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Resumo 

A perda e fragmentação de habitats, em decorrência do crescimento da população 

humana, estão entre as principais ameaças à biodiversidade. A extinção de espécies em 

locais com complexas interações ecológicas pode ter profundos efeitos na manutenção 

do ecossistema. A paca é uma espécie importante na dinâmica de florestas neotropicais 

como dispersora e predadora de sementes, além de um importante item alimentar na 

dieta de predadores. Porém, faltam informações sobre sua ecologia populacional e 

comportamento, fundamentais para ações de manejo e conservação. O presente trabalho 

teve como objetivos: 1. estimar a densidade populacional da paca no Parque Nacional 

da Tijuca, um fragmento de floresta urbana com histórico de degradação e 2. avaliar o 

padrão temporal de atividade da paca ao longo da sua distribuição geográfica, 

comparando dados de armadilhas fotográficas de doze áreas. Para estimar a densidade 

populacional foram utilizados dados de armadilhas fotográficas associados a modelos 

de captura-recaptura de população fechada. Foram capturados um total de 23 indivíduos 

ao longo de dois anos. Poucas recapturas foram obtidas, o que dificultou a escolha de 

um modelo populacional mais complexo do que o modelo nulo. A densidade máxima 

obtida foi de 2,8 indivíduos/Km² utilizando-se a área de amostragem estimada pelo 

método MMDM e 4,3 indivíduos/Km² pelo ½ MMDM. Extrapolando essa densidade 

para toda a área do parque, que é de 3953 hectares, temos um tamanho populacional que 

varia de 80 a 160 indivíduos de paca. Em estudos anteriores em outros locais, a 

densidade de paca variou de 3 a 93 indivíduos/Km². A baixa densidade no PNT, caso 

não seja uma subestimativa, pode ter relação com a pobreza de recursos no parque, que 

é uma área com um longo histórico de degradação. O padrão de atividade da paca 

mostrou-se majoritariamente noturno, com pouco grau de atividade crepuscular. A 
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média da duração total de atividade foi de 13,11 horas e a média do núcleo de atividade 

foi de 5,24 horas. O padrão de atividade da paca foi muito similar entre locais, apesar 

das variações ambientais entre os mesmos, o que indica ser uma característica 

comportamental pouco plástica para a espécie. O pequeno tamanho populacional no 

PNT indica que a população pode estar em risco de extinção local dado o isolamento do 

PNT de demais fragmentos de Mata Atlântica. 
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Abstract 

Habitat loss and fragmentation, as a result of human population growth, are 

among the major threats to biodiversity. Extinction of species in sites with complex 

ecological interactions can have profound effects on ecosystem maintenance. The paca 

is an important species in the dynamics of neotropical forests as a seed disperser and 

predator, and also as an important food item in the diet of predators. However, we lack 

information about their population ecology and behavior, which are fundamental for 

management and conservation actions. The objectives of this study were: 1. to estimate 

the population density of the paca in the Tijuca National Park, a fragment of urban 

forest with a history of degradation, and 2. to evaluate the temporal pattern of paca 

activity along its geographic distribution, comparing câmera-trap data from twelve 

areas. To estimate the population density, we used câmera-trap data associated with 

capture-recapture models of closed population. A total of 23 individuals were captured 

over 2 years. Few recaptures were obtained, making it difficult to choose a more 

complex population model than the null model. The maximum density obtained was 2.8 

individuals/Km² estimating the effective sampling area by the method MMDM and 4.3 

individuals/Km² by ½ MMDM. Considering the entire area of the park, which is 3953 

hectares, we obtain a population size ranging from 80 to 160 individuals of paca. In 

previous studies, paca density ranged from 3 to 93 individuals/Km². The low density in 

the TNP, if not an underestimation, can be related to the scarcity of resources in the 

park, which has a long degradation history. The paca’s activity pattern was mostly 

nocturnal, with little degree of twilight activity, in all locations. The mean of the total 

activity range was 13.11 hours and the mean of the activity core range was 5.24 hours. 

The paca’s activity pattern was very similar between sites, despite the environmental 
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variations between them, indicating that it is a behavioral characteristic that is not very 

plastic for the species. The small population size in the TNP indicates that the 

population may be at risk of local extinction given the isolation of the TNP from other 

fragments of the Atlantic Forest.  
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Introdução Geral 

A perda e fragmentação de habitat, em decorrência do crescimento da população 

humana, estão entre as principais ameaças à biodiversidade e afetam cerca de 40% das 

espécies de mamíferos (Cardillo et al., 2004; Costa et al., 2005). A extinção de espécies 

em locais com complexas interações ecológicas pode ter profundos efeitos no 

ecossistema (Redford, 1992), como diminuição da polinização (Balmford & Bond, 

2005), aumento da abundância das espécies que compõem os níveis tróficos 

intermediários (Estes et al., 2011) e alteração da comunidade vegetal pela perda de 

dispersores de sementes (Terborgh et al., 2008). Então, torna-se urgente avaliar o grau 

de conservação de espécies que ainda persistem em seu ambiente natural.  

Os esforços e estratégias de conservação devem focar não apenas em evitar o 

declínio populacional de espécies que já se encontram em risco de extinção, mas 

também em evitar que outras espécies ainda não ameaçadas entrem nesse processo 

(Meffe & Carroll, 1997). Para desenvolver ações de manejo e conservação de uma 

espécie é fundamental conhecer aspectos de sua ecologia e história natural, e estudos 

que fornecem essas informações são de grande valor. A estimativa do tamanho 

populacional, por exemplo, é necessária para o manejo de fauna e para verificar o status 

de conservação das populações (Dillon & Kelly, 2007). Já o padrão de atividade de um 

animal se relaciona com diversos fatores como taxas metabólicas, tamanho corporal, 

dieta, disponibilidade e distribuição de recursos no habitat (Zhou et al., 2007), variações 

climáticas, além de fatores como predação (Sundell et al., 2004) e competição 

(Wasserberg et al., 2006).   
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O armadilhamento fotográfico é um método não-invasivo que vem sendo cada 

vez mais utilizado para estimativas populacionais de espécies raras ou elusivas, difíceis 

de monitorar por métodos tradicionais (Tomas & Miranda, 2003; Foster & Harmsen, 

2012) e é muito eficiente para estudos de mamíferos terrestres (van Schaik & Griffiths, 

1996; Gómez et al., 2005). O método possui a vantagem de ser aplicável a grandes áreas 

com um esforço moderado e por longos períodos de tempo, e de permitir o estudo de 

mais de uma espécie simultaneamente (Sunarto et al., 2013; Ancrenaz et al., 2012). É 

muito utilizado para fins científicos, tendo sido aplicado com sucesso em estimativas 

populacionais (Karanth & Nichols, 1998; Maffei et al., 2005), uso e ocupação do espaço 

(Tobler et al., 2009; Oliveira-Santos et al., 2011) e padrões de atividade (Gomez et al., 

2005; Oliveira-Santos et al., 2011). 

A paca Cuniculus paca (Linnaeus, 1766) é um roedor caviomorfo de médio porte 

da família Cuniculidae, cujo peso na idade adulta varia de seis a doze quilogramas 

(Pérez, 1992). Seu pelo é castanho escuro com linhas longitudinais de pintas brancas 

nas laterais do corpo (Figura 1). 
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As pacas se distribuem desde o sul do México até o leste do Paraguai e nordeste 

da Argentina (Pérez, 1992; Eisenberg & Redford, 1999) (Figura 2). Habitam 

principalmente florestas tropicais, mas podem ocorrer em outros tipos de hábitat, 

frequentemente associados a corpos d´água (Pérez, 1992). São excelentes nadadoras e 

encontram nos rios uma via de escape de predadores (Eisenberg & Redford, 1999). 

Figura 1: Padrão de pelagem da paca. 
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As pacas são mamíferos solitários e territorialistas. É difícil distinguir o sexo 

visualmente, pois as genitálias estão escondidas em um saco nos dois sexos. A gestação 

dura cerca de 120 dias e as fêmeas costumam ter um filhote em cada evento reprodutivo 

(Pérez, 1992). Os nascimentos podem ocorrer em qualquer época do ano. Os filhotes 

são precoces e continuam com os pais até poderem se reproduzir ou até o nascimento da 

prole seguinte. A fecundidade é baixa, mas a sobrevivência dos adultos é alta (Patton et 

al., 2015). 

A espécie é considerada oportunista em relação à sua alimentação, consumindo 

principalmente frutos (Eisenberg & Redford, 1999), e ocasionalmente folhas, flores e 

insetos (Dubost & Henry, 2006). Apresenta variação de espécies consumidas ao longo 

Figura 2: Distribuição geográfica atual da paca Cuniculus 

paca (adaptado de Emmons, 2016). 
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de sua distribuição geográfica e variação sazonal de acordo com a disponibilidade de 

frutos (Dubost & Henry, 2006). A paca é uma presa importante para carnívoros como o 

puma Puma concolor, a onça pintada Panthera onca e a jaguatirica Leopardus pardalis, 

dentre outros (Pérez, 1992). 

