgoto no bairro de Vargem Grande, o mais 

próximo do PESM-NSV. Há falta de empregos na região: “Falta serviço, precisa de 

uma empresa”, e os projetos realizados juntos às comunidades, os quais poderiam 

trazer capacitação e oportunidades para a população, não têm continuidade “O 

problema da região é que os projetos começam e depois param”; “Levou ao 

desânimo, ninguém vê os projetos continuarem. Falta o incentivo do povo”. 

Atualmente, há uma cozinha comunitária que foi construída no bairro de Vargem 

Grande, mas, ela está parada. Outro problema que prejudica o desenvolvimento da 

região é a corrupção: “Hoje em dia, a gente vê tanta corrupção, mesmo aqui ouve 

falar de corrupção. Cidade pequena aparece mais”; “A escola nova está parada faz 

10 anos. A estrutura é muito boa. Teve corrupção da prefeitura na obra e a empresa 

faliu”; “Tem muita corrupção, pessoal paga a polícia, fica dois a três dias na mata”. 

Além da corrupção, o uso e venda de drogas é outro problema que preocupa muito 

os(as) moradores(as), e, como mostrado nos resultados anteriormente, algumas 

pessoas caçam para conseguir dinheiro para comprar drogas. Pode-se entender 

melhor a situação nas seguintes falas: “O pior que aconteceu aqui foi o vício”; “Não 

leva as filhas na escola quando está chovendo. As lâmpadas no caminho das 

meninas estão queimadas e, perto da ponte e da lixeira, é ponto de droga”. “Esse 

negócio de droga, não é o povo daqui, vem de Caraguá, Taubaté, Ubatuba. Tá 

corrido da polícia, vem se esconder aqui na Vargem Grande”. Por último, outro grave 

problema identificado foi a ocorrência de incêndios no parque e em sua Zona de 

Amortecimento: “Ali no Indivíduo A, indo para Barra Mansa, todo ano pega fogo”. 

Assim como relatado para as comunidades da região do PESM-NSV, 

os(as) moradores(as) da região do PECB também possuem um histórico de vida 

simples e dependente dos resursos da floresta: “Antigamente, não tinha luz, nem 

água”; “Moradia era de pau-a-pique, usavam tábua de Cedro, Louro”; “Só desfrutava 
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da terra, não existia estrada, a mistura era a caça”. As características da região e os 

problemas enfrentados pela população variam conforme o bairro no entorno do 

PECB, havendo desde questões bastante sérias, até locais em que a população 

está satisfeita, como no bairro do Turvinho: “Não tem problema, no bairro não tem 

violência”. Na região alta do entorno do PECB, nos bairros de Abaitinga, Gavião, 

Turvinho e Taquaral abaixo, as principais atividades econômicas são a fruticultura, 

horticultura e o plantio de eucalipto e pinus, sendo a produção de uvas uma das 

principais. Já na região baixa do entorno, no bairro do Rio Preto, há o predomínio de 

plantações de banana e de palmito pupunha. Além disso, o turismo é uma atividade 

emergente em ambas as regiões.  

Nos bairros de Abaitinga e Gavião, os principais problemas levantados 

foram a falta de saneamento básico, de educação, de investimentos e de mão-de-

obra: “O problema maior é o esgoto, saneamento. Abaitinga é fossa”; “Povo critica 

muito a sujeira, mas, não tem educação. Tem muita lei e pouca educação”; “Não 

temos investimento. Ninguém vai dar valor”. Os produtores rurais reclamam também 

de mudanças no clima da região, o que prejudica a colheita “Mudança do clima 

atrapalhou, cada ano é um ano. Ganha muito, mas gasta demais. Fica na mão dos 

atravessadores”. Já no Taquaral abaixo, o principal problema identificado foi a 

droga: “Bairro nosso tá perdido, a gente conhece moleque que hoje é traficante, tem 

bastante gentadinha lá que usa”. No bairro do Rio Preto, por sua vez, os principais 

problemas são a falta de água e de empregos: “Água vem da mina, tem a rede, mas, 

dá muito problema. É bem comum faltar água. A professora chegou a chorar, porque 

não tinha água para os alunos”; “O encanamento foi feito no pasto dos búfalos, tem 

vazamento. Falta a manutenção do encanamento que passa pelo pasto”; “Serviço 

tem lá para o Ipiranga. Há mais de 30 anos tinha serviço, vinham buscar de toyota”; 

“As instituições poderiam trazer emprego, fábrica de pupunha para o bairro”; “O 

bairro aqui tá muito atrasado. De 10 jovens, sete, oito vai embora”. Além disso, 

os(as) moradores(as) sentem falta da cooperativa que existia no bairro, porque, 

agora, os produtores precisam vender para atravessadores ou levar na cooperativa 

de Sete Barras: “Precisavam fazer as vendas por si mesmos, não por atravessador. 

A cooperativa parou por falta de organização da presidência da Associação”; “Não 

acho certo. Tem que melhorar aqui, ensacar, embalar”. 
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6.4.2.7 Conflitos – “As antas entram por todos os lados. Na última safra, seis 

mil quilos de uva foram perdidos” 

O principal conflito com animais silvestres identificado a partir das 

entrevistas foi a depredação de culturas e de animais de criação pelo mesmos, tanto 

na região do PESM-NSV, quanto na do PECB, o que traz prejuízos aos(às) 

moradores(as) locais. Na região do PESM-NSV, a cultura de milho sofre ataque 

principalmente das capivaras e saracuras, mas, também de queixada e tiriba: 

“Capivara estraga o milho, sabe do pessoal falar”; “Tiriba come o milho, não tão 

seco, não tão verde. Saracura é a que dá mais prejuízo. Arranca o milho que a gente 

planta”; “Estava no milharal e os porcos (queixada) vieram, atirei para assustar, mas, 

acabou pegando em um”. Já as galinhas são comumente atacadas por guaxinim, 

lontra, gato-do-mato e gavião: “Viu guaxinim tocando as galinhas”, sendo que a 

lontra também ataca peixes dos tanques de criação. As hortas sofrem ataque de 

uru-capoeira e de veados, e o cateto come principalmente a mandioca: “Veado 

vermelho pequeno estava pegando a horta”; “Um pouco só de cateto, mandioca ele 

tira tudo”. O gado, por sua vez, sofre ataque das onças parda e pintada, havendo 

relatos de ataque a bois, bezerros, carneiros e cabritos: “Viu onça-parda comendo 

cabrito”; “Onça-parda matou o boi e chupou o sangue”; “O irmão perdeu dois 

bezerros que estavam no pasto por ataque de onça, de um rebanho de 60”.  

Na região do PECB, também houve relatos de ataque de onça ao gado, 

mas, foram bem menos comuns: “No Turvinho, dois anos atrás, teve ataque de onça 

ao gado”. Nessa região, as principais reclamações são de ataques às uvas, por 

anta, quati e jacuaçu, e de ataques às galinhas, por lagarto teiú, gambá, gavião, 

gato-do-mato, gato-mourisco, guaxinim e cachorro-do-mato: “Para os produtores, ela 

(anta) causa prejuízo”; “Jacuaçu come também (as uvas)”; “Sofre ataque às aves 

direto por raposinha (gambá), mourisco e guaxinim. Perdeu umas cinco”; “Cachorro-

do-mato pega mais que o mão-pelada (guaxinim)”. As antas não depredam somente 

as uvas, mas também comem milho, soja, ameixa, caqui e mexirica: “Anta tava 

comendo soja, pasta quando tá verde”; “Anta come ameixa, caqui, mexerica, o 

prejuízo é pequeno”. Já os gambás, além das galinhas, comem banana, ovos e 

mexirica. Outras culturas depredadas são a banana por periquitos, o milho por 

catetos, o arroz pelo chopim, o caqui por passarinhos, o pinus por macaco-prego e 

as hortas por caramujos.  



160 
 

Dentre as causas que geram esse conflito, os(as) entrevistados(as) 

reconhecem três principais, a falta de alimento para os animais silvestres, que 

acabam buscando recurso nas culturas e criações, o manejo inadequado das 

criações, e a invasão dos habitas nativos pelo ser-humano: “Os bichos do mato, se 

vier pegar, é porque está com fome”; “Ela tendo medo, não vai se expor mesmo com 

comida? Acho que não pega não (...) Se tiver passando fome, vai procurar o que 

comer”; “Se tivesse comida em abundância, ela não ia sair do mato. Acho que é o 

manejo”; “Na verdade, ela matou porque estavam fechados”; “Os bezerros mortos 

pela onça estavam sem sino” (PESM-NSV). “Bicho só ataca quando tem fome”; “As 

galinhas são criadas soltas”; “Último ataque às galinhas foi há dois meses, pegou 

três. Acho que foi gambá, lagarto é comum. Ficam soltas”; “O problema tá sendo a 

invasão do homem” (PECB). 

Além da depredação, ocorrem também conflitos entre algumas espécies 

nativas e os cachorros-domésticos, tendo sido citado o ouriço e a queixada na 

região do PESM-NSV, o quati e as onças na região do PECB: “Dois cachorros foram 

atacados por queixada”; “Ouriço machuca os cachorros”; “Onça-parda atacou os 

cachorros”; “Onça comia cachorro”; “Acha que foi o quati que matou o cachorro”. Já 

o ataque a pessoas, é um conflito comum apenas com as cobras. De todas as 

entrevistas, houve apenas dois(duas) entrevistados(as), na região do PECB, que já 

haviam ouvido falar de ataque a pessoas por animais silvestres que não fossem 

cobras: “Parece que a onça-pintada atacou o homem no mato, arrancou a cabeça 

dele”; “Um senhor morreu depois de ser atacado por gato-do-mato”.  

 

6.4.2.8 Escolaridade, Educação e o papel da Religião – “Pior coisa do mundo é 

não saber ler” 

A maioria dos entrevistados, de ambas as regiões, não teve a 

oportunidade de terminar a escola, pois precisava trabalhar. Alguns nunca foram à 

escola, pois começaram a trabalhar desde crianças, a ajudar na roça: “queria 

estudar, mas, o pai não deixou. Precisava ajudar na roça” (PESM-NSV); “largou os 

estudos para ajudar a família” (PECB). Tiveram oportunidade de estudar apenas 

depois de adultos, sendo que alguns frequentaram a Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) ou outros projetos como o Grupo de Estudos Ecológicos (GECO). É 

importante ressaltar o papel da religião para a alfabetização da população 

entrevistada, pois, alguns(mas) dos(as) moradores(as) aprenderam a ler e escrever 
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na Escola Dominical ou com os Testemunhas de Jeová. Além disso, outro resultado 

importante que apareceu nas entrevistas foram os papéis da escola e da religião na 

conscientização das pessoas em relação à importância dos animais e da natureza, 

como pode-se ver nessas falas: “Cada um tem sua importância para manter a 

cadeia alimentar (aprendeu quando estudou)” (PECB); “Foi o tempo, o pessoal 

agora está mais conscientizado. A educação da escola muda muito para o futuro, e 

também a educação dos pais” (PESM-NSV); “Deus quando mandou fazer o bicho, 

na arca mandou por um de cada, não pode acabar” (PECB); “Pastor educa, 

disciplinou ele, eles não gostam de aceitar nem dízimo de palmito” (PECB). Outro 

papel fundamental da escola é o de aproximar os(as) moradores(as) locais dos 

parques e mostrar sua importância, criando uma relação com as UCs desde 

crianças, como mostram as seguintes falas: “Iam com a escola (no parque) desde 

pequenos” (PESM-NSV); “O filho foi com a escola na trilha, na cachoeira do 

Pirapitinga” (PESM-NSV); “Eu aprendi a ir no parque na época da escola” (PECB). 

 

6.4.2.9 Extrativismo – “Quando ia extrair o palmito, rezava para Deus para 

conseguir outro serviço” 

A extração ilegal do palmito jussara é uma atividade que ocorre em ambas 

as áreas de estudo e, na pesquisa realizada por Munhoes (2020), foi identificada, 

pelos funcionários da fiscalização, como a principal ameaça a ambas as UCs 

estudadas. As comunidades de ambas as áreas possuem conhecimento da 

ocorrência dessa atividade ilegal, sendo que 81,82% e 100% dos(as) 

entrevistados(as) responderam que existe a extração de palmito no PESM-NSV e no 

PECB, respectivamente. Contudo, esse tema apareceu muito mais nos relatos da 

população da região do PECB, do que da região do PESM-NSV. Nessa última, 

os(as) entrevistados(as) relataram que a extração ilegal do palmito é feita por 

pessoas advindas de outras regiões, porém, demostraram gostar do palmito jussara 

para comer: “Quem corta nem é da região, do bairro, é de fora”; Se não fosse isso (a 

fiscalização), quem não quer?”. Na região do PESM-NSV, houve um projeto de 

plantio da palmeira jussara que envolveu a comunidade, do qual muitos(as) 

moradores(as) participaram. Esse projeto ensinou sobre a importância do palmito 

para o ecossistema, ensinou-os a fazer o açaí com o fruto da jussara e construiu a 

cozinha comunitária para a população do bairro da Vargem Grande. Os(as) 
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moradores(as) que eram extrativistas deixaram a atividade porque deixou de ser 

rentável, por terem conseguido outros serviços, terem sido conscientizados e por 

não quererem se arriscar, já que estavam casados e com filhos:  

Primeiro a utilidade da coisa, não estava vendendo. Quando os meninos 

pararam, eu fui parando. Segundo, consegui empregos com gado de leite, 

com palmito, trabalhando no replantio. Teve as palestras, vídeos que você 

acaba assistindo. Terceiro, depois casa e tem os filhos né.  