A espécie possui hábitos noturnos, podendo apresentar atividade crepuscular 

eventualmente (Gómez et al., 2005; Michalski & Norris, 2011; Jax et al., 2015). 

Durante o dia permanece em buracos, que geralmente possuem mais de uma entrada. A 

densidade populacional de C. paca foi estimada em poucos estudos, por diferentes 

métodos e em diferentes biomas, com valores variando entre 3,5 e 93 indivíduos/Km² 

(Beck-King et al., 1999; Aquino et al., 2009; Huanca-huarachi et al., 2011) O tamanho 

de área de vida foi estimado em dois estudos, ambos utilizando radiotelemetria e 

estimando por Mínimo Polígono Convexo (MPC), que obtiveram um tamanho médio de 

dois hectares (Beck-King et al., 1999; Marcus, 1984). Em um estudo mais recente, 

Gutierrez et al. (2016), utilizando o método de radiotelemetria encontraram valores de 

tamanho de área de vida maiores, variando de 50 a 204 hectares (estimados por MPC). 

Neste estudo os machos apresentaram áreas de vida duas vezes maiores que as das 

fêmeas.  

A espécie está classificada na categoria Pouco Preocupante junto à IUCN 

(Emmons, 2016), considerando toda a sua distribuição geográfica. É abundante e 

comum na parte norte da sua distribuição, mas é escassa na parte sul. Por exemplo, a 

paca consta como vulnerável na lista de espécies ameaçadas do estado do Rio de Janeiro 

(Bergallo et al., 2000). Pacas são extensivamente caçadas por esporte e alimento, pois 

sua carne é altamente apreciada  (Pérez, 1992; Eisenberg & Redford, 1999). Em áreas 

sujeitas à alta pressão de caça as pacas possuem populações escassas ou localmente 

extintas, mas onde não há caça são comuns e facilmente vistas. Outras ameaças para a 
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espécie são a perda e fragmentação de habitat (Pérez, 1992; Eisenberg & Redford, 

1999). 

Por ser uma espécie elusiva de hábito noturno, de difícil observação em 

condições naturais e com baixa probabilidade de captura, o conhecimento sobre a 

ecologia e comportamento de Cuniculus paca ainda é escasso. Apesar de sua potencial 

importância na dinâmica de florestas Neotropicais como dispersora e predadora de 

sementes (Beck-King et al., 1999; Eisenberg & Redford, 1999), e de ser um importante 

item alimentar na dieta de grandes carnívoros, pouca atenção foi dada para investigar 

seu estado de conservação, especialmente no Brasil. Até agora nenhum estudo tinha 

sido realizado com o objetivo de avaliar a sua conservação no bioma Mata Atlântica, 

um hot-spot de biodiversidade e considerado como de prioridade global para a 

conservação (Myers et al., 2000). 

A presente dissertação estrutura-se em dois capítulos. No primeiro serão 

apresentadas as estimativas de tamanho e densidade populacional da paca no Parque 

Nacional da Tijuca, uma floresta urbana situada no Rio de Janeiro, utilizando dados de 

captura e recaptura por armadilhas fotográficas ao longo de dois anos. O segundo 

capítulo aborda os padrões temporais de atividade da paca, comparando doze áreas 

dentro de sua distribuição geográfica. Por fim, encontram-se as conclusões gerais sobre 

os aspectos abordados nos dois capítulos. 
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CAPÍTULO 1  

 

 

Estimativa de densidade e tamanho 

populacional de Cuniculus paca no Parque 

Nacional da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil
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Introdução 

Estimativas confiáveis de abundância, densidade populacional e parâmetros 

demográficos são fundamentais para a tomada de decisão para ações de manejo e 

conservação de espécies (B. K. Williams et al., 2002; Tomas & Miranda, 2003). Essas 

estimativas indicam tendências temporais na variação numérica das populações, 

permitindo adotar medidas para evitar flutuações drásticas e para a sua exploração 

sustentável (B. K. Williams et al., 2002). Além disso, permitem ainda determinar o 

número potencial de indivíduos que uma unidade de conservação pode suportar (Dillon 

& Kelly, 2007). 

Muitas vezes é difícil conseguir informações demográficas para espécies de 

comportamento elusivo, de difícil observação no ambiente natural, com baixa 

probabilidade de captura e baixa densidade, dificultando ações de manejo e conservação 

das mesmas (Dillon & Kelly, 2008; Costa et al., 2005). Uma possível solução para este 

problema é o uso de armadilhas fotográficas. Esta é uma ferramenta muito utilizada para 

estudos de captura-recaptura para estimativas de densidade e tamanho populacional, 

principalmente de espécies onde é possível diferenciar indivíduos pelo padrão de 

pelagem natural (Karanth & Nichols, 1998), como é o caso do tigre Panthera tigris 

(Karanth & Nichols, 1998; Karanth et al., 2006), da onça pintada Panthera onca (Silver 

et al., 2004; Soisalo & Cavalcanti, 2006; Sollmann et al., 2011) e do glutão Gulo gulo 

(Royle, Magoun, et al., 2011). O padrão natural de pigmentação único de C. paca 

permite sua identificação individual, possibilitando o uso de armadilhamento 

fotográfico para estimativas de tamanho ou densidade populacional, através do uso de 

modelos de captura-recaptura (Karanth & Nicholls, 1998). 
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 O uso de armadilhas fotográficas é mais eficiente na captura de espécies 

terrestres elusivas do que métodos como captura-viva e transecto linear (Foster & 

Harmsen 2012). Grande parte das espécies de mamíferos neotropicais são raras e 

exibem comportamento elusivo. Consequentemente, ainda há lacunas de conhecimento 

sobre a ecologia e comportamento de muitas delas. A falta de informações básicas sobre 

a ecologia e comportamento da espécie alvo, principalmente na área pretendida para o 

estudo, muitas vezes dificulta o bom delineamento amostral. Esse fato torna a obtenção 

de dados de qualidade um desafio para biólogos que pretendem estimar a densidade 

dessas espécies.  

Há décadas os métodos de captura-recaptura são muito utilizados para estimativas 

populacionais, principalmente para espécies fáceis de capturar e marcar.  Ao longo do 

tempo outras aplicações do método foram desenvolvidas, sobretudo admitindo cada vez 

mais alternativas na forma como os indivíduos são “capturados” e identificados. 

“Capturas” podem ser obtidas, por exemplo, através de marcas naturais, como o padrão 

de manchas no pelo ou cicatrizes, e também pela identificação de genótipos diferentes 

conseguidos por armadilhas de pelo ou por coleta de fezes (Gardner et al., 2010, 2009). 

O método de captura-recaptura associado a dados de armadilhas fotográficas foi usado 

primeiramente por Karanth et al. (1995) e tornou-se muito popular, principalmente em 

estudos com felinos. O método tem muitas vantagens, principalmente por ser não-

invasivo, mas não está livre de problemas (Soisalo & Cavalcanti, 2006; Dillon & Kelly, 

2007). Muitas vezes alguns pressupostos do método são violados como, por exemplo, o 

de igual capturabilidade dos indivíduos e o de que a população é demográfica e 

geograficamente fechada. Além disso, geralmente, as espécies de interesse desse tipo de 

estudo ocorrem em baixas densidades, o que implica em um tamanho amostral pequeno 

e baixas probabilidades de captura. Portanto, é preciso avaliar as características da 
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espécie e os recursos disponíveis e assim construir uma grade amostral que seja capaz 

de produzir um bom conjunto de dados, que gere estimativas confiáveis.  

A paca é uma espécie importante na dinâmica de florestas neotropicais como 

dispersora de sementes (Beck-King et al., 1999; Eisenberg & Redford, 1999), e um 

importante item alimentar na dieta de grandes carnívoros (Pérez, 1992). Apesar de estar 

classificada na categoria Pouco Preocupante junto à IUCN (Emmons, 2016), algumas 

populações sofrem com a caça e perda e fragmentação de habitat, principalmente na 

parte sul de sua distribuição, no bioma Mata Atlântica. Considerado um hot spot de 

biodiversidade e de prioridade global para a conservação (Myers et al., 2000), o bioma é 

altamente ameaçado. Estima-se que restam apenas de 11% a 16% de sua área original 

(Ribeiro et al., 2009). O Parque Nacional da Tijuca é um fragmento de Mata Atlântica 

inserido em uma matriz urbana e não conectado a outros fragmentos. Este tipo de 

situação é cada vez mais comum com o aumento da população humana e a crescente 

urbanização e seus efeitos na biota ainda foram pouco investigados (Mcdonald et al., 

2008). Este fato ressalta a importância de estudos que possam contribuir para o 

conhecimento da ecologia da fauna de fragmentos urbanos. O objetivo deste trabalho foi 

obter estimativas confiáveis de densidade de C. paca no PNT, ao longo de um ano e 

meio, utilizando armadilhas fotográficas associadas a modelos de captura-recaptura. A 

partir dessas informações buscou-se ainda indicar qual é a atual situação da população 

de pacas no parque e a presença de potenciais riscos à sua persistência, permitindo 

avaliar a necessidade de medidas mitigadoras para a manutenção desta população. 

 

 

 



27 

 

Métodos 

Área de estudo 

O Parque Nacional da Tijuca (PNT), com uma área de 3953 ha e localizado na 

cidade do Rio de Janeiro (22°55’ – 23°00’S e 43°11’ – 43°19’W; Figura 3), é 

considerado uma das maiores florestas urbanas do mundo (ICMBio, 2008). É dividido 

em quatro setores - Floresta, Serra da Carioca, Pedra Bonita/Pedra da Gávea e Pretos 

Forros/Covanca (Figura 3). 

 

 

 

O clima da região é tropical com verões chuvosos e invernos secos. A 

precipitação anual normalmente excede os 2.000mm e as temperaturas médias anuais 

variam entre 18° e 26°C (ICMBio, 2008). A vegetação do PNT é classificada como 

floresta ombrófila densa secundária em estágio avançado de regeneração, típica de Mata 

Figura 3: Localização e limites do Parque Nacional da Tijuca, Brasil. 
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Atlântica. A área apresenta relevo acidentado com altitude variando entre 80 e 1.021m 

(ICMBio, 2008). 

O PNT tem um histórico de degradação antrópica (  dua, 2002). As primeiras 

intervenções começaram no século XVII, com o desmatamento para a extração de 

madeira e plantio de cana-de-açúcar. Mas a maior ocupação foi com o plantio de café, 

que durou por quase todo o século XIX. O desmatamento associado ao crescimento 

populacional gerou grande escassez de água na cidade do Rio de Janeiro. O fato levou 

D. Pedro II a iniciar, em 1862, um processo de reflorestamento liderado pelo major 

Manoel Gomes Archer que durou cerca de 13 anos. Durante este período foram 

plantadas, em uma área de cerca de 1600 ha, mais de 60 mil mudas de várias espécies, 

incluindo algumas exóticas como a jaqueira (Artocarpus heterophilus), os eucaliptos 

(Eucalyptus sp.) e a dracena (Dracaena fragrans). Em 1969, foram iniciados os 

primeiros repovoamentos faunísticos (Coimbra-Filho & Aldrighi, 1971), através da 

reintrodução de espécies animais perdidas e do reforço populacional de espécies 

existentes. A paca (Cuniculus paca) não está incluída na relação de espécies soltas 

naquela época, mas ainda persiste no PNT. 

Armadilhamento fotográfico 

O armadilhamento fotográfico foi realizado entre março de 2014 e agosto de 

2015. Foram realizadas 4 sessões de captura (março de 2014, setembro de 2014, março 

de 2015 e agosto de 2015), com duração de 30 dias cada, divididas em cinco ocasiões de 

captura de seis dias cada e espaçadas por um intervalo médio de seis meses. As 

armadilhas foram vistoriadas uma vez dentro de cada ocasião de captura para garantir o 

bom funcionamento do equipamento e reiscagem. 
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Durante a primeira sessão de captura (março de 2014), foram usadas 21 estações 

de captura. A partir de agosto de 2014 o número de estações aumentou para 33. As 

novas estações foram dispostas entre as estações da grade original, aumentando a 

probabilidade de captura, porém, não aumentado significativamente a área amostrada, 

permitindo a comparação entre as sessões (Figura 4). O espaçamento médio entre as 

estações foi de 185m, cobrindo uma área de aproximadamente 133 ha, estimada por 

mínimo polígono convexo (MPC) (Figura 4; Tabela 1). Durante o ano de 2014 foi usada 

apenas uma armadilha por estação. A partir de 2015 foram usadas duas armadilhas por 

estação, posicionadas uma em frente da outra, a fim de fotografar os dois lados do 

animal para uma melhor identificação dos indivíduos (Karanth & Nichols, 1998).  O uso 

de duas câmeras por estação de captura diminui ainda o risco de perda de informação 

por falha de armadilha. 

As armadilhas foram presas a árvores, numa altura de 25cm do chão, em trilhas 

com evidências de uso por pacas.  As câmeras foram programadas para funcionar 24 

horas por dia e para registrar 3 fotos a cada 10 segundos, aumentando as chances de 

identificar um indivíduo. Foram utilizadas armadilhas fotográficas digitais Bushnell© 

Trophy Cam (Bushnell Outdoor Products, Kansas, USA) e Tigrinus® (Tigrinus 

Equipamentos para Pesquisa Ltda, Timbó, Santa Catarina, Brasil). As estações foram 

iscadas com batata-doce (isca de recompensa) com o objetivo de que as pacas 

permanecessem mais tempo em frente à câmera e assim se pudesse obter melhores fotos 

para identificação. 

Preparação e análise dos dados 

O esforço amostral foi calculado somando-se o número de dias que cada câmera 

ficou ativa em cada estação de captura. Também foi calculada a taxa de falha das 
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armadilhas fotográficas durante o período do estudo (Foster & Harmsen, 2012), 

somando-se o número de dias em que cada câmera ficou inativa, dividido pelo total de 

esforço esperado (Tabela 1). 
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Sessão de 

captura 

Número 

de dias 

Número de 

estações de 

captura 

Número de 

câmeras/ 

Estação 

Esforço amostral 

esperado 

(armadilhas-noite) 

Esforço amostral 

realizado 

(armadilhas-noite) 

Taxa de 

falha de 

armadilhas 

Área 

amostrada 

(hectares) 

Espaçamento 

médio (metros) 

1 30 21 1 630 618 0,019 131 231 ± 78 

2 30 33 1 990 826 0,165 133 185 ± 47 

3 30 33 2 1980 1487 0,248 133 185 ± 47 

4 30 33 2 1980 1753 0,114 133 185 ± 47 

 

 

 

 

Tabela 1: Detalhes do desenho amostral da grade de armadilhas fotográficas no Parque Nacional da Tijuca.  
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A partir das fotografias, os indivíduos foram identificados comparando seus 

padrões de pelagem (Figura 5). As fotografias com má qualidade e que não permitiram 

identificar o indivíduo foram descartadas e utilizadas para calcular uma proporção de 

“perda de registros” para cada intervalo. Essa taxa foi calculada dividindo o número de 

fotos não identificáveis pelo número total de fotos. Não foi possível identificar idade e 

sexo dos indivíduos a partir das fotografias.  Também foi calculada a taxa de frequência 

de captura (Foster, 2008), dividindo-se o número de indivíduos com recaptura pelo 

número de indivíduos com apenas uma captura. Valores acima de 1 indicam que mais 

da metade dos indivíduos foram recapturados, indicando altas frequências de captura. 

 

Figura 4: Localização das estações de captura (pontos) no Setor Floresta, no Parque 

Nacional da Tijuca. E tamanho da área efetivamente amostrada por MMDM (linha 

contínua) e ½ MMDM (linha tracejada). 
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Capturas de um mesmo indivíduo foram consideradas independentes quando 

ocorreram com uma hora de diferença ou em estações de captura diferentes. Após a 

identificação foi montado o histórico de captura próprio para ser utilizado na 

modelagem. O histórico de captura consiste de uma matriz (X), onde as linhas 

representam um indivíduo (i) e as colunas uma ocasião de captura (j). Cada entrada Xij 

assume valor de 1, indicando que determinado indivíduo foi capturado ou 0, indicando 

que o indivíduo não foi capturado naquela ocasião (Karanth & Nichols, 1998). Cada 

indivíduo i tem a probabilidade pij de ser capturado na ocasião j. 

A estimativa de densidade de C. paca no PNT foi realizada utilizando modelos de 

captura-recaptura para populações fechadas propostos por Otis et al. (1978) para cada 

sessão de captura. O principal pressuposto de um modelo assim é de que a população 

Figura 5: Comparação do padrão de pelagem de dois indivíduos de Cuniculus paca. As 

imagens A e B mostram diferentes ângulos de fotografia para o indivíduo ‘dir101’ e as 

imagens C e D mostram o mesmo para o indivíduo “dirX’.  
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seja estatisticamente fechada, ou seja, que não haja nascimentos, mortes, imigrações ou 

emigrações durante o período de amostragem (Karanth & Nichols, 1998). Outros 

pressupostos são de que todos os indivíduos apresentem probabilidade de captura 

diferente de zero e que as marcações não sejam perdidas durante a amostragem. 