Na região do PECB, por sua vez, a extração ilegal de palmito ocorre 

principalmente na parte baixa do parque, sendo realizada por moradores da região 

de Sete Barras e Registro: “Mais para Registro, lá para baixo”. Porém, foi 

identificada a ocorrência dessa atividade também no bairro do Taquaral. Ao longo da 

pesquisa, foi possível identificar que existem três diferentes tipos de extrativistas: 

aqueles ligados ao crime organizado, procurados também por outros crimes, que 

são considerados perigosos pela população; moradores locais que possuem família 

e precisam sustentá-la, que praticam a atividade por falta de opção; e moradores 

locais que extraem uma pequena quantidade, apenas para consumo próprio e não 

para a venda. Esses três perfis podem ser reconhecidos nas seguintes falas, 

respectivamente: “Mais para Registro, estavam com 10 burros, são perigosos”; “A 

falta de emprego faz a pessoa buscar qualquer coisa. Quem vai querer caminhar 

seis horas, carregar 50 quilos, Eles têm que se virar. Escolheriam fazer diferente. É 

uma coisa pesada, mas, dá dinheiro. Duas viagens de palmito já faz (o sustento)”; 

“Uma vez por ano vai tirar (palmito) para comer”. Nas entrevistas, os extrativistas 

ressaltaram as dificuldades e os riscos enfrentados por eles e que prefeririam ter 

outro tipo de ocupação: “A turma não vão pro mato porque gosta de ir, vão porque 

são obrigado. Ninguém vai sofrer de mutuca, cobra, porque quer. Se abrisse uma 

firma que desse serviço, se tivesse emprego, ninguém ia”. Eles relataram que, 

atualmente, há cerca de 150 famílias que vivem do parque, da extração de palmito. 

Porém, disseram que a quantidade de extrativistas já diminuiu muito: “Se eram 80% 

de extrativistas, hoje são 20%”. Essa diminuição ocorreu em função da atuação da 

fiscalização e pelo surgimento de oportunidades de serviço: “Os guardas batem 

bem, vai ficando complicado. Nem sempre conseguem pegar, mas, tá sempre 

batendo”; “Diminuiu porque uns tiveram oportunidade, foram embora, conseguiram 

outro emprego”. 
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6.4.2.10 Fiscalização – “Se não fosse os guardas, a turma tinha acabado com 

tudo” 

Em ambas as áreas de estudo, os(as) moradores(as) locais reconhecem a 

importância da fiscalização para a proteção da Natureza. Todos os entrevistados na 

região do PESM-NSV, e 91,67% deles na do PECB, concordam que a fiscalização 

afasta as pessoas que caçam e extraem palmito. A eficácia da fiscalização é, 

portanto, percebida pela população, como mostram as seguintes falas: “Afastou 

bem, diminuiu muito”; “Acabou os vigilantes, capaz de voltar tudo”; “Gera medo de 

serem pegos, de serem presos”; “Andam muito no meio do mato, acham ceva, 

acham rancho” (PESM-NSV); “As policias tava sempre pegando nego tirando 

palmito”; “A intensidade da caça é baixa, porque a fiscalização é frequente”; 

“Imagina se não tivesse as leis, acabava”; “Multa atrasa a vida da gente” (PECB). 

Apesar disso, no PECB, houve moradores que não acham que a fiscalização esteja 

sendo eficiente: “Aqui tem muito (caçador), porque não estão pegando. Tem tatu na 

geladeira”; “Policia Ambiental fica na estrada. O que os vigias da estrada vão inibir?”; 

“Eu acho que o Brasil não tem lei, vai lá pega e depois solta”.  

Um ponto importante, citado pelos(as) moradores(as) de ambas as áreas 

de estudo é a atual proibição do porte de armas, pois, no passado, era comum que a 

população da zona rural andasse armada ou tivesse arma em casa. Apesar das 

pessoas reconhecerem que isso ajudou a diminuir a caça, muitos moradores ficaram 

insatisfeitos com essa situação: Há 20 anos atrás, ouvia falar que tinha muito 

caçador, agora coitado, polícia não deixa ter mais arma” (PESM-NSV); “Eu tinha 

uma espingarda em casa, comprei no bairro. Morava na fazenda, tinha bastante 

maquinário. Ah não, a espingarda não ia proteger. R$ 700 de multa, mais cesta 

básica”; “Teve o negócio do desarmamento. Caçaram espingardinha velha de gente 

do bem, mas, de bandido não” (PECB). Outro ponto importante que apareceu nas 

entrevistas, foram as dificuldades enfrentadas pelos agentes da fiscalização, como o 

risco de morte, a falta de funcionários, e problemas ao lidarem com caçadores e 

palmiteiros: “Teve vigilante que morreu” (PESM-NSV); “Há uns 20 anos, tinha 40 

funcionários aqui do bairro. Aí entra palmiteiro, caçador. Foram aposentado e o 

estado não contratou mais”; “Era perigoso o guarda-parque ir preso se batesse em 

um palmiteiro” (PECB).  
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Se por um lado a população reconhece a importância da fiscalização e 

sabem que os vigilantes e guarda-parques passam por dificuldades, houve também 

relatos de situações em que a população sofreu com as ações da fiscalização, 

sendo que a maneira com que as pessoas eram abordadas gerou revolta e criou 

problemas no relacionamento entre os parques e as comunidades do entorno. Em 

função disso, a população deixa de ser parceira dos parques, pois tem medo de 

avisar quando veem um animal morto ou quando há incêndio na mata: “Pessoa não 

age, porque tem medo da falação, da denúncia. Medo de ser considerado culpado 

ao ver um animal morto na estrada. Acaba pecando por medo de ser culpado pelo 

fogo” (PESM-NSV); “A polícia ameaçava nóis, me bateram, me humilharam, para 

contar aonde tava o palmito. Dava vontade de revidar depois. Quando era solteiro já 

pensei, mas, hoje sou visto com respeito”; “Manerou muito, tão tratando as pessoas 

com mais respeito, não ta tendo aquele ataque direto”; “Vou andar no Parque e já 

vem perguntando o que estou fazendo, para onde vou” (PECB) 

Eu perdi minha esposa por causa disso, ela se prendeu no quarto, a polícia 

queria arrombar. Acharam que o dinheiro era de palmito. Levaram meu 

genro, os palmitos. Não mostrou ordem judicial. Levaram a panela com 

uma raposinha (gambá), levaram palmito. (Esposa morreu logo após a 

investida policial).  

 

6.4.2.11 Instituições – “Prefeitura: de quatro em quatro anos a promessa é 

grande, mas, depois some. Fazem vista grossa” 

Apesar dos(as) moradores(as) locais de ambas as áreas de estudo 

reconhecerem que algumas instituições os ajudam em questões pontuais, eles 

sentem-se desamparados e esquecidos pelos órgãos governamentais, e possuem 

um sentimento de descrença nas instituições. Dentre as instituições que os ajudam, 

na região do PESM-NSV, foram citadas a Prefeitura, a Casa da lavoura do estado, o 

Parque, a Polícia, a OSCIP Akarui, a Associação de moradores, os pesquisadores, 

deputados e vereadores, enquanto na região do PECB, foram citadas a Fundação 

Florestal, o Parque, a Prefeitura, a Associação de moradores, ONGs de animais 

domésticos e a Polícia Militar: “Casa da lavoura do estado ajuda com problemas 

com morcegos. A Prefeitura ajuda um pouco, nas questões de saúde, manutenção 

de estradas”; “O trator da Associação e a agrônoma atendem todas as 

propriedades”; “Polícia e o Parque ajudam na segurança” (PESM-NSV); “Existem 
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ONGs de animais domésticos, fazem castração”; “Associação (cooperativa), 

Prefeitura ajuda pouco. Deu 80 quilos de sementes por ano” (PECB).  

Na região do PECB, contudo, cerca de 27% dos(as) entrevistados(as) 

responderam que “Não tem instituição que ajuda”, e algumas pessoas relatam que a 

Prefeitura atrapalha, havendo problemas de corrupção, de falta de infraestrutura e 

de interesse: “Prefeitura aqui não existe”; “Dinheiro vem para a Prefeitura, só que 

fazem a bolinha deles, dinheiro para um, para outro”; “Acho difícil (as instituições 

ajudarem). Não têm estrutura, não estão nem aí”. A corrupção e a falta de apoio da 

Prefeitura também foram problemas relatados pelos(as) moradores(as) da região do 

PESM-NSV: "Não é feito por causa da corrupção"; "A Prefeitura prefere comprar do 

mercado do que do produtor rural. Alegaram que não tem a quantidade que precisa"; 

“A prefeitura e a Associação não ajudam”. Além disso, a Polícia Ambiental foi citada 

como uma instituição que atrapalha a população na região do PESM-NSV. Porém, 

eles reconhecem que a situação está melhor hoje em relação ao que era no 

passado: “De uns 15 anos para cá, a Florestal começou a orientar. No começo, só 

multava”. Nessa região, um dos principais problemas entre o estado e a população é 

a falta de indenização dos proprietários pelas terras que foram desapropriadas para 

a criação do PESM-NSV, o que gera graves conflitos entre as comunidades e o 

parque. Foi prometido o pagamento para a população, o processo chegou a ser 

iniciado, porém, foi interrompido e muitas pessoas ainda não receberam a 

indenização: “Já estava tudo certo. O estado estava pagando a engenheira. Tiveram 

que pagar alguém para roçar, não sei se pagou”; “Acho um erro muito grande não 

pagarem pela propriedade das pessoas”. 

Em relação aos conflitos com os animais silvestres, fora a Casa da lavoura 

na região do PESM-NSV, a qual auxilia com problemas com morcegos, os(as) 

moradores(as) de ambas as áreas de estudo relataram que não recebem nenhum 

tipo de auxílio ou orientação das instituições: “Que eu saiba, o Parque nunca veio 

resolver problemas com os animais” (PESM-NSV); “O governo não resolve nem o 

que precisa, vai mexer com isso” (PECB).  
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6.4.2.12 Parque – “Se não existisse a reserva, não tinha nada. A gente foi 

massacrado pelas leis, mas, aqui tem bicho porque o Parque preservou” 

Assim como nos dados quantitativos, a maioria dos(as) moradores(as) 

locais demostrou sentimentos positivos e uma atitude favorável aos parques: “Foi a 

melhor coisa que fizeram por aqui. A riqueza do nosso bairro”; “Gosto do parque, 

acho bom sim”; “Não atrapalha, só melhora, pelos passarinhos”; “Foi a melhor coisa 

que aconteceu” (PESM-NSV); “Tem que ter. É uma parte que fica mais concentrada 

os bichos, para as crianças pegarem conhecimento”; “Eu já gostava, mas, fazer 

faculdade fora, trabalhar fora, fez gostar mais”; “Com certeza, sem dúvida (o Parque 

melhora sua vida)”; “Nós somos privilegiados” (PECB). A partir das falas da 

população, fica evidente que eles conseguem perceber diferenças positivas 

causadas pela presença dos parques e ligam a importância dessas UCs às suas 

vidas: “O Parque é bom para o lugar, para o turismo, para minha vida”; “É importante 

para conservar o meio ambiente, a gente precisa de oxigênio para respirar”; “Muita 

coisa que não tinha antes agora estão vendo, vários passarinhos”; “O clima 

melhorou muito. Se não fosse esse Parque, as nascentes estavam desaparecendo. 

Dá emprego, turismo, compra casa” (PESM-NSV); “Para a vida, pra gente que mora 

aqui, pela saúde que é muito importante. Muita gente conhece a região pelo Parque, 

é um atrativo, pelo turismo”; “O parque é importante porque deixa o clima mais 

fresco, bom para o pulmão”; “Meu marido trabalha lá. Importante porque protege os 

bichos” (PECB). 

Por outro lado, há pessoas que possuem uma atitude bastante negativa 

em relação aos parques, em função de serem proibidas de realizar determinadas 

atividades, tanto econômicas, quanto de lazer, de não poderem ter uma vida mais 

confortável pelas restrições impostas pelos parques, de se sentirem menos 

valorizadas do que as espécies protegidas pelos parques, e em função da falta de 

comunicação, de esclarecimentos, do parque com a população.  

No PESM-NSV, as principais reclamações da população são o fato das 

propriedades que estão no interior do parque não poderem ter luz elétrica; o fato de 

não poderem roçar a terra; a falta de comunicação e esclarecimentos; e a proibição 

de uma atividade que fazia parte da cultura dos(as) moradores(as), a cavalgada que 

ia da Serra até Ubatuba, pela trilha da Cachoeira do Macaco, a qual foi proibida 

após um grupo de motoqueiros usar a trilha e derrubar árvores para fazerem pontes, 

logo após os cavaleiros terem descido. A insatisfação e suas razões podem ser 
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percebidas nas falas: “Parque e o estado atrapalham, a burocracia do parque para 

terem luz elétrica”; “(Poderiam) permitir a chegada de energia elétrica”; “Não pode 

porque é Parque. Se roça, multava. O mato vai comendo tudo. O que cresce no 

meio do mato? O que vai fazer com preguiça?”; “Não autorizou a pescar um lambari, 

nem na beira de casa para comer”; “Acha que piora sua vida, pois, perdeu muito 

espaço para o gado”; “Defendia o sapo, mas, e o povo? Sabia que não podia matar, 

mas, não sabia que o sapo era importante”; “A cavalo a gente ia todo ano para 

Ubatuba, sacanagem. A gente criou uma tradição, dois a três cavalgadas por ano. 

Era costume, organizada, a cavalgada”. Além disso, apesar da criação de empregos 

ter aparecido como um dos principais motivos do PESM-NSV ser importante para a 

população, pode-se perceber que a oferta de empregos não foi igual para todas as 

regiões do entorno, sendo que alguns moradores culpam o parque pela diminuição 

do serviço que havia antes: “Parque atrapalhou muito, eu já falo a verdade. Acabou 

com o serviço que tinha, contrataram só da Vargem Grande, daqui não. Estado 

acabou com o serviço da turma, encheu de mato, só isso”.  