Os modelos foram construídos utilizando a interface do programa MARK (White 

& Burnham, 1999) com a linguagem R, através do pacote RMark (Laake, 2013). Os 

modelos podem incorporar variações temporais (Mt), heterogeneidade individual (Mh) e 

de resposta à captura (Mb) nos parâmetros de probabilidade de captura (p) e recaptura 

(c), além da combinação destas variações e o modelo constante (M0), totalizando oito 

modelos possíveis (Otis et al., 1978). Além disso, pode-se incluir variáveis que podem 

descrever a variação nesses parâmetros, como a variação no esforço amostral e variáveis 

ambientais. Após a definição dos modelos foi feita uma seleção entre os mesmos por 

máxima verossimilhança, com base no Critério de Informação de Akaike (AIC). 

Após selecionar o modelo mais apropriado, o tamanho populacional (N) estimado 

por ele foi usado para calcular a densidade populacional (D), dividindo-se o N pela área 

efetivamente amostrada. Considerando que os animais se movem para dentro e para fora 

da área amostrada pelas armadilhas fotográficas, é necessário acrescentar uma faixa de 

amortecimento (buffer) ao entorno do polígono da grade de armadilhas para se estimar a 

área efetivamente amostrada. A largura desse buffer geralmente é calculada por uma das 

seguintes três formas: metade da média das distâncias máximas percorridas de 

indivíduos registrados em mais de duas estações de captura durante o período amostral 

(½ MMDM - Mean Maximum Distance Moved) (Karanth & Nichols, 1998) a média das 

distâncias máximas percorridas (MMDM) (Soisalo & Cavalcanti, 2006) e o raio de uma 

área de vida média da espécie no local de estudo (Wallace et al., 2003; Soisalo & 

Cavalcanti, 2006). Esses são métodos ad hoc com pouca justificativa teórica (B. K. 
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Williams et al., 2002), porém muito utilizados em estimativas de densidade 

populacional de espécies de mamíferos. Como não foram obtidos dados de tamanho de 

área de vida para a espécie no PNT, foram usados apenas os métodos de MMDM e ½ 

MMDM. 

Resultados 

O esforço amostral total foi de 4684 armadilhas-noite e a taxa média de falha de 

armadilhas foi de 13%, este valor está acima do valor de 10% aceitável, definido por 

Foster (2008). Foram obtidos no total 45505 registros de paca, mas apenas 3967 destes 

foram considerados independentes. Aproximadamente um oitavo (12,7%) do total de 

registros independentes foram descartados porque foram considerados não 

identificáveis, ou por má qualidade da foto ou por aparecer apenas parte do corpo do 

animal. Não foi possível identificar os dois lados do corpo de todos os indivíduos 

capturados, portanto, apenas os registros mostrando o lado direito do corpo dos 

indivíduos foram usados para as análises, pois houve maior número de capturas e 

recapturas fotográficas deste lado. Os detalhes da quantidade de registros, com o lado 

direito do corpo, por sessão de captura estão na Tabela 3.  Ao longo de todo o estudo, 

foram identificados 23 indivíduos (para o lado direito), destes 11 foram recapturados. O 

número de recapturas variou de zero a 15 por indivíduo. A Tabela 2 mostra a frequência 

de históricos de captura utilizados na modelagem populacional. 

Com os dados de captura obtidos, apenas o modelo nulo (M0) gerou resultados 

com estimativas significativas. O tamanho amostral pequeno não permitiu a análise do 

efeito de variações como tempo e heterogeneidade nas probabilidades de captura. 
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Histórico de 

captura 
Sessão de 

captura 
Frequência 

do histórico 

00001 1 3 

00011 1 1 

00111 1 1 

01111 1 1 

11001 1 2 

11110 1 1 

11111 1 1 

00100 2 3 

01000 2 1 

01010 2 1 

10010 2 1 

11110 2 1 

00001 3 1 

00010 3 1 

00100 3 3 

01000 3 2 

01011 3 1 

01110 3 1 

00110 4 1 

01001 4 1 

10000 4 4 

10100 4 1 

11000 4 1 

11111 4 1 

  

A probabilidade de captura p estimada foi 0,38 ± 0,04 e a estimativa de 

abundância máxima foi de 10 ± 1,14 (média ± erro padrão) indivíduos de paca (Tabela 

4). O tamanho do buffer foi calculado a partir de dois métodos: a média das máximas 

distâncias movidas (MMDM), que foi de 408 metros; e o ½ MMDM, que foi de 204 

metros A partir destes valores a área efetivamente amostrada foi calculada em 3,6 Km 

para o MMDM e 2,3 Km para o ½ MMDM (Tabela 5).  A Figura 3 mostra o contorno 

das duas áreas efetivamente amostradas calculadas. Portanto, a densidade máxima 

Tabela 2: Históricos de captura utilizados para o modelo da captura-recaptura de 

população fechada. 
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obtida foi de 2,8 indivíduos/Km² para o MMDM e 4,3 indivíduos/Km² para o ½ 

MMDM (Tabela 5). Sendo assim, para toda a área do Setor Floresta do PNT, que é de 

15 Km², a população de paca varia entre aproximadamente 28,5 e 118,5 indivíduos. E 

para toda a área do PNT, que é de 40Km², temos uma população de pacas que varia de 

76 a 316 indivíduos. 
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Sessão de 

captura 

Total de 

registros 

Total de registros 

identificáveis 

Registros 

independentes 

Registros independentes 

identificáveis 

Taxa total de 

perda de registros 

Taxa de perda de registros 

independentes 

1 10527 7088 933 885 0,33 0,05 

2 1770 832 272 256 0,53 0,06 

3 3974 1076 389 314 0,73 0,19 

4 4691 2898 416 416 0,38 0,00 

Total 20962 11894 2010 1871 0,43 0,07 

 

 

Sessão de 

captura 
Número de indivíduos 

capturados 
Número de indivíduos 

recapturados 
Taxa de frequência de 

captura 

Tamanho populacional 

estimado (estimativa 

central ± EP) 

Intervalo de 

confiança 
Probabilidade de 

captura (p) 

1 10 7 2,3 10 ± 1,14 10-17 0,38 ±0,04 

2 7 3 0,75 7 ±0,95 7-13,6 0,38 ± 0,04 

3 9 2 0,30 9 ±1,08 9-16 0,38 ± 0,04 

4 9 5 1,25 9 ±1,08 9-16 0,38 ± 0,04 

Tabela 3: Detalhes do número de registros de paca (para o lado direito do corpo) por armadilhas fotográficas por sessão de captura no PNT entre 

2014 e 2015. 

Tabela 4: Resultados das estimativas de tamanho populacional de pacas geradas por modelos de captura-recaptura, por sessão de captura no PNT 

entre 2014 e 2015. 
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Sessão de captura 

 
Área efetivamente 

amostrada MMDM 

(Km²) 

Área efetivamente 

amostrada 1/2 MMDM 

(Km²) 

Densidade MMDM 

(indivíduos/Km² e IC) 
Densidade 1/2 MMDM 

(indivíduos/Km² e IC) 

1  3,6 2,3 2,78 (2,7 – 4,72) 4,35 (4,3 – 7,4) 

2  3,6 2,3 1,94 (1,9 – 3,7) 3,04 (3,0 – 5,9) 

3  3,6 2,3 2,50 (2,5 – 4,44) 3,91 (3,9 – 5,9) 

4  3,6 2,3 2,50 (2,5 – 4,44) 3,91 (3,9 – 5,9) 

 

Tabela 5: Resultados das estimativas de área efetivamente amostrada e densidade populacional de pacas por sessão de captura no PNT entre 

2014 e 2015. 
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Discussão 

O contínuo avanço das populações humanas traz grandes ameaças aos 

ecossistemas e especialmente para as populações de mamíferos (Cardillo et al., 2004; 

Costa et al., 2005). Boas estratégias de conservação precisam ser baseadas em bom 

conhecimento cientifico. Para que a conservação de populações de mamíferos seja bem-

sucedida, é necessário obter estimativas confiáveis de densidade e dinâmica 

populacional. Essas estimativas permitem entender a situação das populações e 

identificar ações de manejo para a sua persistência. Porém, a qualidade dessas 

estimativas depende inteiramente dos métodos utilizados, tanto para a amostragem da 

população, quanto para a posterior análise dos dados. 