No PECB, a principal reclamação em relação ao parque também diz 

respeito a uma atividade que foi proibida e antes fazia parte do cotidiano dos 

moradores e, segundo eles(as), atraia mais os turistas, a de fazer churrasco no 

parque. “Antigamente, fazia um churrasquinho. Aqui não incentiva. Quem está lá 

dentro, os funcionários que ganham”; “Para nóis do comércio não tá bom não, 

porque nóis depende do turismo. Antigamente, o povo que vinha podia assar uma 

carninha. Hoje, é cobrado até para tomar um banho”; “Piorou no sentido do turista. 

São muito explorados. Antigamente, tinham muitas churrasqueiras. Tem muitos que 

não vem mais. Eu acho que o parque podia liberar mais o turista”; “A gente torce 

contra, não precisaria uma ignorância dessa”; “Gostávamos, não gostam mais. Nem 

vai mais. Antes da estrada, iam toda semana”; “Virou um quartel, já encosta a moto, 

não pode ligar o som. A estrada travou tudo, a cidade virou fantasma, o bairro ficou 

muito ruim”. Além disso, a população se sente desincentivada a visitar o parque pela 

maneira como eram tratados no passado: “Tem pessoas de até 60 anos que não 

conhecem o parque. Tudo o que eles iam fazer era errado”. Nesse sentido, apesar 

das pessoas que já visitaram ou tem o costume de visitar o parque gostarem 

bastante, o uso do parque para o lazer é raro pelos(as) moradores(as) locais, sendo 

que a falta de transporte e a falta de informações e divulgação foram os principais 
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motivos levantados: “O filho já foi no parque e gostou muito. Gostou mais dos 

passarinhos. Vai muitas vezes, mas, não todo mês”; “Tem muita gente que não tem 

ideia. Não tem carro. Só foi porque a minha filha e a nora vieram de carro”; “Falta 

divulgação. Deveria promover um evento, um parque desse tamanho. Exposição, 

palestra, tirolesa. Não sabiam que o museu do parque é gratuito”; “Foi ao parque 

passear uma vez só”; “Mais gente de fora, porque os daqui veem (os bichos)”. 

Segundo os(as) moradores(as) locais, a região possui grande potencial para o 

turismo, mas, precisa de mais infraestrutura, como pousadas: “Pensam a pessoa 

vem de São Paulo ir num lugar assim, tá num paraíso. Se a pessoa tiver estressada 

e tiver condição de ir, sara rapidinho”; “Macaco é a espécie mais atrativa para os 

turistas, é o que mais perguntam”; “Não tem pousada, só a do seu Geraldo, para 

poucas pessoas”; “Pousada só tem no bairro Sabadela”. De acordo com eles(as), 

algumas atividades estão começando na região que podem incentivar o turismo, 

como o “birdwatching”, e a observação de muriqui. 

A situação do turismo e do uso do parque pela população local no PESM-

NSV é bastante parecida com a do PECB. Os(as) moradores(as) da região do 

PESM-NSV também não usam ou usam pouco o parque para lazer, indo mais para 

levar pessoas de fora. Porém, isso ocorre por motivos diferentes dos do PECB, 

principalmente por terem atrativos parecidos nos seus próprios sítios ou bem perto 

de casa: “Eles preferem ir no próprio sítio do que no Parque”; “Usam a cachoeira do 

terreno mesmo”; “Vão pouco no parque. Como mora aqui, o riozinho do quintal tá 

bom. Vão quando tem visita”; “Na roça é difícil, o pessoal não dá importância. Por 

estar no lugar, não dá valor para trilha, cachoeira”; “Levam as visitas para o parque 

quando não conhecem”. A falta de divulgação e incentivo, como ocorre no PECB, é 

também um empecilho: “Precisa ter mais recurso, o Parque está afastado, não tem 

divulgação. Prefeitura poderia divulgar no asfalto. Ficam quase implorando para 

irmos no Parque”; (Antigamente), tinha gincana no parque, visita às trilhas”. 

Contudo, quem visita gosta e tem vontade de voltar: “Eles têm interesse em 

conhecer lugares novos no parque. Gostaram muito da trilha que fizeram. Foi um 

passeio muito da hora”; “Descobriram o parque há um ano e dois meses, tiver calor 

a gente vai. Vem de fim-de-semana”. A área também tem alto potencial para o 

turismo, atividade que traz renda para a população local, mas que só está 

começando a ter alguma estrutura nos últimos anos nos bairros mais próximos do 

parque: “Levou (como guia) 14 pessoas de São Paulo para a cachoeira na semana 
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passada”; “Abriu um restaurante em Vargem Grande no final de 2018”; “Toda época 

tem coisa para fazer”; “Tem uns quatro quartos na pousada que está construindo na 

vila. Tem outra pousada construindo. É um negócio bom, pode ser que seja um 

estrondo”. 

 

6.4.2.13 Sobre os animais – “(Sobre a onça) Passa medo, mas, que é bonita, é” 

A população local do interior e entorno das áreas de estudo mostrou-se 

uma importante fonte de informações sobre a fauna, relatando um grande número 

de avistamentos e de dados sobre as características dos animais (Tabela 02). 

Nesses relatos, é possível aprender sobre as áreas de ocorrência das espécies, seu 

uso de recursos, número de indivíduos, comportamentos, reprodução, variações 

fenotípicas, alterações ao longo do tempo e ocorrência de zoonoses: “Contei 31 

quati atravessando a estrada”; “Vê gambá no pé de ameixa”; “Viu tamanduá-mirim 

perto da casa, na beira do riacho”; “Viu 80 indivíduos de queixada, vieram do outro 

lado do rio”; “Viu lontra no rio Paraibuna”; “Viu onça-parda comendo potrinho perto 

das antinhas”; “Vê anta na varanda do sítio do Japonês de duas a três vezes por 

semana”; “Viu tamandduá-bandeira no eucalipto”; “Macaco-prego comeu ingá-do-

mato”; “Paca come pitanga”; “O esquilo está mais frequente na cachoeiro”; Paca dá 

um filhote, raramente dá dois”; “Vão começar a chegar os catetos para comer a 

goiaba”; “Tem época que a preguiça assobia”; “Bugio não usa pular, traz o galho e 

vai caminhando”; “Irara tem de dois tipos, uma com a cara branca e outra com a cara 

preta”; “Ano de rato é ano de cobra” (PESM-NSV); “Serelepe tem do pretinho e do 

amarelinho, é engraçado demais. Avistavam comendo coquinho na carreira de 

cedro”; “Na Fazenda Taquaral 3 viu 30 catetos”; “Viu lobo-guará e tamanduá-

bandeira no pinus da cidade de Buri, sentido Capão Bonito”; “Na Fazenda Elgueiro, 

já viu onça-parda, veado do grande e do pequeno, irara em casal. Na beira do 

parque tem os macacos, papagaio, maritaca, curicaca”; “Bastante cachorro-do-mato 

no pasto”; “Já viu duas antas juntas. Acredita que tenha de 20 a 30 antas”; “A parda 

perto do Taquaral a turma sempre vê”; “Jacaré no Rio Preto”; “Jaó gosta da serra, 

uru”; “Jaguatirica é mais rara, mas, tem no morro”; “De um ano para cá, os macacos 

sumiram. Encontrava de três a quatro bandos. Tem uma época, de novembro a 

fevereiro”; “O sumiço dos macacos pode ter a ver com a febre-amarela”; “Macaco-

prego, mais ou menos 15 a 20, brigam, retira a casca do pinus e comem a goma”; 
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“Fruta que cheira eles gostam mais, paca, porcos. Esse eu sei, porque já cacei”; 

“Anta é o que mais vê, são tranquilas, o tamanho que impressiona” (PECB). 

A partir das entrevistas, também foi possível saber qual a atitude das 

pessoas em relação aos animais e quais características fazem com que sejam 

favoritos, admirados ou com que as pessoas não gostem deles. Características 

como a aparência bela, o canto, comportamentos engraçados ou interessantes, a 

convivência no dia-a-dia, o sabor da carne e o fato de não trazerem perigo ou 

prejuízo foram bastante importantes para a escolha dos animais favoritos e os 

motivos pelos quais as pessoas gostam dos animais: “Gosta do jacu, porque é 

grande, barbeludo, e senta aqui próximo”; “Gosta do jeito engraçado que o lagarto 

tem de correr”; “Gosta da anta porque é bonita, vive mais na água”; “Paca é a coisa 

mais linda”; “Gosta de ouvir o canto dos sapos e da saracura”; “Preguiça acha bonito 

e vê sempre”; Gosto do canto dos passarinhos”; “Gosta da carne do cateto”; “Gosta 

da onça-parda pelo sistema dela de cuidar do filhote”; “Jacu é uma galinha muito 

bonita”; “Onça-pintada é a mais bonita de ver” (PESM-NSV); “Anta é a favorita, é o 

que mais vê, não faz mal para a gente”; “Acho linda aquela galinha (a saracura), o 

barulho”; “Acha bonito a capivara, o que impressiona é os pelos dela”; “Macaco 

convive”; “Macaco não faz mal para a gente”; “Paca esperta, inteligente, bonita”; 

“Anta é bem grande, engraçado”; “Tucano gosta pela beleza”; “Jacu gosto de ver 

conversar” (PECB).  

Por outro lado, animais que causam medo, são perigosos por possuir 

veneno, transmitir doenças, que causam algum prejuízo, possuem aparência nojenta 

ou algum comportamento indesejado são aqueles que incomodam as pessoas, 

sendo esses os motivos que as levam a não gostar de alguns animais. Dentre eles, 

a mais citada foi a cobra, mas os morcegos, sapos, aranhas, ratos, ouriço e chopim 

também causam incômodo. Um resultado interessante é que algumas espécies 

causam tanto sentimentos bons quanto ruins, sendo ora favoritas, ora espécies que 

incomodam, como os felinos (onças, gato-do-mato), a saracura e a capivara: “Cobra 

é traiçoeira, tenho uma criança de cinco anos”; “Cobra é perigosa”; “Ouriço machuca 

os cachorros”; “Morcego faz barulho, sujeira”; “Morcego transmite doença”; “Rato-de-

barriga-branca é estranho, nojento”; “Sapo é nojento”; “Aranha tem veneno”; “Onça 

incomoda o povo, a gente não tem mais nada (de gado)”; “Chopim abusa dos outros 

pássaros”; “Gato-do-mato pode pegar bicho de criação”; “Saracura é desagradável 

quando come o milho, mas, acho bonito o canto”; “Capivara é bom, mas tem 
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carrapato, come planta, destrói tudo”; “São animais perigosos, mas lindos (felinos)” 

(PESM-NSV); “Cobra tem medo”; “Cobra tem veneno”; “Cobra meio perigoso”; “Onça 

tem medo”; “Onça dá medo de andar no mato” (PECB). 

A atitude das pessoas em relação aos animais foi, no geral, bastante 

positiva, com exceção da cobra e de alguns casos isolados como com o queixada e 

o chopim, as pessoas demonstram gostar muito dos animais e entendem a 

importância de existirem mesmo aqueles que são perigosos, causam medo ou 

prejuízo. Algumas pessoas, mesmo tendo medo, tem vontade de ver a onça-parda e 

a pintada. É possível perceber a atitude positiva das pessoas em relação aos 

animais e sua compreensão com as espécies que incomodam nas seguintes falas: 

“A onça não incomoda. Se pegar o boi, fica triste”; “Na verdade, a onça não está 

errada, cê tirou o local de sobrevivência (dela)”; Não tem como não sentir (medo de 

cobra). Fica na Natureza, no cantinho dela, é muito bom”; “Levou um susto quando 

encontrou a cobra (cascavel). Não tem que matar”; “É apaixonado por aves”; “Não 

gostar não tem nenhum, gosto de todos”; “Quanto mais bicho melhor. É da Mata 

Atlântica”; “Não tem um bicho feio”; “Nunca gostei de animal fechado sabe (...) Tem 

irmão que caçava, nunca participei, sempre fui contra. Gostava de caminhar, de 

cachoeira, gosto muito dos bichos”; “Anta morro de vontade de ver, porque nunca 

vi”; “Tem medo de onça dependendo de onde estiver. Dentro do carro, acharia 

lindo”; “Cobra e morcego não podem desaparecer” (PESM-NSV); “Gosto deles no 

mato, não para criar. Eu tenho dó. Pegar, por na gaiola. Isso não serve não”; “(Onça-

pintada) Deve causar medo na gente. Queria ver”; “Moça, sobre a pintada, tem que 

ter. É um bicho bonito”; “A onça só ataca se você for no lugar dela”; “Oh minha filha, 

para mim, eu gosto de todos eles”; “Todo bicho que vê, gosta”; “Não acho nenhum 

bicho feio. Eles fica no lugarzinho deles e eu cá”; “Anta para nós é um bicho legal”; 

“Pra gente que convive, acostuma” (PECB). As falas que demonstram uma atitude 

negativa apareceram bem menos do que as de atitude positiva e em relação a 

poucas espécies: (Sobre o chopim) marvado, preto sem vergonha. Não canta, não 

acho nem bonito. Não gostam do barulho nem da sujeira”; “Tinha que ter lei para 

matar queixada”; Pelo prejuízo, está até demais (sobre a quantidade de onças-

pardas na região)” (PESM-NSV); “Já matei muita cobra”; “Esse bicho é mau (falando 

da jaguatirica), come os outros bichos. Isso é da Natureza”; “Tem muito medo de 
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cobra, fica assustado, assusta para o resto do dia”; “Se vê cobra na estrada com o 

trator, nóis para e já corre” (PECB). 

Em ambas as áreas apareceram relatos de espécies que eram mantidas 

como animais de estimação no passado, mas, foram mais frequentes na região do 

PECB: “Tive um mico, é o que podia ser criado, veio lá do norte” (PESM-NSV); Nos 

tempos do meu pai, nóis criava bugio, quati (mexe com tudo), dois catetos que 

ficaram muito bravos”; “O pessoal criava quati”; “Criou um tucano-do-bico-verde”; 

“Veado é bonito. Hoje, não pode pegar para ter em casa, polícia prende”. Além 

disso, os(as) entrevistados(as) relataram que os animais silvestres também eram ou 

ainda são utilizados para outros fins nas regiões de estudo, além de para a 

alimentação: “Usavam couro de veado-mateiro para fazer bolsa”; “Usam tartaruga 

para fazer escudo de time”; (PESM-NSV); “Usam banha de capivara para dor 

reumática”; “Banha de lagarto para remédio, se tem alguma coisa inflamada”; 

“Banha de quati para crescer cabelo e como cicatrizante”; “Usa o testículo da anta 

como afrodisíaco”; “Banha de lagarto é como um antibiótico. Já tentaram usar o 

couro da onça e não deu certo. Usam tripa de tatu para pegar jacaré” (PECB). 

 

6.4.2.14 Serviços ecossistêmicos – “Anta planta árvores” 

Mesmo não tendo familiaridade com o termo “serviços ecossistêmicos ou 

ambientais”, a população de ambas as áreas de estudo mostrou ter conhecimento 

do papel desempenhado pelos animais na Natureza e como isso pode trazer 

benefícios. Dentre os serviços ecossistêmicos mais citados e conhecidos, estão a 

dispersão de sementes, principalmente pela anta, e o controle de pragas por 

predadores: “Anta é dispersora de sementes”; “Anta dissemina sementes”; “Falam 

que a anta é como uma jardineira”; “Jacu dispersa o fruto”; “Morcego pode até ter 

(importância), é frutífero (frugívoro)”; “Jaguatirica, onça-parda e onça-pintada fazem 

o controle natural”; “Se não tiver predador, os outros animais crescem e fica muito. É 

uma cadeia (falando da onça-pintada); “O lagarto come mosquitos, cobras, lesmas”; 

“Se não fosse pelos ratos, teria que matar a cobra” (PESM-NSV); “O lagarto come 

caramujo da pupunha”; “Cobra pega inseto, roedor”; “Hoje em dia, se não tem os 

bichos, vai empestiar”; “Aonde ela (anta) faz as necessidades dela, nascem muitas 

árvores diferentes”; “Importante pras crianças ver nascer mudinhas nas fezes da 

anta”; “Anta vai trazendo coisas, mexerica, coqueiro” (PECB). Além disso, foram 

citados outros serviços importantes, como a polinização e a fabricação de remédios: 
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“Não mata meus bichinhos (falando da mamangava), se não o maracujá não dá” 

(PECB); “Veneno da cobra é importante, é usado para fazer remédio para pressão” 

(PESM-NSV).  

 

6.4.2.15 Soluções – “Precisa haver conscientização, precisa de orientação das 

pessoas competentes” 

Durante as entrevistas, os(as) próprios(as) moradores(as) apresentaram 

sugestões e ideais que podem ajudar a solucionar os problemas das regiões de 

estudo, bem como os conflitos com animais silvestres. Na região do PECB, a 

população acredita que diversas instituições poderiam ajudar: a Prefeitura, o Parque, 

a SABESP e o Sindicato rural, principalmente se trabalharem juntas, e a solução 

mais citada para a região foi uma maior oferta de empregos para a população: “Mais 

serviço, uma fábrica poderia ajudar”; “Tem que o Prefeito e o administrador do 

Parque se unir para cuidar do rio”. Já para a região do PESM-NSV, diversas 

soluções foram sugeridas pela população, que ressaltou a necessidade de maior 

orientação e, principalmente, de acompanhamento por parte das instituições, mas 

também a necessidade da população se organizar, participar mais e agir: “Ninguém 

explica para a população sobre o bairro, ninguém explica. A Prefeitura, a Associação 

de moradores poderiam ajudar”; “As instituições poderiam incentivar os moradores, 

marcar e programar cursos”; “Primeiro pensamento das pessoas quando precisa é 

de palestras, conhecimento. Só vir das palestras resolve? Não, tem que ter 

acompanhamento”; “A Associação poderia informar mais na reunião e os moradores 

poderiam aparecer na reunião, buscar se informarem”; “Moradores precisam agir, 

não só esperar, acha que só tem direito, esquece do dever”. Nessa região, o Projeto 

Conexão Mata Atlântica foi bastante elogiado e é visto como um exemplo de solução 

para os problemas enfrentados pelos(as) moradores(as). Esse projeto, atualmente 

em execução, envolve o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) e contemplou 

algumas propriedades entrevistadas: “Esse projeto aí é bom que incentiva. Esse é 

muito importante, está pagando, explica, incentiva, dá apoio, ensinamento. 

Agrônoma vai acompanhar.  

Em relação aos conflitos com animais silvestres, os(as) moradores(as) 

apresentaram diversas ações e formas de manejo que podem prevenir a 

depredação de culturas e de animais de criação, tais como maneiras de construir e 
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fechar a mangueira (curral), o galinheiro e o tanque de peixes, o uso de cercas 

elétricas nas plantações de uva e de cachorros-domésticos para espantar os 

animais silvestres. Além disso, ficou claro que eles se consideram responsáveis 

pelos problemas, como mostrou o resultado da análise quantitativa, e que devem 

tomar uma postura ativa para obterem soluções: “Fizeram um muro ao redor do 

tanque de peixes e resolveu”; “Tem que tirar o gado da Guaricana”; “Moradores 

precisam fazer prevenção, fazer reunião”; “A gente tem que cuidar”; “Usa ramo de 

pinheiro no galinheiro para espantar morcego” (PESM-NSV); “O que o pessoal põe é 

cerca-elétrica”; “Deixam o cachorro-doméstico na plantação de uva para espantar a 

anta no Taquaral”; “Agora tem um galinheiro, fez com tela mais grossa. Usam sacos 

pendurados para espantar os morcegos”; “A cobertura das uvas é para proteger de 

passarinhos e do sol, ajuda”; “Se eu for criar, tem que fazer um cercado, se quer 

criar, tem que cuidar” (PECB). A experiência dos(as) moradores(as), contudo, 

mostra que algumas técnicas não dão o resultado esperado: “Cachorro não espanta 

a anta”; “No começo, o rojão resolveu, depois, acostumou. Uma semana, já 

acostumou”, enquanto outras não resolvem totalmente, mas ajudam: “Colocaram 

choque. Não segura, mas, deu uma amenizada. Custou 600 reais de 250 a 300 

metros”. É importante ressaltar que o uso de cercas elétricas foi a técnica mais 

citada para lidar com o conflito com as antas. 

 

6.4.2.16 Temas de interesse para aprenderem – “Precisa de orientação para 

viver em harmonia”  

Durante as entrevistas, as populações de ambas as regiões demonstraram 

vontade de aprender mais sobre os animais e ressaltaram alguns temas de maior 

interesse, como informações sobre as onças e sobre as cobras e como se comportar 

caso encontrem alguma dessas espécies: “Ninguém falava o que fazer quando visse 

onça, nem das diferenças entre as onças”; “Cobra, nunca ninguém veio conversar. 

Tem interesse em aprender mais”; “Gostaria de um livro para saber mais sobre os 

animais, sobre os passarinhos, cobras. Tem curiosidade sobre a forma de 

reprodução das cobras” (PESM-NSV); “Gostariam de aprender o que fazer quando 

encontrarem a onça”; “Se tem um bicho que eu não gosto é cobra, tenho medo. Tem 

umas coisas que a gente aprende que ajudam, agora eu sei o espaço do bote” 

(PECB). Outro tema de interesse dos(as) moradores(as) foi saber para quem 

informar caso encontrem um animal ferido: “Podia ter uma placa dizendo onde, para 
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quem ligar quando veem um animal ferido” (PECB). A ocorrência de espécies 

diferentes de aves também despertou o interesse dos(as) moradores(as): “Se falar 

que tem bicho diferente, vai querer ver”. Além disso, os(as) próprios(as) 

moradores(as) disseram que podem mudar de atitude em relação aos animais dos 

quais têm medo caso aprendam melhor sobre eles, como foi o caso para o morcego.  

 

6.4.2.17 Coocorrência de códigos 

A partir da análise de coocorrência de códigos, identificaram-se 13 tópicos 

que estão relacionados e influenciam na atitude dos(as) moradores(as) locais em 

relação aos animais silvestres, considerando ambas as áreas de estudo. Os tópicos 

que tiveram maior relação com a atitude foram: “animais que causam conflitos”, 

“características dos animais” e “quantidade de animais na região” (Figura 40). 

Escolheu-se realizar a análise também para as categorias substantivas 

“animais que causam conflitos” e “importância dos animais”, com o objetivo de 

compreender melhor os fatores que interferem nas interações entre as pessoas e os 

animais silvestres, bem como a atitude das mesmas em relação a eles. Para a 

categoria “animais que causam conflitos”, foram identificados 15 tópicos 

relacionados, sendo que a maior coocorrência foi com a categoria substantiva 

“culturas ou criações depredadas”, a qual se sobressaiu em relação às demais. Além 

disso, “animais que causam conflitos” teve relação com “o que incomoda nos 

animais” e com a “atitude em relação aos animais” e com cinco tópicos relacionados 

ao abate ou caça de animais silvestres (Figura 41).  

Já para a categoria “importância dos animais”, foram identificados oito 

tópicos relacionados a ela, sendo que o principal deles foi o de “serviços 

ecossistêmicos”. Mas, ela também sofre influência de tópicos relacionados ao abate 

ou caça, ao que as pessoas gostam ou acham incômodo nos animais, à ocorrência 

de zoonoses e à “escolaridade e educação” (Figura 42). 

A atitude dos(as) moradores(as) locais em relação aos parques, por sua vez, 

teve relação e influência de cinco tópicos, principalmente do “uso do parque para 

lazer”, seguido da “importância do parque” e do “turismo”, seguidos dos “problemas 

do parque” e da “atitude em relação aos animais” (Figura 43). 
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Figura 40. Coocorrência entre a categoria substantiva “atitude em relação aos animais” e as demais 

categorias substantivas, considerando, conjuntamente, as entrevistas realizadas na região do Parque 

Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia, e do Parque Estadual Carlos Botelho. 
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Figura 41. Coocorrência entre a categoria substantiva “animais que causam conflito” e as demais 

categorias substantivas, considerando, conjuntamente, as entrevistas realizadas na região do Parque 

Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia, e do Parque Estadual Carlos Botelho. 
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Figura 42. Coocorrência entre a categoria substantiva “importância dos animais” e as demais 

categorias substantivas, considerando, conjuntamente, as entrevistas realizadas na região do Parque 

Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia, e do Parque Estadual Carlos Botelho. 
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Figura 43. Coocorrência entre a categoria substantiva “atitude em relação ao parque” e as demais 

categorias substantivas, considerando, conjuntamente, as entrevistas realizadas na região do Parque 

Estadual da Serra do Mar, Núcleo Sta. Virgínia, e do Parque Estadual Carlos Botelho. 

 

6.5 Discussão 

6.5.1 Influências da educação e da religião 

Os resultados da análise qualitativa mostraram que tanto a educação 

quanto a religião influenciaram de forma positiva a atitude em relação à fauna 

dos(as) moradores(as) locais de ambas as regiões estudadas. A educação é capaz 

de alterar a atitude das pessoas em relação à natureza, tornando-as mais favoráveis 

à conservação (CARO; PELKEY, GRIGIONE, 1994). Nesse sentido, Cavalcanti e 

colaboradores (2010) encontraram uma relação positiva entre uma maior 

escolaridade e a atitude dos(as) entrevistados(as) em relação à onça-pintada. 

Kimming e colaboradores (2020) também demonstraram que níveis educacionais 
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mais altos estiveram associados a atitudes mais positivas e a uma menor percepção 

de risco em relação à raposa vermelha.  

Já em relação à religião, as pessoas são fortemente motivadas a fazer 

coisas que sejam justificadas por suas crenças, incluindo as crenças religiosas 

(NEGI, 2005). Filosofias éticas e morais, intrinsecamente ligadas a valores religiosos 

e espirituais, permitem que comunidades e indivíduos avaliem questões em relação 

a comportamentos para com a natureza, separando-os em certos ou errados, bons 

ou ruins (INFIELD; MUGISHA, 2013). No mundo todo, valores religiosos têm ajudado 

a proteger a biodiversidade e as religiões ainda são uma das fontes mais 

importantes de preocupação com as demais espécies. As tradições religiosas 

proporcionam valores, visões de mundo e uma ética ambiental que moldam a forma 

como diferentes sociedades interagem com a diversidade biológica e com a 

natureza em geral. Assim, uma importante lição do conhecimento ecológico local é 

que valores e crenças são importantes na criação de uma ética da conservação. 

Dessa forma, incorporar valores e crenças nos esforços de conservação da 

biodiversidade é uma estratégia mais propícia ao sucesso do que usar apenas 

argumentos científicos ou incentivos puramente econômicos (NEGI, 2005).   

 

6.5.2 Animais: conhecimento, atitudes e conflitos 

A grande quantidade e a qualidade das informações ecológicas sobre as 

espécies das regiões de estudo fornecidas pelas populações locais são fortes 

evidências de que as comunidades locais são uma fonte rica e importante de 

informações sobre as espécies que ocorrem ou ocorriam nas regiões de estudo. O 

Conhecimento Ecológico Local ou Tradicional (CEL) tem sido cada vez mais 

valorizado e estudado por disciplinas como a etnobiologia e a etnoecologia e 

apresenta alta taxa de convergência com a conhecimento científico, além de 

singularidades que contribuem para uma melhor compreensão das relações entre as 

espécies e o ambiente (PRADO, 2012). A partir do CEL, é possível ter novas ideias 

em relação às questões biológicas e ecológicas, e embasamento para o manejo, a 

conservação, o planejamento e a avaliação ambientais (BERKES, 1993). Assim, 

recomenda-se que o conhecimento das populações locais seja mais estudado e 

incorporado nas estratégias de manejo e conservação das regiões de estudo. 