O armadilhamento fotográfico associado aos modelos de captura-recaptura tem se 

tornado uma ferramenta muito utilizada em estudos populacionais. No entanto, as 

estimativas de densidade derivadas desses modelos de captura-recaptura podem 

apresentar problemas de confiabilidade, por conta dos diversos problemas conceituais 

apresentados por eles (Sollmann et al., 2011; Tobler et al., 2013), como a definição da 

área efetivamente amostrada e a violação de pressupostos de população fechada e igual 

capturabilidade dos indivíduos. Por isso é importante pensar, previamente ao esforço de 

campo, as características da espécie alvo, da área de estudo e do modelo estatístico de 

estimativa de densidade a ser usado, para construir a grade amostral mais adequada. 

O número de indivíduos de paca capturados pela grade amostral no Parque 

Nacional da Tijuca foi pequeno, variando de 7 a 10 indivíduos para cada sessão de 

captura. Menor ainda foi o número de recapturas. Muitas críticas são feitas a tamanhos 

amostrais pequenos, sobretudo por conta de seu baixo poder estatístico. Geralmente, 

quanto menor o tamanho amostral, maior é o coeficiente de variação das estimativas de 
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densidade (Linkie et al., 2008), o que compromete a confiabilidade e aplicabilidade 

desses resultados. O baixo tamanho amostral torna difícil selecionar um estimador 

adequado, como observado em outros estudos com espécies de comportamento críptico 

e baixas densidades como o leopardo da neve Panthera uncia (Jackson et al., 1995), a 

jaguatirica Leopardus pardalis (Trolle & Kéry, 2005) e a fossa, Cryptoprocta ferox 

(Hawkins & Racey, 2005). Amostras variando entre 10 e 20 indivíduos podem ser 

muito pequenas para gerar estimativas confiáveis utilizando modelos de captura-

recaptura de população fechada (Otis et al., 1978; Karanth & Nichols, 1998).  

O tamanho amostral pequeno obtido em estudos de armadilhamento fotográfico 

para estimativa de densidade pode ter várias causas. A qualidade das fotos, por 

exemplo, deve ser adequada para que seja possível a identificação dos indivíduos, 

principalmente para espécies com marcas naturais no pelo. Porém, a qualidade pode ser 

influenciada por diversos fatores como o tipo de equipamento utilizado, condições 

ambientais na área e a velocidade com que o animal passa pela câmera. Por isso é 

importante calcular a taxa de perda de registros por não identificação do indivíduo e 

incluir esta informação no modelo estatístico (Foster & Harmsen, 2012). A taxa de 

perda total de registros no presente estudo foi alta (0,43), principalmente para a sessão 

de captura 3. Entretanto, considerando que são tiradas três fotos a cada dez segundos 

que um indivíduo está na frente da câmera, para que assim a probabilidade de 

identificação aumente, há muitos registros dependentes. Considerando apenas os 

registros independentes, a taxa de perda de registros diminui consideravelmente (0,07). 

Portanto, a qualidade das fotos não foi um determinante principal do baixo tamanho 

amostral neste estudo. 

 Outro fator que tem grande influência sobre o tamanho amostral é o esforço 

amostral e, consequentemente, a taxa de falha de armadilhas. As falhas em armadilhas 
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podem ter várias causas como condições ambientais, problemas do equipamento, perda 

de bateria, vandalismo ou roubo e danos causadas pelos animais. Modelos de população 

fechada assumem esforço constante na amostragem; quanto maior o esforço, maior a 

probabilidade de captura e recaptura. Se há falhas de armadilhas, alguns indivíduos 

podem ter probabilidade de captura igual a zero, violando o pressuposto de que todos os 

indivíduos têm probabilidade de captura maior do que zero. Foster (2008) testou o 

efeito da falha de armadilhas na estimativa de abundância de onça-pintada. Os 

resultados de suas simulações mostraram que o valor de até 10% de falha é aceitável e 

gera estimativas conservativas. A partir de 20% o número de indivíduos capturados 

começou a diminuir bastante, ou seja, a probabilidade de captura diminui quando a taxa 

de falha de armadilhas aumenta. No presente trabalho, apenas a sessão de captura 1 teve 

uma taxa de falha de armadilhas menor do que 10%; a sessão 3 teve uma taxa de falha 

maior do que 20%. Altas taxas de falha podem diminuir a taxa de frequência de captura, 

e aumentar o número de indivíduos com apenas uma captura. Este é um fato negativo 

para as estimativas de densidade, pois os modelos de captura-recaptura precisam de 

múltiplas recapturas para gerarem estimativas confiáveis. Podemos perceber no presente 

estudo que a sessão de captura 3 é a que tem maior taxa de falha de armadilhas e 

também é a que possui o menor valor de taxa de frequência de captura. Já a sessão 1 

tem a menor taxa de falha e a maior taxa de frequência de captura. Portanto, podemos 

concluir que a taxa de falha de armadilha pode ter contribuído para termos capturado 

poucos indivíduos de paca, ao ter influenciado na diminuição da probabilidade de 

captura. Além disso, as falhas podem ter causado uma maior heterogeneidade na 

probabilidade de captura, o que não foi possível incluir na modelagem por consequência 

da falta de poder estatístico gerado pelo pequeno tamanho amostral. 
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A falta de informações prévias sobre a ecologia e o comportamento da espécie 

pode dificultar o delineamento amostral ideal. Para construir uma grade de armadilhas 

fotográficas adequada é necessário conhecer aspectos do padrão de movimentação da 

espécie, principalmente na área de estudo. O padrão de movimentação influencia na 

escolha do espaçamento entre as armadilhas, a área amostral necessária e 

consequentemente o número de câmeras a ser usado. Esses fatores têm efeitos na 

probabilidade de captura e podem afetar o tamanho amostral obtido e as estimativas de 

MMDM, diminuindo a confiabilidade das estimativas de densidade. 

Recomenda-se que o espaçamento entre câmeras não exceda o diâmetro da menor 

área de vida estimada para um indivíduo da espécie (Dillon & Kelly, 2007).  Essa 

medida tem como objetivo garantir que todos os indivíduos dentro da área amostrada 

tenham uma probabilidade de captura maior que zero (Karanth & Nichols, 1998; Silver, 

2004; Dillon & Kelly, 2007). Estudos que estimaram a área de vida de paca, anteriores 

ao presente trabalho, obtiveram valores entre 1,5 e 3,4 hectares (Beck-King et al. 1999). 

O diâmetro da menor área de vida então é de 140 metros, o que é inferior ao 

espaçamento médio da grade amostral de 231 metros. Portanto, podemos garantir que 

todos os indivíduos dentro da área da grade estavam submetidos a detecção (Foster & 

Harmsen, 2012). A grade amostral é mais do que 40 vezes maior do que esses valores 

de área de vida. Maffei & Noss (2008) recomendam que a área amostrada seja no 

mínimo quatro vezes maior do que o tamanho médio de área de vida da espécie no 

local. Isso é garantido pelo tamanho da grade do presente estudo, considerando os 

valores citados acima. Porém, recentemente, Gutierrez et al. (2016), usando 

radiotelemetria, estimaram tamanhos bem maiores para a área de vida da paca, variando 

de 50 a 204 hectares. Esforços para captura viva para posterior monitoramento por 

rádiotelemetria foram feitos na área de estudo, mas nenhum indivíduo de paca foi 
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capturado em um ano e meio. Portanto, não há estimativas de área de vida da espécie 

para o local. 

A grade amostral do presente estudo foi idealizada para o monitoramento 

populacional da cutia, Dasyprocta leporina, reintroduzida no PNT em 2009 (Cid et al., 

2014; Kenup et al., 2017). Apesar de recomendações contrárias ao uso do mesmo 

desenho amostral para espécies diferentes (Foster & Harmsen, 2012), a mesma grade foi 

utilizada visando a otimização do uso de recursos e mão de obra (Harmsen et al., 2009; 

Foster et al., 2010). O espaçamento entre câmeras e a área total amostrada pode não ser 

o ideal para uma das espécies, causando estimativas imprecisas. Cutias e pacas são duas 

espécies de roedores próximas filogeneticamente, com tamanho corporal parecido. 

Espera-se que tenham ecologia e comportamento parecidos (Gómez et al., 2005). O 

tamanho de área de vida estimado para a cutia na área de estudo variou entre 15 e 38,8 

hectares (Cid et al., 2014) com diâmetro médio de 351 metros, portanto, a grade 

amostral de tamanho 133 hectares com espaçamento de 185-231 metros está adequada 

ao uso de modelos de estimativa populacional de captura-recaptura para a cutia. Como o 

tamanho de área de vida não é conhecido para a paca na área, pode ser que a área 

amostral seja pequena para a espécie. Caso a área de vida da paca na área de estudo se 

aproxime aos valores encontrados por Gutierrez et al. (2016), a grade amostral seria 

muito pequena, cobrindo menos do que uma área de vida. Este fato poderia explicar o 

número baixo de capturas e a presença de muitos indivíduos transitórios nos históricos 

de captura. 