No geral, a atitude das pessoas em relação aos animais foi bastante 

positiva, com exceção de algumas espécies como as cobras e outras peçonhentas, 
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espécies de aparência considerada nojenta e algumas que causam prejuízo. Porém, 

apesar de não gostarem dessas espécies, as pessoas compreendem que elas são 

importantes para o ambiente e que precisam existir. Esse resultado foi muito 

positivo, pois indica que as populações do interior e entorno do PESM-NSV e do 

PECB apresentam certa disposição a conviverem com a fauna. Além disso, a partir 

da análise qualitativa, foi possível identificar quais fatores interferem na atitude, e 

influenciam no fato dos animais serem apreciados ou não pelas pessoas. Tais 

fatores como aparência, canto, comportamentos engraçados, proximidade e 

potencial de causar perigo ou prejuízo, podem ser utilizados em campanhas de 

sensibilização da população, que visem promover atitudes positivas em relação a 

fauna.  

Considerando ainda os fatores que interfiriram na atitude em relação aos 

animais, a ocorrência de depredação esteve ligada significativamente a uma atitude 

mais negativa em relação à onça-parda no PESM-NSV. Resultado semelhante foi 

obtido por Dar e colaboradores (2009), cujos(as) entrevistados(as) menos tolerantes 

ao leopardo foram aqueles que haviam sofrido maior perda econômica. Nesse 

sentido, o número de pessoas que são favoráveis à conservação pode diminuir se 

os custos ou os riscos percebidos da coexistência com a fauna crescem de maneira 

desproporcional aos benefícios (DECKER et al., 2012). Assim, para conservar 

espécies ameaçadas como as onças é fundamental trabalhar a resolução dos 

conflitos em que elas estejam envolvidas, para promover uma boa coexistência com 

as comunidades locais.  

A depredação de culturas e de criações domésticas por carnívoros e 

herbívoros silvestres foi identificada como o principal conflito com a fauna em ambas 

as áreas de estudo. Uma causa frequente desse conflito e que precisa ser 

considerada é a diminuição da base de presas ou dos recursos alimentares naturais 

das espécies envolvidas, o que as leva a procurarem alimento nas culturas e 

criações antrópicas (ZIMMERMANN et al., 2010; PURI et al., 2020). Dessa forma, 

estratégias de prevenção e mitigação desse conflito devem estar ligadas a ações de 

manejo e conservação das presas e recursos naturais nas áreas nativas. Além 

disso, há uma série de ações recomendadas para prevenir a ocorrência de 

depredação, as quais, contudo, são dependentes de cada situação e propriedade e, 

portanto, devem ser avaliadas e aplicadas caso a caso. Dentre elas, podem-se citar: 
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recolher os animais à noite para um curral (mangueira) ou galinheiro totalmente 

fechado com tela, inclusive na parte superior; bom manejo dos rebanhos, para evitar 

perdas por doenças ou acidentes; uso de cercas elétricas ao redor dos pastos ou 

cultivos; uso de cães guardiões treinados; luzes, estímulos sonoros e detectores de 

movimento; fitas coloridas penduradas em fios ao redor das pastagens ou terreiros, 

e de espantalhos. Esses últimos dois métodos são eficientes, mas, por um tempo 

limitado, pois estão sujeitos à habituação dos animais silvestres. Assim, são 

recomendados para afugentar indivíduos transientes, isto é, que estão de passagem 

e não são residentes, e sugere-se a mudança de local do espantalho a cada dois a 

três dias, para evitar a habituação (CAVALCANTI; DE PAULA; GASPARINI-

MORATO, 2015).  

Resolver conflitos humano-fauna, entretanto, não se trata apenas de 

prevenir os danos causados pelos animais silvestres, mas, de promover os valores 

da fauna para a sociedade (MARCHINI; CRAWSHAW, 2015). Dessa forma, é 

fundamental ressaltar e valorizar os benefícios proporcionados pela fauna, bem 

como seu valor intrínseco e sua ligação com a história e a cultura das populações 

locais. Além disso, a fauna pode ser fonte de renda para as populações no entorno 

de áreas protegidas, o que agrega valor a sua presença, por meio do ecoturismo e 

das atividades a ele relacionadas (ROE; ELLIOT, 2006; CAVALCANTI et al., 2010; 

RIPPLE, et al., 2016). Ambas as regiões apresentaram alto potencial para o turismo 

de observação da fauna, sendo que algumas iniciativas já estão obtendo sucesso na 

região do PECB, com o turismo de observação de muriquis, antas e aves (obs. 

pessoal). 

 

6.5.3 Parques: percepções, atitudes e conflitos 

De maneira geral, as percepções e atitudes em relação a ambos os 

parques foram bastante positivas, um resultado importante para a gestão dessas 

UCs. Isso, porque obter o suporte das pessoas é crucial para o sucesso da 

conservação (KIMMING et al., 2020). Apesar desse resultado positivo, há uma 

porcentagem de entrevistados(as) em ambas as áreas de estudo que apresentaram 

percepções e atitudes negativas em relação aos parques, resultado que precisa ser 

levado em conta e trabalhado. As principais razões que levam a tais percepções e 

atitudes negativas foram as restrições impostas pelos parques a atividades 

econômicas ou de lazer que as pessoas estavam habituadas a fazer antes da 
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criação dessas UCs. No estudo de Anthony e colaboradores (2007), atitudes 

negativas em relação ao Parque Nacional Kruger, na África do Sul, estiveram 

associadas a animais causadores de danos e a uma falta de compensação para os 

fazendeiros afetados. Apesar da ocorrência de depredação não ter gerado atitudes 

significativamente mais negativas no presente estudo, a falta de compensação foi 

citada pelos(as) moradores(as) locais e é provavelmente um dos motivos pelo qual a 

região do PESM-NSV apresentou atitudes mais negativas do que a do PECB. No 

PESM-NSV, ainda há moradores vivendo ou com propriedades dentro dos limites do 

parque e que não receberam indenização pela desapropriação da terra.  

Além disso, existe um sentimento de desvalorização por parte da 

população, isto é, algumas pessoas demonstraram que não se sentem valorizadas 

pelo governo e, ainda, sentem que importam menos do que as espécies nativas da 

região, protegidas pelos parques. Dessa forma, percebe-se o quão prejudicial pode 

ser o processo político impositivo de criação de áreas protegidas, que não leva em 

consideração a participação das comunidades locais. Em função disso, o diálogo 

entre a gestão da UC e a população local é fundamental para esclarecer mal-

entendidos e modificar percepções negativas, tratando as comunidades da região 

como atores ativos no desenvolvimento regional para o uso harmônico dos recursos 

naturais (BRITO, 2008).  

Em relação ao uso dos parques pelas populações locais, os resultados 

encontrados de que apenas uma minoria das pessoas que vivem no interior e 

entorno dos parques estudados utiliza-os para lazer conversam com os resultados 

obtidos por Anthony e colaboradores (2007). Nesse estudo, 72,9% dos moradores 

nunca esteve no Parque Nacional Kruger e apenas 32,1% disseram conhecer as 

atividades por ele desenvolvidas. Nas falas dos(as) moradores(as) obtidas pelo 

presente estudo foi também possível identificar um desconhecimento das atrações e 

serviços prestados pelos parques. Assim, recomenda-se que sejam realizados 

eventos para as comunidades locais nos parques, proporcionando melhor qualidade 

de vida para as comunidades e divulgando sua importância e atrações, além de 

fortalecer as atividades realizadas pelas escolas nos parques, as quais 

demonstraram serem importantes na formação de opinião dos(as) moradores(as). 

Nesses eventos, pode-se abordar os temas nos quais a população manifestou 
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interesse, como curiosidades em relação aos animais e como agir ao encontrar um 

animal silvestre. 

Em sua maioria, as populações de ambas as áreas de estudo reconhecem 

a importância dos parques, sendo vários os fatores por eles levantados, como o 

cuidado com a água, o ar e os animais, a geração de empregos e incentivo do 

turismo. De forma semelhante, Anthony e colaboradores (2007) viram que ter um 

membro da família empregado pelo parque levou a atitudes mais positivas por parte 

da população entrevistada. Contudo, alguns moradores não veem nos parques uma 

oportunidade de ganho econômico e desenvolvimento social, pois acham que é só 

“mato”, e não percebem que poderiam ter empregos gerados pela presença das 

espécies nativas da região. Assim, fica ainda mais evidente a necessidade de uma 

aproximação entre as gestões dos parques e as comunidades para que sejam 

desenvolvidas estratégias em conjunto visando o incentivo do turismo nas regiões 

de forma sustentável e organizada, por meio do zoneamento, da capacidade de 

suporte e da conscientização, de forma a promover conservação aliada ao 

desenvolvimento socioeconômico. 

 

6.5.4 Abate de animais silvestres 

Este estudo identificou 15 táxons caçados na Mata Atlântica do litoral 

sudeste do Brasil, sendo oito de mamíferos e sete de aves. Dos táxons identificados 

como cinegéticos, cateto e queixada, anta, veados, tatus, cutia e cracídeos foram 

também identificados como espécies cinegéticas na Mata Atlântica pelo estudo de 

Cullen Jr. e colaboradores (2000). Além disso, todos esses 15 táxons foram também 

identificados como fauna cinegética para fins alimentares no Brasil no estudo de 

Fernandes-Ferreira (2014). É importante ressaltar que seis dessas espécies estão 

ameaçadas de extinção em nível estadual ou nacional, dado preocupante, visto que 

a caça insustentável é uma ameaça de extinção significativa para as espécies 

silvestres (RIPPLE et al., 2016) e que as espécies cinegéticas são em média quase 

50% menos abundantes em locais altamente explorados pela caça (CULLEN Jr. et 

al, 200).  

A intensidade do abate de animais silvestres foi considerada baixa pela 

maioria dos(as) entrevistados(as) em ambas as áreas de estudo. Esse resultado 

deve-se principalmente ao fato de que, no passado, a caça e o abate por retaliação 

eram muito mais comuns do que hoje e praticados com frequência, segundo os 
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relatos dos(das) moradores(as). Assim, este estudo apresenta evidências, a partir da 

experiência e vivência dos moradores locais, de que a intensidade do abate diminuiu 

nas áreas de estudo nas últimas décadas. A principal razão para essa diminuição do 

abate, segundo os(as) moradores(as), foi a fiscalização nas áreas de estudo, a qual 

tem sido eficiente no desencorajamento dessa ação ilegal. Houve, contudo, relatos 

da ocorrência de abate ainda nos dias de hoje, principalmente em alguns bairros, 

sendo que foi possível identificar a existência de um mercado de carne de caça 

proveniente de centros urbanos e de pessoas que vão para as áreas dos parques 

caçar como lazer, encomendando ranchos de caça. Assim, é necessário que os 

esforços de fiscalização sejam mantidos e reforçados (BARBOZA et al., 2016), 

principalmente nas comunidades apontadas por este estudo, e que seja feito um 

trabalho em conjunto com a polícia dos centros urbanos, para inibir o mercado ainda 

existente.  

Porém, os esforços de conservação para redução do abate de animais 

silvestres não devem focar apenas na fiscalização, mas, também, nas motivações 

dessa atividade ilegal. Dentre elas, a retaliação a animais que causam prejuízo foi a 

segunda principal motivação ao abate em ambas as áreas de estudo. Dessa forma, 

a prevenção e mitigação da depredação de culturas e criações é fundamental para 

evitar a perseguição das espécies envolvidas nesse conflito, evitando, assim, o 

consequente declínio significativo nas populações dessas espécies causado pelo 

abate retaliatório (ZIMMERMANN et al., 2010). 

A principal motivação para o abate foi a caça para alimentação em ambas 

as áreas de estudo. Essa foi também a principal razão para a caça ilegal de 

espécies ameaçadas de mamíferos no mundo identificada por Ripple e 

colaboradores (2016) e por Barboza e colaboradores (2016) no semi-árido brasileiro. 

Parte desse uso das espécies silvestres como alimento ocorre pela necessidade, 

sendo que os(as) moradores(as) caçam para complementar sua dieta. Essa 

realidade era muito mais comum no passado do que hoje, pois, atualmente, a 

população possui mais acesso ao mercado e a animais de criação. Contudo, a 

pobreza ainda é uma realidade para parte das comunidades estudadas e a utilização 

de recursos naturais pelo extrativismo e pela caça ainda são uma importante fonte 

de sobrevivência. A pobreza é considerada como uma motivação basal da caça 

ilegal, em função da ausência de meios de vida alternativos ao extrativismo 
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(BRAGAGNOLO et al., 2019). Assim, proporcionar fontes de alimento e de renda 

alternativas para as comunidades que dependem da caça ilegal e do extrativismo é 

de importância urgente (COAD et al., 2010; RIPPLE et al., 2016; BRAGAGNOLO et 

al., 2019), sendo uma solução bem vista e sugerida pelos(as) próprios(as) 

entrevistados(as).  

Por outro lado, parte dessa caça para alimentação ocorre porque as 

pessoas preferem o sabor da carne de caça ao sabor da carne de animais 

domésticos de criação. Esse resultado conversa com o estudo de Barboza e 

colaboradores (2016), os quais mostraram que a preferência por carne de caça à 

carne de gado, demonstrada por moradores do nordeste do Brasil, é mais uma 

questão de gosto do sabor do que de necessidades da dieta. Essa motivação é mais 

difícil de ser solucionada, porém, ela tende a deixar de existir conforme as novas 

gerações não mais são acostumadas a comer carne de caça. Tal mudança de 

comportamentos e valores entre gerações já vem sendo documentada em outros 

países, como nos Estados Unidos da América, e é caracterizada por uma mudança 

de valores e comportamentos de dominação da natureza para os de uma relação de 

mutualismo com ela, na qual considera-se que os demais seres-vivos também 

possuem direitos e merecem cuidado e respeito (JACOB et al., 2012).   

 

6.5.5 Instituições, problemas das regiões e a conservação 

Os(as) moradores(as) locais de ambas as áreas de estudo relataram que 

a maior parte das instituições ou não os ajudam ou tornam suas vidas mais difíceis. 