Recentemente foi desenvolvido o método de modelos espacialmente explícitos de 

captura-recaptura (SECR) (Efford, 2004; Royle & Young, 2008), que incorporam a 

informação espacial diretamente aos dados, contornando alguns destes problemas. 

Nesses modelos, o cálculo da densidade é feito condicional a uma área previamente 
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delimitada (o state-space), que incorpora a grade de armadilhas (Efford, 2004; Royle 

and Young, 2008). Além disso eles são mais flexíveis quanto à presença de “buracos” 

na grade amostral (Sollmann et al., 2011), não restringindo o espaçamento entre 

câmeras ao tamanho da área de vida. Porém, Efford et al. (2009) recomendam pelo 

menos 20 recapturas para uma estimativa precisa. Deste modo, os modelos SECR não 

eliminam os problemas associados à análise e a inferência a partir de conjuntos de dados 

pequenos. Além disso, esses modelos necessitam de muitas recapturas espaciais, ou 

seja, em estações de captura diferentes, para gerar estimativas confiáveis. Do total de 23 

indivíduos capturados, 11 foram recapturados e destes, apenas 5 foram recapturados em 

diferentes estações de captura, ou seja, poucos indivíduos tiveram recapturas espaciais. 

Contando por sessão de captura esse número diminui ainda mais. A sessão de captura 2, 

por exemplo, não obteve nenhuma recaptura espacial. Portanto, a aplicação deste 

modelo talvez seja inviável para o conjunto de dados gerados no presente estudo. Como 

o desenvolvimento dos modelos SECR é relativamente recente, a literatura atual enfoca 

mais as formulações matemáticas e menos as limitações dos modelos quando aplicadas 

em dados de campo ou a violação de pressupostos (Foster & Harmsen, 2012). Como 

acontece com os métodos de captura e recaptura não-espaciais, é importante que os 

pesquisadores entendam os pressupostos e as limitações antes de aplicar os modelos 

SECR aos seus dados. 

Obter um tamanho amostral pequeno é um problema típico de amostragem de 

vida selvagem, principalmente de espécies raras e de comportamento elusivo. 

Entretanto, estes dados não deixam de ser valiosos (Royle, Kéry, et al., 2011; Foster & 

Harmsen, 2012) e podem ser tudo o que está disponível para espécies ameaçadas e de 

grande importância para a conservação. É preciso avaliar se a baixa probabilidade de 

captura é um artefato de baixa probabilidade de detecção por problemas no desenho 
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amostral e falhas de armadilhas, ou se representa verdadeiramente a baixa abundância 

da espécie alvo dentro da área de estudo.  

Existem poucos trabalhos que estimam a densidade populacional da paca ao 

longo de sua distribuição; seus resultados estão resumidos na Tabela 6.  Não foram 

encontradas estas estimativas em nenhum bioma brasileiro. O presente estudo é o 

primeiro a estimar a densidade e tamanho populacional de pacas na Mata Atlântica. É 

possível observar uma grande diferença entre os valores, que variam de 3,6 a 93 

indivíduos/Km². Essa grande discrepância entre valores pode dar-se por diversos 

fatores, como o tipo de método utilizado, o esforço amostral empregado, além de 

variações na qualidade do habitat entre as áreas amostradas. A maior parte das 

estimativas foram realizadas utilizando o método de transecto linear; apenas um 

trabalho utilizou o método de captura-recaptura. O método de transecto linear tem sido 

muito utilizado para medir riqueza de espécies e abundância, principalmente antes do 

advento de equipamentos como as armadilhas fotográficas. O método tem baixo custo, 

mas possui muitas limitações. Não apenas é dependente de condições de campo 

favoráveis e pesquisadores bem treinados, mas muitas vezes também é tendencioso para 

as espécies diurnas de grande porte (L. Silveira et al., 2003). Além disso, pode 

superestimar a densidade, já que um mesmo indivíduo pode ser contado mais de uma 

vez, dependendo do padrão de movimentação da espécie e do protocolo utilizado na 

contagem (Brugiere & Fleury, 2000). A diferença de densidade entre locais também está 

altamente relacionada a qualidade do habitat. A abundância de recursos, presença de 

competidores e predadores, além do grau de influência antrópica, através de fatores 

como a caça e a fragmentação do habitat, têm grandes efeitos nas populações animais. 

Isso afeta não só a densidade e a dinâmica populacional, mas também comportamentos 

como padrão de movimentação, tamanho de área de vida e padrão de atividade. 
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Referência País 
Método usado 

amostra 

Densidade 

(ind./km²) 

Eisenberg et al. (1979) a Venezuela Pegadas 25 

Collet (1981) a Colombia Collecting 84-93 

Charles-Dominique et al. (1981) a Guatemala Transecto linear 30 

Terborgh (1983) a Peru Transecto linear 24 

Glanz (1985) a Panama Transecto linear 40 

Smythe et al. (1985) a Panama 
Captura-

recaptura 
70 

Emmons (1987) a Peru Transecto linear 3,5 

Beck-King et al. (1999) Costa Rica 

Contagem de 

buracos  

Transecto linear 

93 

 

65-70 

Kopp (2004) b Bolivia Transecto linear 10,42 

Zapata-Ríos et al. (2006)  Equador Transecto linear 93,7 

Aquino et al (2009)  Peru Transecto linear 4-9 

Huanca-huarachi et al. (2011) Bolivia Transecto linear 6,85 

a= trabalhos citados em Beck-King et al (1999). b= trabalhos citados em Huanca-huarachi et al. 

(2011). 

Como não foi possível estimar parâmetros demográficos como sobrevivência e 

recrutamento, não foi possível avaliar tendências temporais da população como 

declínio, aumento ou estabilidade. Tendo em vista que a população de pacas no PNT é 

pequena, quando comparada a estudos anteriores em outros locais, ela é vulnerável à 

extinção local e requer certos cuidados. Dentre os fatores que podem ameaçar 

populações pequenas, temos as aleatoriedades demográfica, genética e ambiental 

(Shaffer, 1981; Nunney & Campbell, 1993). O PNT é um fragmento pequeno, cercado 

por matriz urbana e com grande histórico de degradação, o que traz efeitos no ambiente 

como a defaunação e perda de interações ecológicas. O fato do PNT ser um fragmento 

Tabela 6: Comparação de estimativas de densidade de Cuniculus paca em 12 estudos 

utilizando diferentes métodos. 
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isolado aumenta o risco de extinção local de espécies com população pequena, pois a 

falta de conexão com outras populações diminui a variabilidade genética da população. 

Em logo prazo, isso pode ser um problema pois diminui a capacidade de resposta da 

população às mudanças ambientais. Esse fato é extremamente preocupante tendo em 

vista os cenários de mudanças climáticas globais. Uma medida mitigadora para os 

possíveis efeitos da aleatoriedade genética é a implementação de corredores para 

promover a ligação do PNT com outros fragmentos e assim haver troca de indivíduos de 

paca e de outras espécies entre eles, mantendo a diversidade genética das populações. 

A caça não parece ser uma ameaça a persistência da população de pacas no PNT, 

visto que há poucos registros no parque, principalmente no Setor Floresta. A principal 

ameaça à população de pacas no parque pode dar-se pela presença de cachorros 

domésticos (Canis lupus familiaris), conhecidos por caçarem animais silvestres (Galetti 

& Sazima, 2006). Outro fator de ameaça é o atropelamento de indivíduos, 

principalmente em outros setores do parque como a Serra da Carioca, onde há trafego 

mais intenso de veículos no período da noite, comparado com o Setor Floresta que é 

fechado para a visitação nesse horário. Foram relatados atropelamentos também de 

outras espécies de mamíferos nas estradas do Parque. O atropelamento de animais é 

uma importante causa de mortalidade em todo o mundo e não pode ser negligenciado 

(Coelho et al., 2008; Cáceres et al., 2010). Acreditamos que seja importante a realização 

de medidas que reduzam a velocidade dos veículos nas estradas que cortam o parque. 