De maneira geral, as comunidades apresentam um sentimento de abandono em 

relação às instituições e não confiam na atuação das mesmas para a resolução de 

conflitos ou de problemas nas regiões. Apesar disso, eles(as) reconhecem que as 

instituições são também responsáveis pelos problemas. Tal resultado é bastante 

prejudicial para os esforços de conservação, pois, a confiança em órgãos 

governamentais ou em outras agências pode fazer com que as pessoas sintam-se 

mais amparadas e, portanto, apresentem menor percepção de risco e maior 

percepção de controle em relação à fauna (BATHIA et al., 2019). No estudo de 

Engel e colaboradores (2016), a confiabilidade nas agências foi positivamente 

associada à aceitabilidade de grandes felinos na Mata Atlântica. Segundo esses 

autores, uma relação positiva entre as autoridades dos parques, por exemplo, e 

os(as) moradores(as) locais é crucial para a conservação dos grandes felinos. Essa 
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relação de confiabilidade entre os indivíduos e a comunidade e entre a comunidade 

e as agências possui enorme influência na forma como as pessoas percebem a 

fauna e as questões ambientais, sendo que elas podem considerar-se 

marginalizadas ou empoderadas (BATHIA et al., 2019). Dessa forma, é fundamental 

que as instituições atuantes nas regiões (prefeituras, estado, Fundação Florestal, 

organizações não governamentais, universidades) sejam presentes e atuantes nas 

comunidades, o que pode aumentar a tolerância dos(as) moradores(as) locais em 

relação à fauna. 

Um grave problema relatado pelos(as) entrevistados(as) de ambas as 

áreas de estudo foi a corrupção nas instituições. A corrupção é vista por muito 

brasileiros como a principal causa do não cumprimento das leis ambientais (AKLIN 

et. al., 2014) e, portanto, pode trazer descrença e desincentivar as pessoas a 

seguirem a legislação. Além disso, a corrupção, unida à fraca governança, está 

entre as causas basais da ocorrência do extrativismo e da caça ilegal (ROE; 

ELLIOT, 2006). Dessa forma, fica evidente o papel fundamental das instituições no 

sucesso ou fracasso das ações para a conservação.  

O abandono por parte das instituições é um dos muitos problemas e 

também uma das causas das diversas questões relatadas pelos(as) moradores(as) 

de ambas as regiões, problemas esses que prejudicam a qualidade de vida dessas 

comunidades. Dentre eles, estão questões de falta de água, saneamento básico, 

moradias irregulares e falta de empregos, os quais, além de prejudicar o bem estar 

das populações locais, também causam degradação ambiental. De acordo com 

Kimming e colaboradores (2020), o grau de satisfação das pessoas com sua 

qualidade de vida esteve diretamente relacionado a uma menor percepção de risco 

para com a fauna. Portanto, para promover a conservação é necessário também 

considerar o desenvolvimento econômico, cultural, e de infraestrutura, os quais 

melhorem a qualidade de vida das populações. 

 

6.6 Conclusões 

A partir dos resultados deste estudo, ressalta-se o potencial do Conhecimento 

Ecológico Local em contribuir com a ciência e a conservação da biodiversidade. 

Concluiu-se que, no geral, as populações locais das regiões de estudo apresentam 

uma atitude positiva em relação aos animais, sendo que uma maior escolaridade, 
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bem como a religiosidade contribuíram para atitudes mais positivas em relação aos 

animais. As espécies que desagradam as pessoas são aquelas consideradas 

peçonhentas, perigosas, nojentas e as que causam algum prejuízo. Nesse sentido, a 

depredação de culturas ou criações por carnívoros e herbívoros silvestres, a qual 

causa prejuízo aos(às) moradores(as) locais, foi identificada como o principal conflito 

nas áreas de estudo, e a ocorrência da depredação esteve significativamente 

associada a atitudes mais negativas em relação à onça-parda. Além disso, a 

retaliação aos animais que causam prejuízos foi a segunda maior motivação ao 

abate nas áreas de estudo. Dessa forma, a resolução de conflitos mostrou-se 

fundamental para promover a boa coexistência humano-fauna e reduzir o abate de 

animais silvestres.  

Em relação ao abate, identificou-se a ocorrência de caça em ambas as 

regiões estudadas, porém, há evidências de que essa prática ocorre em menor 

intensidade do que ocorria no passado. Tal diminuição ocorreu, principalmente, em 

função do aumento da fiscalização, segundo os(às) moradores(as). A caça para 

alimentação, por necessidade ou por gosto, foi a maior motivação para o abate de 

animais silvestres nas regiões de estudo, sendo a paca, os tatus e o macuco, as 

espécies mais caçadas. 

 Por fim, conclui-se que também as atitudes em relação aos parques foram 

em sua maioria positivas, um bom resultado para a gestão. Porém, a existência de 

pessoas com atitudes negativas, o baixo uso dos parques e o desconhecimento de 

suas ações pelos(as) moradores(as) locais alertam para a necessidade de um 

melhor diálogo entre as UCs e a população. Além disso, as pessoas apresentaram 

um grande descontentamento e descrédito em relação às instituições que atuam ou 

deveriam atuar nas regiões de estudo. Ficou evidente que o abandono das 

comunidades do interior e entorno dos parques, por parte das instituições, prejudica 

não apenas a qualidade de vida das pessoas, mas também contribui com a maior 

degradação ambiental. 

Assim, além do enfoque na prevenção e mitigação de conflitos, recomenda-se 

que haja o fortalecimento da fiscalização, uma maior aproximação entre os parques 

e as comunidades locais, bem como uma atenção das instituições aos problemas 

socioeconômicos das regiões de estudo, ações essas que contribuirão tanto para a 

conservação, quanto para a justiça social, promovendo a convivência humano-

fauna.   
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7. CONCLUSÃO FINAL 

 

Os resultados e discussões apresentados nesta tese contribuem para uma melhor 

compreensão dos efeitos antrópicos sobre a diversidade, o uso de habitat e a dinâmica de 

uso do espaço de mamíferos e aves terrestres de médio e grande porte, bem como das 

interações entre as pessoas, a fauna e as Unidades de Conservação (UCs) na Mata 

Atlântica. As principais conclusões deste trabalho foram que as variáveis ambientais 

antrópicas apresentaram maior influência sobre a composição de mamíferos terrestres e 

escansoriais de médio e grande porte do que as variáveis ambientais não-antrópicas, 

apesar dessas também terem apresentado efeito sobre a composição. Além disso, as 

variáveis ambientais antrópicas foram tão importantes quanto as variáveis ambientais não 

antrópicas para o uso e a dinâmica populacional de mamíferos e aves, tendo apresentado 

efeitos variáveis sobre os parâmetros populacionais dependendo da espécie. Enquanto o 

campo antrópico apresentou apenas efeitos negativos sobre as espécies e espécies mais 

sensíveis e raras foram influenciadas negativamente pela presença humana, algumas 

espécies são atraídas pela presença humana em função da oferta de recursos. Essa 

atração pode gerar conflitos humano-fauna, trazendo prejuízos sócioeconômicos e riscos 

para a biodiversidade. O principal conflito identificado nas áreas de estudo foi a depredação 

de culturas por herbívoros/frugívoros e de criações domésticas por carnívoros silvestres. A 

ocorrência desse conflito esteve significativamente relacionada a atitudes mais negativas 

das pessoas em relação à onça-parda no PESM-NSV. Além disso, a retaliação aos animais 

que causam prejuízo foi identificada como a segunda principal causa de abate de animais 

silvestres nas áreas de estudo. A principal causa do abate foi a alimentação tanto por 

necessidade quanto por gosto e o abate mostrou ter efeito sobre o uso de habitat das 

espécies, pois as espécies caçadas apresentaram probabilidades de uso inicial menores do 

que as espécies não caçadas. Apesar disso, a maioria das espécies apresentou tendência 

de aumento nas probabilidades de uso ao longo do tempo, com exeção dos tatus, segundo 

táxon mais caçado, e da irara. Isso pode ser reflexo da diminuição da intesidade da caça em 

comparação ao passado, que ocorreu principalmente em função do aumento da 

fiscalização, bem como da boa gestão das UCs. Em geral a atitude das pessoas em relação 

aos animais e aos parques foram positivas, porém, a ocorrência de atitudes negativas em 

relação aos parques mostrou a importância de um melhor diálogo entre as UCs e a 

população. Assim, tanto a resolução de conflitos, quanto a melhoria das condições 

socioeconômicas e um maior apoio institucional mostraram-se fundamentais para a 

conservação da biodiversidade, a convivência humano-fauna e a promoção da justiça social.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Questionário semiestruturado utilizado nas entrevistas com os moradores locais do interior 

e do entorno do Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV) e do Parque 

Estadual Carlos Botelho (PECB).  

8 QUESTIONÁRIO PROJETO LEMAC - MATA ATLÂNTICA 

1 CONTROLE INTERNO CONTROLE INTERNO 

1 Questionário Nº 2. Data 

3 Município 4. Bairro/comunidade 

5 Grupo (Stakeholder) 5. Localização (UC) 

7 Tipo de gestão ( ) pública ( ) privada 8. Duração da entrevista 

9 Coordenadas: Lat. Long. 

10 Tipo de residência ( )Sítio ( )Fazenda ( 
)Casa ( ) Outro: 

11. Tempo que reside na propriedade 

 
CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

 

12 Área da propriedade e Tipos de uso do 
solo 

Tabela questão 12 

13 Características da criação - animal de 
criação 

Anotar na mesma tabela (coletar quando for preciso) 

14 Possui água disponível para os animais?  Tipo de corpo d'água: 

 
AVISTAMENTO E RECONHECIMENTO 

 

15 Que bichos do mato (= animais silvestres) 
você sabe que existem no(a) 
[propriedade]? 

 

16 Onde eles são avistados? (proximidade a 
casa) 

 

17 Qual animal o senhor vê com mais 
frequência? 

 

18 Algum deles é ameaçado de extinção? 
Quais? 

 

19 Quais animais o senhor reconhece? 
(prancha com fotos) 

Recenheceu: 
Não reconheceu: 

 
PREFERÊNCIA / SENTIMENTO / 
ATITUDE (20 a 31 - Tabela 2) 

Dos animais que existem na propriedade (ou na 
região), tem algum que o senhor gosta?  

 
USO 

 

32 Tem alguma espécie silvestre que seja 
utilizada para algum fim na região? 

( ) Sim ( ) Não 
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33 Qual espécie e qual uso? 
 

34 Você acha que pessoas de outras 
cidades, estados e até países viriam aqui 
para ver algum animalsilvestre? Quais? 

( ) Sim ( ) Não / Animais: 

 
SENTIMENTO / CONFLITO (35 a 46 - 
Tabela 3) 

Dos animais que existem na propriedade/região tem 
algum que incomoda o(a) senhor(a)? 

 
SENTIMENTO / CONFLITO 

 

47 Qual foi a última vez que viu esses 
animais ou algum sinal deles? 

 

48 O que fez quando viu? 
 

49 O que faria se visse? 
 

 
PERCEPÇÃO E SENTIMENTOS: 
ESPÉCIES FOCO 

 

50 O que você acha da aparência *****? (-2) muito feia (-1) feia (0) nem feia/ nem bonita (1) 
bonita (2) muito bonita 

  
( ) anta ( ) jaguatirica ( ) onça-parda ( ) onça-pintada 

51 Você gostaria de saber/aprender mais 
sobre a ******? SIm (X) 

( ) anta ( ) jaguatirica ( ) onça-parda ( ) onça-pintada 

52 Qual o seu sentimento pela *****? (-2) odeio (-1) não gosto (0) indiferente (1) gosto (2) 
adoro 

 

 
( ) anta ( ) jaguatirica ( ) onça-parda ( ) onça-pintada 

53 A quantidade de ***** que existe na região 
é:  

(-2) muito mais do que deveria (-1) mais (0) o 
suficiente (1) menos (2) muito menos  

  
( ) anta ( ) jaguatirica ( ) onça-parda ( ) onça-pintada 

54 Qual você acha que é a importância da 
***** na natureza? 

(0) nenhuma (1) pequena (2) média (3) grande (?) 
não sei 

 

 
( ) anta ( ) jaguatirica ( ) onça-parda ( ) onça-pintada 

 
Porque é importante? 

 

55 Você já ouviu falar em alguma história 
sobre ***** 
(experiência individual/grupo/mitos)? 
Qual? 

( ) anta ( ) jaguatirica ( ) onça-parda ( ) onça-pintada 

 
CONFLITO 
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56 Já teve algum cultivo atacado por animais 
silvestres ou já perdeu  
algum animal de criação por ataque de 
carnívoros silvestres? 

Tabela questão 12 

57 Em que época do ano ocorrem os 
ataques? 

 

58 O que você acha mais adequado para 
resolver o problema? 

 

 
INTERAÇÕES COM CÃES 

 

59 Tem cachorros na propriedade (olhar 
resposta Tabela 1)?  
Qual a raça?  

( ) Sim ( ) Não 

60 Já observou algum cachorro perseguindo 
animais silvestres? 
Animal silvestre perseguido: 

( ) Sim ( ) Não  

61 O senhor fez algo sobre isso? 
 

 
PERCEPÇÃO SOBRE ABATE E 
FISCALIZAÇÃO 

 

62 Como você acha que o número de 
animais silvestres da região mudou? Por 
quê? 

( ) diminuiu muito ( ) diminuiu ( ) não mudou ( ) 
aumentou ( ) aumentou muito 

63 Sabe de alguma ***** encontrada morta 
recentemente?  

( ) anta Quantas? Como morreu? 
( ) jaguatirica Quantas? Como morreu? 
( ) onça-parda Quantas? Como morreu? 
( ) onça-pintada Quantas? Como morreu? 

64 Já ouviu falar de pessoas que mataram 
*****?  

( ) Sim ( ) Não  

65 Ocorre o abate de animais silvestres na 
região?  
Por quais motivos? 

( ) Sim ( ) Não  

66 Qual é a intensidade do abate de animais 
silvestres na região? 

( ) não ocorre ( ) muito baixa ( ) baixa ( ) média ( ) 
alta ( ) muito alta 

67 Quais animais são caçados? 
 

68 A quantidade de animais abatidos na 
região é: 

( ) nenhuma ( ) muito pequena ( ) pequena ( ) média ( 
) grande ( ) muito grande 
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69 Você sabe de algum caso de ataque de 
***** a pessoas? 
 
Como foi?  

( ) Sim ( ) Não  

   

70 Você acha que matar um animal silvestre 
é? 

( ) sempre permitido por lei ( ) pode ser permitido por 
lei dependendo da situação ( ) nunca é permitido por 
lei  

71 Acredita que seja possível caçar sem 
acabar com os animais?  

Binária: ( ) Sim ( ) Não 

72 Há extração de palmito na região Binária (Sim/Não) 

73 A fiscalização afasta as pessoas que 
caçam e cortam palmitos? 
 
Por quê?  

Binária: ( ) Sim ( ) Não 

 
PERCEPÇÃO E ATITUDES: PARQUES 
E INSTITUIÇÕES 

 

74 O Parque é importante?  Ordinal(4 graus): ( ) não ( ) pouco importante ( ) 
importância média ( ) muito importante/ Aberta: Por 
quê? 

75 A existência do Parque:  Likert(5 graus): ( ) melhora muito sua vida ( ) melhora 
sua vida ( ) não melhora nem piora ( ) piora sua vida 
( ) piora muito sua vida  

76 Identifique seu sentimento pelo parque: Likert(5 graus): ( ) odeio ( ) não gosto ( ) indiferente ( 
) gosto ( ) gosto muito 

77 Com que frequência você utiliza a área do 
Parque para fins recreacionais? 

Ordinal (4 graus): ( ) nunca ( ) poucas vezes ( ) 
muitas vezes ( ) sempre 

78 Existe alguma instituição/entidade que lhe 
ajuda no caso de problemas com animais 
silvestres? Lista (em ordem) 

 

79 Alguma instituição/entidade que 
atrapalha? 

 

80 Acha que alguma instituição/entidade 
poderia ajudar? 

 

81 De quem é a responsabilidade por esses 
problemas? 

( ) sua ( ) mais sua do que da instituição ( ) 
igualmente sua e da instituição ( ) mais da instituição 
do que sua ( ) só da instituição  

82 O que a instituição e/ou você poderiam 
fazer para resolver o problema? 
Instituição:  

Morador: 

83 Por que você acha que isso ainda não foi 
feito? 
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USO DE INTERNET E REDES SOCIAIS 

 

84 Acesso à internet? Binária ( ) Sim/ ( ) Não 

85 Como acessa a internet? Veículo:  Tipo de rede: 

86 Faz uso de redes sociais? Binária ( ) Sim/ ( ) Não 

87 Quais redes sociais/ websites usou ou tem 
usado desde o último ano para 
compartilhar opinião ou conteúdo? 

Alternativas: ( ) Facebook ( ) Instagram ( ) Twitter ( ) 
Youtube ( ) Flickr ( ) FourSquare ( ) Google+ ( ) 
LinkedIn ( ) Pinterest ( ) Vimeo ( ) Portais de notícia/ 
Aberta: Quais portais? Alguma outra? 

88 Com que frequência você compartilha 
conteúdo em redes sociais? 

Alternativas: ( ) diariamente ( ) semanalmente ( ) 
algumas vezes ao mês ( ) uma vez no mês ( ) 
algumas vezes ao ano ( ) muito raramente 

89 Quando postou, qual tipo de conteúdo 
era? Tabela 4 

(0) nunca (1) raramente (2) às vezes (3) 
frequentemente 

  
( ) textos ( ) fotos ( ) vídeos 

90 Você compartilha seus posts: Ordinal (4 graus): ( ) nunca ( ) raramente ( ) às vezes 
( ) frequentemente 

91 Quais redes sociais você usa para postar 
textos? 

Alternativas: ( ) Facebook ( ) Instagram ( ) Twitter ( ) 
Youtube ( ) Flickr ( ) FourSquare ( ) Google+ ( ) 
LinkedIn ( ) Pinterest ( ) Vimeo ( ) Portais de notícia 

92 Quais redes sociais você usa para postar 
fotos? 

Alternativas: ( ) Facebook ( ) Instagram ( ) Twitter ( ) 
Youtube ( ) Flickr ( ) FourSquare ( ) Google+ ( ) 
LinkedIn ( ) Pinterest ( ) Vimeo ( ) Portais de notícia 

93 Quais redes sociais você usa para postar 
vídeos? 

Alternativas: ( ) Facebook ( ) Instagram ( ) Twitter ( ) 
Youtube ( ) Flickr ( ) FourSquare ( ) Google+ ( ) 
LinkedIn ( ) Pinterest ( ) Vimeo ( ) Portais de notícia 

94 Você identifica sua localização em suas 
postagens? 

Binária ( ) Sim/ ( ) Não 

95 Em todas as redes sociais? Binária ( ) Sim/ ( ) Não 

96 O que você mais gosta de mostrar da 
região em seu conteúdo de redes sociais? 

 

97 Você se sente seguro para compartilhar 
sua opinião online? 
 
Por quê? 

( ) Sim ( ) Não 

 

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

98 Sexo ( ) Masculino ( ) Feminino 

99 Idade 
 

100 Escolaridade (até que ano frequentou a 
escola) 

Nenhuma( ) Fund. Inc.( ) Fund. Com.( ) Méd.inc.( ) 
Méd.com.( ) Sup.( ) 

101 Ocupação (do entrevistado) 
 

102 Qual a renda aproximada da família? 
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103 A família possui outra fonte de renda? 
Qual fonte? 

( ) Sim ( ) Não 
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Tabelas: 

 

12. Cultivo/criação 
Quantidade 

(ha, nº) 

Uso 

(consumo/venda) 

Último 

ataque 

sofrido 

Quantidade 

perdida 

Por qual 

animal 

silvestre 

Observações 

C1 
      

C2 
      

C3 
      

C4 
      

Gado bovino de corte 
      

Gado bovino leiteiro 
      

Caprinos 
      

Equinos 
      

Ovinos 
      

Suínos 
      

Aves 
      

Cães 
      

Gatos       

 

20 a 24 Dos animais que existem na propriedade (ou na região), tem algum que o senhor gosta?  

[Se não mencionar ANTA, ONÇA-PARDA, ONÇA- PINTADA, e JAGUATIRICA, perguntar da 53 a 55] 

Ordem 

Animal 
Nome 21. Por que gosta? 

22. Quanto 

gosta? 

23. Ele tem 

alguma 

importância? 

24. Qual a importância? 

P
o

u
co

 

M
éd

io
 

M
u

it
o

 

Si
m

 

N
ão

 

N
ão

 s
ei

 

 

1    1 2 3 1 2 3  

2    1 2 3 1 2 3  

3    1 2 3 1 2 3  

4    1 2 3 1 2 3  

5    1 2 3 1 2 3  

 

 

25 a 29. Quando o(a) senhor(a) vê esse animal... 

Três primeiros 25. 26. Acha interessante 27. Fica contente 28. Fica surpreso 29. Sente medo 
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Acha 

legal 
N

ad
a 

P
o

u
co

 

M
éd

io
 

M
u

it
o

 

N
ad

a 

P
o

u
co

 

M
éd

io
 

M
u

it
o

 

N
ad

a 

P
o

u
co

 

M
éd

io
 

M
u

it
o

 

N
ad

a 

P
o

u
co

 

M
éd

io
 

M
u

it
o

 

N
ad

a 

P
o

u
co

 

M
éd

i

o
 

M
u

it
o

 

Sp.1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Sp.2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Sp.3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Três primeiros que mais gosta 

30. Se pudesse escolher, teria.... 31. Se todos desaparecessem, ficaria... 
M

u
it

o
 m

en
o

s 

M
en

o
s 

N
em

 m
ai

s,
 n

em
 m

en
o

s,
 

m
es

m
a 

q
u

an
ti

d
ad

e 

M
ai

s 

M
u

it
o

 m
ai

s 

M
u

it
o

 c
o

n
te

n
te

 

C
o

n
te

n
te

 

N
em

 c
o

n
te

n
te

, n
em

 t
ri

ss
tr

e 

Tr
is

te
 

M
u

it
o

 t
ri

st
re

 

  -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 

  -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 

  -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 

 

 

35. Dos animais que existem na propriedade, tem algum que incomoda?  

Ordem 

Animal 
Nome 

36. Por que 

incomoda? 

37. Quanto incomoda 
38. Traz prejuízo à 

produção 

39. Ele tem 

alguma 

importância 

para a 

natureza?  
40. Qual importância? 

N
ad

a 

P
o

u
co

 

M
éd

io
 

M
u

it
o

 

N
ad

a 

P
o

u
co

 

M
éd

io
 

M
u

it
o

 

Si
m

 

N
ão

 

N
ão

 s
ei

 

1    0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3  

2    0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3  

3    0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3  

4    0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3  

5    0 1 2 3 0 1 2 3 1 2 3  

Quando o(a) senhor(a) vê esse animal... 

Três 

primeiros 

41. Acha 

desagradável? 

42. Fica triste? 43. Fica com raiva? 44. Sente medo? 

N
ad

a 

P
o

u
co

 

M
éd

io
 

M
u

it
o

 

N
ad

a 

P
o

u
co

 

M
éd

io
 

M
u

it
o

 

N
ad

a 

P
o

u
co

 

M
éd

io
 

M
u

it
o

 

N
ad

a 

P
o

u
co

 

M
éd

io
 

M
u

it
o

 

Sp.1 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Sp.2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Sp.3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Anta 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Três primeiros que mais incomodam 45. Se pudesse escolher, teria.... 46. se todos desaparecessem, ficaria... 
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  -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 

  -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 

  -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2 
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Anexo B. Matrizes de correlação entre as variáveis utilizadas neste estudo. A. Correlação de Pearson; B: Correlação de Spearman. T = temperatura média; P 

= precipitação total; Ef = esforço total; sum = verão; win = inverno; Alt = altitude; Drural = distância de edificações rurais; Durban = distância de edificações 

urbanas; Dwater = distância de corpos de água; DedgeUC = distância da borda da Unidade de Conservação (UC); Forest = % de floresta primária no buffer; 

SecForest = % de floresta secundária no buffer; Hum_field = % de campos antrópicos no buffer; DroadWg = distância da estrada mais próxima, ponderada 

pelo tipo de estrada; Area = UC (parque).  

A.  

 

 

 

 

 

T_sum1 T_win1T_sum2 T_win2 T_sum3 P_sum1 P_win1 P_sum2 P_win2 P_sum3 Ef_sum1 Ef_win1 Ef_sum2 Ef_win2 Ef_sum3 Alt Drural Durban Dwater Dedge_UC Forest SecForest Hum_field DroadWg Area

T_sum1 1 0.13 0.23 -0.05 NA NA 0.3 0.23 -0.36 NA NA 0.03 0.1 0.03 NA -0.29 0.83 0.82 -0.09 0.69 -0.03 0.28 -0.39 -0.39 0.84

T_win1 0.13 1 0.67 0.43 NA NA -0.37 -0.07 0.61 NA NA -0.36 0.02 0.11 NA -0.14 0.31 -0.08 -0.09 0.21 -0.03 0.17 -0.21 0.31 0.02

T_sum2 0.23 0.67 1 0.34 NA NA 0.04 -0.24 0.53 NA NA -0.18 0.07 -0.01 NA 0.04 0.43 0.01 -0.12 0.35 0.02 0.15 -0.27 0.41 0

T_win2 -0.05 0.43 0.34 1 NA NA -0.34 -0.42 0.61 NA NA -0.46 -0.06 0.07 NA -0.65 0.16 -0.36 -0.15 0.18 0.3 -0.12 -0.37 0.24 0.2

T_sum3 NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

P_sum1 NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

P_win1 0.3 -0.37 0.04 -0.34 NA NA 1 -0.33 -0.34 NA NA 0.21 0.15 -0.17 NA 0.33 0.21 0.28 0.08 0.28 -0.21 0.21 0.11 -0.13 0

P_sum2 0.23 -0.07 -0.24 -0.42 NA NA -0.33 1 -0.35 NA NA 0.37 0 0 NA -0.15 -0.02 0.32 -0.02 -0.24 0.07 -0.08 0 -0.31 0.38

P_win2 -0.36 0.61 0.53 0.61 NA NA -0.34 -0.35 1 NA NA -0.31 0.1 0.15 NA -0.01 -0.04 -0.47 -0.06 -0.1 0.29 -0.24 -0.16 0.66 -0.35

P_sum3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Ef_sum1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Ef_win1 0.03 -0.36 -0.18 -0.46 NA NA 0.21 0.37 -0.31 NA NA 1 -0.05 -0.03 NA 0.2 -0.06 0.18 0.02 -0.14 0.06 -0.14 0.15 -0.08 0

Ef_sum2 0.1 0.02 0.07 -0.06 NA NA 0.15 0 0.1 NA NA -0.05 1 0.11 NA 0.17 0.06 0.08 0.06 -0.02 0.23 -0.15 -0.21 0.18 0

Ef_win2 0.03 0.11 -0.01 0.07 NA NA -0.17 0 0.15 NA NA -0.03 0.11 1 NA -0.02 0.2 0.16 -0.1 0.2 0.01 0.09 -0.16 -0.02 0

Ef_sum3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Alt -0.29 -0.14 0.04 -0.65 NA NA 0.33 -0.15 -0.01 NA NA 0.2 0.17 -0.02 NA 1 -0.19 0 0.22 -0.15 -0.14 0 0.22 0.34 -0.65