A estimativa de tamanho populacional da paca no Parque Nacional da Tijuca 

como um todo tem o pressuposto de que o Setor Floresta seria representativo de todas as 

áreas do parque. Porém, a grade de armadilhas está localizada em uma área pequena do 

setor. Portanto, essa estimativa deve ser utilizada com cautela, pois tanto dentro do 

Setor Floresta como entre os outros setores do parque, há variações na vegetação, 
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altitude, qualidade de habitat, presença de caça e cachorros domésticos além do grau de 

influência antrópica. Apesar disso, acreditamos que o tamanho populacional estimado é 

válido e permite avaliar a situação da espécie no Parque. Além disso, os possíveis 

problemas amostrais podem ter levado a uma subestimação da densidade, o que faz essa 

estimativa ser conservadora, não impedindo a sua utilização para planos de manejo e 

conservação. 
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CAPÍTULO 2 

 

 

 Inflexibilidade no padrão de atividade de 

Cuniculus paca ao longo de sua distribuição 
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Introdução 

O padrão de atividade de cada espécie evoluiu em resposta aos padrões de 

variação temporal de seu ambiente. Dessa forma, um organismo pode ajustar seus 

processos metabólicos e comportamentais a mudanças previsíveis de condições 

ambientais (Aschoff, 1984; Aronson et al., 1993). Existem quatro principais ciclos do 

ambiente que afetam os ritmos biológicos: os ciclos sazonais, o ciclo das marés, o ciclo 

lunar e o ciclo circadiano ou foto-período. Este último é provavelmente o mais 

importante para influenciar a atividade de um animal (Aschoff, 1984). O foto-período, o 

ciclo claro-escuro, é um dos sinais mais previsíveis do ambiente e permite o 

desenvolvimento de um ritmo circadiano interno, que é um componente relativamente 

inflexível da fisiologia e do comportamento do organismo, característico de sua espécie 

(Daan, 1981). 

O ritmo circadiano original da espécie pode ser distorcido em resposta a fatores 

ambientais não tão previsíveis quanto os ciclos, através do chamado efeito de 

mascaramento (masking effect) (Aschoff et al., 1982). Estes fatores são as condições 

climáticas, como temperatura e umidade (Hanya, 2004), e fatores bióticos como 

competição (Kronfeld-Schor & Dayan, 1999; Wasserberg et al., 2006), risco de 

predação (Colquhoun, 2006; Swinnen et al., 2015), disponibilidade de alimento (Zhou 

et al., 2007; Lambert et al., 2009), qualidade do habitat (Presley et al., 2009) e 

distúrbios antrópicos (Kitchen et al., 2000; Norris et al., 2010; Díaz-Ruiz et al., 2016). 

O período do dia em que o animal está ativo e a duração do tempo que ele aloca 

para diferentes tipos de atividade ou para repouso são afetados pelo metabolismo e 

ecologia alimentar da espécie (Kurup & Kumar, 1993; J. B. Williams et al., 1997; 

Karasov, 1981), além das condições do habitat e competição intra e interespecífica 

(Dunbar et al., 2009). O tempo é um componente importante do nicho ecológico das 
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espécies animais (Schoener, 1974), e pode mediar as interações ecológicas contribuindo 

para a estruturação das comunidades (Kronfeld-Schor & Dayan, 2003). A competição 

interespecífica e a predação são forças seletivas reconhecidas (Lima & Dill, 1990) e no 

passado podem ter agido para a partição do nicho temporal promovendo a coexistência 

entre espécies muito próximas e entre predadores e suas presas (Carothers & Jaksić, 

1984; Valeix et al., 2007).  A plasticidade no padrão de atividade foi observada em 

mamíferos, em diferentes escalas de tempo, em resposta a mudanças ambientais (Loe et 

al., 2007; Donati & Borgognini-Tarli, 2006) e na intensidade de predação ou 

competição (Valeix et al., 2007). Porém, características internas evolutivamente 

moldadas impõem limites à flexibilidade de estratégias que dado animal pode adotar. 

A variação de características ambientais entre áreas pode resultar em variações 

nos padrões comportamentais entre as populações de uma espécie, pois os indivíduos 

podem responder plasticamente às pressões geradas por combinações diferentes de 

fatores em cada lugar. Há diferenças na duração do dia e da noite entre locais em 

consequência da variação latitudinal, e essa diferença pode representar limitações ao 

comportamento, pois o animal poderá ter mais ou menos tempo para alocar em 

determinados tipos de atividade durante o ciclo diário (Hill et al., 2003). Além disso, 

variações na latitude e na altitude podem trazer diferenças em fatores como a 

temperatura e a umidade. O tamanho de um fragmento florestal, por sua vez, ao afetar 

fatores bióticos como a presença e densidade de espécies de predadores e competidores, 

na qualidade do habitat e no grau de distúrbio antrópico (Norris et al., 2010), tem 

consequências profundas nas interações ecológicas e no padrão comportamental das 

espécies. A variação desses e de outros fatores pode contribuir para diferenças no 

padrão de atividade entre populações animais (Rheingantz et al., 2016). Comparar 

populações de uma espécie em diversos tipos de habitat e/ou biomas ao longo de sua 
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distribuição geográfica pode trazer informações sobre a plasticidade dos padrões de 

atividade, e assim entender o quanto é possível generalizar dados de uma população 

para toda a distribuição da espécie. 

O padrão de atividade de uma espécie pode ser útil no planejamento de pesquisas 

e monitoramento de populações, então, a percepção da sua variação em diferentes 

biomas ou locais pode contribuir para o desenho destas pesquisas e para compreender 

como a espécie lida com variações no ambiente. O objetivo deste trabalho foi descrever 

o padrão de atividade de Cuniculus paca utilizando armadilhas fotográficas e avaliar se 

há mudanças nesse padrão ao longo do gradiente latitudinal, comparando dados de doze 

áreas dentro de sua distribuição geográfica. Espera-se que a paca, por possuir grande 

distribuição geográfica, apresente variação em seu padrão de atividade em resposta a 

mudanças ambientais no gradiente latitudinal em sua distribuição. 

Métodos 

O padrão de atividade de C. paca foi descrito para doze áreas dentro de sua 

distribuição geográfica (ver Tabela 7), utilizando registros fotográficos da espécie em 

estudos com armadilhas fotográficas. Os registros de sete localidades foram obtidos 

através do banco de dados on-line Tropical Ecology Assessment and Monitoring 

(TEAM), outras quatro localidades por colaboração com pesquisadores, além dos 

registros no Parque Nacional da Tijuca obtidos pela equipe do Laboratório de Ecologia 

e Conservação de Populações/UFRJ. A Figura 6 mostra o mapa com a localização das 

doze áreas. Os detalhes do desenho amostral utilizado para coletar os dados em cada 

localidade estão descritos no Apêndice 2A. As análises foram realizadas no software R 

3.3.1 (R Core Team, 2016), utilizando principalmente o pacote Circular (Agostinelli & 

Lund, 2013). 
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A duração do foto-período varia ao longo do ano e entre locais, portanto o horário 

de nascer e pôr-do-sol muda através do tempo. Para retirar o efeito da variação do foto-

período, os horários das fotos foram padronizados fixando os horários de nascer e pôr 

do sol em 6:00 e 18:00h respectivamente. O horário de cada registro foi ajustado para 

uma nova escala padronizada através de interpolação linear considerando o nascer e pôr 

do sol no local e na data em que o registro ocorreu (Rheingantz et al., 2016; Zucco, 

2015). Este método garante que uma fotografia tirada em um dado valor de 

luminosidade sempre corresponderá ao mesmo horário na escala padronizada. 

Para a descrição do padrão de atividade de C. paca foi utilizado o método de 

Kernel circular (Ridout & Linkie, 2009), que descreve uma função de probabilidade de 

Figura 6: Localização das doze áreas amostrais. 
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densidade de atividade ao longo do ciclo diário. Esse método tem a vantagem de 

reconhecer a natureza contínua e circular dos dados (Oliveira-Santos et al., 2013) e tem 

sido utilizado recentemente para descrever a densidade de atividade ao longo do ciclo 

diário a partir de registros de atividade como os obtidos por estudos com armadilhas 

fotográficas e monitoramento por GPS-rádio-telemetria (Ridout & Linkie 2009; 

Oliveira-Santos et al., 2013; Zucco, 2015). 

Os dados de data e horário dos registros fotográficos foram utilizados para 

estimar o padrão de atividade em cada área. Foi considerado o critério de independência 

de uma hora entre registros consecutivos da espécie em um mesmo ponto amostral. O 

número de registros independentes obtidos para cada localidade pode ser encontrado na 

Tabela 7. As análises foram feitas utilizando a função ‘modal.region’. A isolinha de 

95% foi usada para descrever o padrão completo de atividade e a isolinha de 50% para 

representar o núcleo de atividade (activity core range). O parâmetro de suavização 

(bandwidth parameter) usado foi de cinco como recomendado por Oliveira-Santos et al. 

(2013). Para o cálculo do intervalo de confiança das medidas de duração da atividade 

foi feito um bootstrap de 200 amostras com o tamanho da amostra original, com 

reposição, como recomendado por Ridout & Linkie (2009). 