Drural 0.83 0.31 0.43 0.16 NA NA 0.21 -0.02 -0.04 NA NA -0.06 0.06 0.2 NA -0.19 1 0.77 -0.14 0.86 -0.02 0.3 -0.46 -0.09 0.62

Durban 0.82 -0.08 0.01 -0.36 NA NA 0.28 0.32 -0.47 NA NA 0.18 0.08 0.16 NA 0 0.77 1 -0.04 0.65 -0.1 0.27 -0.25 -0.37 0.61

Dwater -0.09 -0.09 -0.12 -0.15 NA NA 0.08 -0.02 -0.06 NA NA 0.02 0.06 -0.1 NA 0.22 -0.14 -0.04 1 -0.11 -0.11 0.12 0.02 0.05 -0.13

Dedge_UC 0.69 0.21 0.35 0.18 NA NA 0.28 -0.24 -0.1 NA NA -0.14 -0.02 0.2 NA -0.15 0.86 0.65 -0.11 1 -0.24 0.46 -0.32 -0.21 0.46

Forest -0.03 -0.03 0.02 0.3 NA NA -0.21 0.07 0.29 NA NA 0.06 0.23 0.01 NA -0.14 -0.02 -0.1 -0.11 -0.24 1 -0.88 -0.5 0.39 0.18

SecForest 0.28 0.17 0.15 -0.12 NA NA 0.21 -0.08 -0.24 NA NA -0.14 -0.15 0.09 NA 0 0.3 0.27 0.12 0.46 -0.88 1 0.07 -0.32 0.09

Hum_field -0.39 -0.21 -0.27 -0.37 NA NA 0.11 0 -0.16 NA NA 0.15 -0.21 -0.16 NA 0.22 -0.46 -0.25 0.02 -0.32 -0.5 0.07 1 -0.28 -0.47

ManForest -0.18 -0.11 -0.13 -0.16 NA NA -0.07 -0.01 -0.11 NA NA -0.02 -0.09 -0.05 NA 0.2 -0.14 -0.11 0.02 -0.05 -0.18 -0.01 -0.01 0.04 -0.22

DroadWg -0.39 0.31 0.41 0.24 NA NA -0.13 -0.31 0.66 NA NA -0.08 0.18 -0.02 NA 0.34 -0.09 -0.37 0.05 -0.21 0.39 -0.32 -0.28 1 -0.45

Area 0.84 0.02 0 0.2 NA NA 0 0.38 -0.35 NA NA 0 0 0 NA -0.65 0.62 0.61 -0.13 0.46 0.18 0.09 -0.47 -0.45 1
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B. 

T_sum1 T_win1 T_sum2 T_win2 T_sum3 P_sum1 P_win1 P_sum2 P_win2 P_sum3 Ef_sum1 Ef_win1 Ef_sum2 Ef_win2 Ef_sum3 Alt Drural Durban Dwater Dedge_UCForest SecForestHum_fieldDroadWgArea

T_sum1 1 0.13 0.34 0.04 NA NA 0.2 0.35 -0.23 NA NA 0.11 0.08 0.02 NA -0.66 0.72 0.76 -0.13 0.52 0.03 0.18 -0.58 -0.4 0.93

T_win1 0.13 1 0.54 0.48 NA NA -0.23 -0.24 0.66 NA NA -0.34 0.06 0.14 NA -0.21 0.32 -0.1 -0.13 0.17 -0.02 0.16 -0.27 0.14 0.06

T_sum2 0.34 0.54 1 0.37 NA NA 0.26 -0.13 0.32 NA NA -0.05 0.11 -0.04 NA -0.24 0.51 0.12 -0.16 0.34 0.16 0 -0.42 0.18 0.22

T_win2 0.04 0.48 0.37 1 NA NA -0.26 -0.51 0.76 NA NA -0.48 0.1 0.04 NA -0.47 0.27 -0.39 -0.15 0.25 0.36 -0.14 -0.44 0.22 0.2

T_sum3 NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

P_sum1 NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

P_win1 0.2 -0.23 0.26 -0.26 NA NA 1 -0.23 -0.32 NA NA 0.22 0.16 -0.16 NA 0.18 0.16 0.24 0.08 0.29 -0.12 0.15 0.07 0.03 -0.05

P_sum2 0.35 -0.24 -0.13 -0.51 NA NA -0.23 1 -0.54 NA NA 0.46 -0.07 -0.04 NA -0.21 0.06 0.44 0.01 -0.26 0.03 -0.08 -0.08 -0.32 0.42

P_win2 -0.23 0.66 0.32 0.76 NA NA -0.32 -0.54 1 NA NA -0.42 0.09 0.19 NA -0.13 0.13 -0.47 -0.13 0.15 0.23 -0.13 -0.18 0.32 -0.17

P_sum3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Ef_sum1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Ef_win1 0.11 -0.34 -0.05 -0.48 NA NA 0.22 0.46 -0.42 NA NA 1 -0.08 -0.09 NA 0.06 -0.01 0.25 0.04 -0.1 -0.02 -0.1 0.09 -0.14 0.04

Ef_sum2 0.08 0.06 0.11 0.1 NA NA 0.16 -0.07 0.09 NA NA -0.08 1 0.15 NA 0.08 0.13 0.02 0.05 -0.04 0.34 -0.27 -0.28 0.22 0.03

Ef_win2 0.02 0.14 -0.04 0.04 NA NA -0.16 -0.04 0.19 NA NA -0.09 0.15 1 NA 0.07 0.25 0.14 -0.04 0.22 -0.02 0.11 -0.16 0.04 0

Ef_sum3 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Alt -0.66 -0.21 -0.24 -0.47 NA NA 0.18 -0.21 -0.13 NA NA 0.06 0.08 0.07 NA 1 -0.43 -0.27 0.32 -0.32 -0.02 -0.13 0.41 0.43 -0.81

Drural 0.72 0.32 0.51 0.27 NA NA 0.16 0.06 0.13 NA NA -0.01 0.13 0.25 NA -0.43 1 0.65 -0.16 0.69 0.19 0.09 -0.71 0.04 0.62

Durban 0.76 -0.1 0.12 -0.39 NA NA 0.24 0.44 -0.47 NA NA 0.25 0.02 0.14 NA -0.27 0.65 1 -0.05 0.5 -0.15 0.26 -0.33 -0.33 0.6

Dwater -0.13 -0.13 -0.16 -0.15 NA NA 0.08 0.01 -0.13 NA NA 0.04 0.05 -0.04 NA 0.32 -0.16 -0.05 1 -0.12 -0.07 0.1 0.09 0.08 -0.16

Dedge_UC 0.52 0.17 0.34 0.25 NA NA 0.29 -0.26 0.15 NA NA -0.1 -0.04 0.22 NA -0.32 0.69 0.5 -0.12 1 -0.15 0.38 -0.37 -0.08 0.39

Forest 0.03 -0.02 0.16 0.36 NA NA -0.12 0.03 0.23 NA NA -0.02 0.34 -0.02 NA -0.02 0.19 -0.15 -0.07 -0.15 1 -0.87 -0.55 0.41 0.15

SecForest 0.18 0.16 0 -0.14 NA NA 0.15 -0.08 -0.13 NA NA -0.1 -0.27 0.11 NA -0.13 0.09 0.26 0.1 0.38 -0.87 1 0.23 -0.28 0.07

Hum_field -0.58 -0.27 -0.42 -0.44 NA NA 0.07 -0.08 -0.18 NA NA 0.09 -0.28 -0.16 NA 0.41 -0.71 -0.33 0.09 -0.37 -0.55 0.23 1 -0.21 -0.61

ManForest -0.31 -0.16 -0.24 -0.25 NA NA -0.13 0.01 -0.16 NA NA -0.06 -0.15 -0.03 NA 0.41 -0.27 -0.15 0.1 -0.07 -0.26 0.14 0.28 0.17 -0.33

DroadWg -0.4 0.14 0.18 0.22 NA NA 0.03 -0.32 0.32 NA NA -0.14 0.22 0.04 NA 0.43 0.04 -0.33 0.08 -0.08 0.41 -0.28 -0.21 1 -0.41

Area 0.93 0.06 0.22 0.2 NA NA -0.05 0.42 -0.17 NA NA 0.04 0.03 0 NA -0.81 0.62 0.6 -0.16 0.39 0.15 0.07 -0.61 -0.41 1
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Anexo C. Resultados das análises multivariadas para a assembleia total de mamíferos de médio e 

grande porte, incluindo as espécies exóticas. A: Análise de coordenadas principais (PCoA); B. Tabela 

de resultados da análise permutacional de variância (PERMANOVA); C. Tabela de resultados da 

modelagem linear baseda em distâncias (DistLM); D. Tabela de resultados da análise de redundância 

baseada em distância (db-RDA); E. Representação gráfica do melhor modelo selecionado pela 

DistLM; F. Porcentagem da variação explicada pelos eixos na db-RDA. Parque Estadual da Serra do 

Mar, Núcleo Sta. Virgínia = NSV-VG; Parque Estadual Carlos Botelho = PECB. 

 

A 

 

 

B 

PERMANOVA Source Estimate df MS Pseudo-F P(perm) 
Unique 
perms 

P(MC) 

Assembleia Pa 536,15 1 34492 14,847 0,001 998 0,001 

total de Res 2323,1 118 2323,1         

mamíferos Total   119           

 

C 

 Testes sequenciais 

 Variável AICc SS(trace) Pseudo-F Valor-p Prop. Cumul. res.df 

Assembleias +Durban 937,8 21317 8,7555 0,001 0,069074 0,069074 118 

totais de +Alt 932,91 16251 7,015 0,001 0,052658 0,12173 117 

mamíferos +%Hum_field 929,42 12427 5,5738 0,001 0,040266 0,162 116 
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D 

 Relação entre as coordenadas db-RDA dos eixos e as variáveis ortogonais 

  Variável db-RDA1 db-RDA2 db-RDA3 

Assembleias Durban -0,702 -0,316 -0,638 

totais de Alt 0,448 -0,892 -0,051 

mamíferos %Hum_field 0,553 0,322 -0,768 

 

 

E 

 

 

F 

 Porcentagem de variação explicada pelos eixos individuais 

  % explicada de variação do modelo ajustado % explicada da variação total 

  Eixos Individual Acumulada Individual Acumulada 

Assembleias 1 59,85 59,85 9,7 9,7 

totais de 2 23,32 83,17 3,78 13,47 

mamíferos 3 16,83 100 2,73 16,2 

Assembleias 1 59,25 59,25 8,93 8,93 

mamíferos 2 25,91 85,16 3,91 12,84 

nativos 3 14,84 100 2,24 15,08 
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Anexo D. Perfil dos entrevistados (gênero, faixa etária, escolaridade e renda familiar mensal) de 

ambas as áreas de estudo: Parque Estadual da Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV) e 

Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 
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Anexo E. Motivações detalhadas do abate de animais silvestres nas regiões do Parque Estadual da 

Serra do Mar – Núcleo Santa Virgínia (PESM-NSV) e do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 
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Anexo F. Categorias organizacionais, suas respectivas categorias substantivas, e o número de citações em 

cada uma delas para as entrevistas realizadas com os(as) moradores(as) locais na região do Parque Estadual 

da Serra do Mar – Núcleo Sta. Virgínia (PESM-NSV) e do Parque Estadual Carlos Botelho (PECB). 

Categoria organizacional 
Nº Categorias 
substantivas 

Categorias substantivas 
Nº citações 

PESM-NSV PECB 

Agrotóxicos 1 Agrotóxicos 0 4 

Ameaças à fauna 1 Ameaças à fauna 0 5 

Atropelamentos 2 
Animais atropelados 14 4 

Manutenção das estradas 1 0 

Caça 6 

Animais caçados 25 19 

Histórias de caça 16 11 

Intensidade do abate 23 20 

Métodos de caça 8 6 

Motivações do abate 21 17 

Motivos para parar de caçar 4 1 

Cachorros-domésticos 6 

Abandono de cães 2 0 

Comportamento dos cães 4 6 

Doenças e cuidados com os cães 1 0 

Impacto dos cães 14 12 

Quantidade de cães 1 3 

Relação com os cães 3 5 

Características da Região 4 

Escolaridade e Educação 9 7 

Histórico da região 8 7 

Problemas da região 23 25 

Vida na região 8 2 

Conflitos 4 

Animais que causam conflito 43 35 

Causas de conflito 3 3 

Culturas ou criações depredadas 31 30 

Manejo para previnir conflitos 3 13 

Extrativismo 4 

Dificuldades do extrativismo 0 4 

Extração de palmito juçara 2 8 

Motivos para deixar o extrativismo 0 2 

Quantidade de extrativistas 0 1 

Fiscalização 3 

Dificuldades enfrentadas pela 
fiscalização 2 2 

Eficácia da fiscalização 13 16 

Problemas da fiscalização 0 7 

Instituições 3 

Atitude em relação às Instituições 2 1 

Instituições que ajudam 12 7 

Problemas das Instituições 14 27 

Parque 5 

Atitude em relação ao Parque 8 18 

Importância do Parque 17 12 

Problemas do Parque 16 17 

Turismo 8 13 

Uso do Parque para lazer 16 14 

Projetos em andamento 1 Projetos em andamento 0 2 

Sobre os animais 
 
 
 
 

Sobre os animais 

12 

Ameaças à fauna 0 5 

Animais favoritos 8 5 

Animais silvestres como pets 1 3 

Atitude em relação aos animais 53 47 

Avistamentos 47 36 

Características dos animais 53 35 
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Quantidade de animais na região 29 33 

Importância dos animais 25 12 

O que gostam nos animais 19 14 

O que incomoda nos animais 17 7 

Uso dos animais 0 6 

Zoonoses 2 1 

Serviços ecossistêmicos 1 Serviços ecossistêmicos 13 10 

Soluções 1 Soluções 23 7 

Temas de interesse para 
aprenderem 1 Temas de interesse para aprenderem 8 7 

 

 

 

 