As fotos foram classificadas em dia (07:00-17:00), noite (19:00-05:00) e 

crepúsculo (05:00-07:00/17:00-19:00). A seleção desses períodos para atividade pela 

paca foi verificada a partir de uma modificação do Índice de Eletividade de Ivlev (IE) 

(Krebs, 1999), onde a proporção de tempo de cada período ao longo das 24 horas do 

ciclo diário representou a disponibilidade e a proporção de densidade de atividade em 

cada período representou a utilização. Os valores de eletividade variam de -1 a +1, com 

os valores entre 0 e +1 indicando seleção e os valores entre 0 e -1 indicando rejeição. 

Para testar a seleção de um período pela paca foi realizado um bootstrap de 1000 
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amostras com o mesmo tamanho da amostra original e com reposição. Quando o valor 

zero estava contido nos quantis de 2,5% e 97,5% da distribuição de valores simulados 

de índice de eletividade, foi rejeitado a seleção ou rejeição do período do dia. 

Para entender a diferença no padrão de atividade entre as doze localidades foi 

feita uma comparação par a par utilizando a função ‘totalvariation.circular’ para avaliar 

o nível de sobreposição das probabilidades de densidade. Foram feitas regressões 

lineares simples, usando a função ‘lm’ do pacote base no software R, para avaliar se 

variáveis como latitude (em valor absoluto), altitude, influência antrópica (índice de 

pegada humana) e tamanho da Unidade de Conservação influenciam a duração de 

atividade da paca. Foi utilizado o Coeficiente de Correlação de Pearson para avaliar a 

correlação entre essas variáveis. 

Resultados 

O padrão geral de atividade de paca mostrou-se predominantemente noturno, com 

alguma atividade crepuscular (Figura 7). Os resultados do Índice de Eletividade de Ivlev 

mostraram que em todas as localidades a paca tem preferência pelo período da noite 

(Tabela 7). Em algumas localidades os períodos de crepúsculo também foram 

selecionados, mas em grande parte a seleção foi rejeitada, por conter o valor 0 no 

intervalo de confiança de 95%. Com exceção de três localidades (PN Araucárias, PN 

Bocaina e Volcan Barva), o núcleo de atividade de C. paca apresentou-se unimodal. A 

média da duração total de atividade foi de 13,11 horas e a média do núcleo de atividade 

foi de 5,24 horas (Tabela 7). O PN Tijuca foi a localidade com menor duração de núcleo 

de atividade (4,57 horas) e também onde a atividade se iniciou e terminou mais cedo 

(18,9 e 23,4 respectivamente). O PN Serra dos Órgãos foi a localidade onde a atividade 



57 

 

da paca iniciou-se mais tarde (Figura 7). Volcan Barva, possuiu o maior valor de 

duração do núcleo de atividade (5,96 horas). 

A sobreposição da duração de atividade (isolinha 95%) entre as áreas foi grande, 

variando de 0,72 a 0,97, indicando pouca variação no padrão de atividade geral entre as 

populações das doze localidades. Já os valores de sobreposição do núcleo de atividade 

variaram entre 0,23 e 0,96 (Tabela 8). As áreas com os menores valores, ou seja, com 

menor sobreposição com outras áreas, encontram-se dentro do bioma Mata Atlântica 

(latitudes mais ao sul da distribuição geográfica de paca dentre as áreas de estudo). 

A duração de atividade foi significativamente relacionada com nenhuma das 

variáveis ambientais testadas: altitude (F=3,416; p= 0,094; r²= 0,1801), latitude 

(F=1,379; p= 0,267; r²= 0,0333), índice de pegada humana (F=3,285; p= 0,10; r²= 

0,172) e tamanho da Unidade de Conservação (F=0,026; p= 0,874; r²= - 0,095). 

Somente as variáveis latitude e altitude mostraram-se negativamente correlacionadas 

(valor do coeficiente de Pearson igual a -0,8; p=0,001). Para mais detalhes ver o 

Apêndice 2B. 
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Figura 7: Padrão de atividade da paca Cuniculus paca em doze áreas dentro da 

distribuição geográfica da espécie, estimado por Kernel circular. 

Legenda: A linha sólida representa a duração total de atividade (isolinha de 95%). 

A área em cinza representa a duração do núcleo de atividade (isolinha de 50%). 
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Local País Latitude 

Fotos 

independentes 

(n) 

Duração 

total de 

atividade 

Duração do Núcleo 

de atividade 

Índice de Ivlev 

Noite 
Crepúsculo 

matutino 
Dia 

Crepúsculo 

Vespertino 

Parque Nacional das Araucárias Brasil -26,72 57 
14,28 

(13,57:14,83) 

5,94 

(4,76:6,29) 

0,28 

(0,24:0,31) 

0,17  

(-0,06:0,32)* 

- 0,73  

(-0,81:-0,65) 

-0,04 

 (-0,24:0,10)* 

Parque Estadual das Araucárias Brasil -26,46 45 
12,90 

(11,01:15,16) 

4,75 

(3,97:5,34) 

0,32 

(0,28:0,35) 

- 0,66  

(-0,86:-0,45) 

- 0,77  

(-0,89: -0,59) 

0,13  

(-0,07:0,27)* 

Parque Nacional Serra da Bocaina Brasil -22,95 49 
14,10 

(12,65:15,47) 

5,87 

(4,89:6,26) 

0,31  

(0,27:0,34) 

-0,06  

(-0,33:0,13)* 

-0,77 

 (-0,88: -0,63) 

- 0,04 

(-0,27:0,12)* 

Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos 
Brasil -22,5 333 

14,30 

(13,92:14,75) 

5,88 

(5,46:6,30) 

0,30  

(0,28 :0,31) 

0,02  

(-0,06:0,10)* 

-0,76 

(-0,79: -0,72) 

- 0,05 

(-0,14:0,03)* 

Parque Nacional da Tijuca Brasil -22,85 744 
12,24 

(11,88:12,41) 

4,57 

(4,36:4,73) 

0,31  

(0,30:0,32) 

-0,68  

(-0,75: -0,63) 

-0,79 

(-0,81: -0,77) 

0,24  

(0,21:0,28) 

Estação Biológica Cocha-Cashu Peru -11,9 879 
2,98 

(12,74:13,18) 

5,27 

 (5,09:5,44) 

0,33 

(0,32:0,34) 

-0,26  

(-0,32: -0,20) 

-0,85 

 (-0,86:-0,83) 

0,0001  

(-0,05:0,04)* 

Parque Nacional Yanachaga-

Chemillén 
Peru -10,36 1061 

12,35 

(12,24:12,63) 

4,82 

(4,66:4,99) 

0,33  

(0,33:0,34) 

-0,52 

(-0,57:-0,48) 

-0,85 

(-0,86:-0,83) 

0,09  

(0,05:0,12) 

Floresta Nacional Caxiuanã Brasil -1,77 303 
12,58  

(12,17:12,55) 

4,97  

(4,67:4,97) 

0,34  

(0,33:0,35) 

-0,34  

(-0,44: -0,24) 

-0,87 

(-0,89:-0,85) 

-0,02 

(-0,11:0,06)* 

Parque Nacional Yasuni Equador -0,63 620 
12,38 

(12,13:12,68) 

4,74  

(4,55:4,94) 

0,34 

 (0,33:0,35) 

-0,43 

(-0,50:-0,36) 

-0,87 

(-0,88:-0,86) 

0,01  

(-0,04:0,06)* 

Reserva Natural Suriname Central Suriname 4,78 593 
12,57 

(12,27:12:88) 

4,81 

(4,57:5,00) 

0,34  

(0,33:0,34) 

-0,39 

(-0,47:-0,32) 

-0,87 

(-0,88:-0,85) 

0,01  

(-0,04:0,06)* 

Monumento Natural Barro 

Colorado 
Panamá 9,15 1690 

13,09  

(12,91:13,25) 

5,42 

(5,26:5,56) 

0,33 

(0,32:0,33) 

-0,25 

(-0,29: -0,21) 

-0,84  

(-0,85: -0,83) 

0,02  

(-0,01:0,05)* 

Tabela 7: Características do padrão de atividade da paca Cuniculus paca para doze áreas dentro de sua distribuição geográfica.  
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Volcan Barva Costa Rica 10,35 436 
13,68  

(13,30:14,05) 

5,96 

(5,72:6,05) 

0,31  

(0,30:0,32) 

-0,12  

(-0,20:-0,05) 

-0,80 

(-0,83:-0,77) 

0,07 

(-,001:0,13)* 

 

 

Legenda: Fotos independentes= número de registros fotográficos independentes para cada área. Duração total de atividade (95%) = valores de 

duração total de atividade em hora decimal, com intervalo de confiança de 95%. Núcleo de atividade (50%) = valores de duração do núcleo de 

atividade em hora decimal, com intervalo de confiança de 95%. Índice de Ivlev = Valores do índice de Eletividade de Ivlev para cada período do dia, 

com intervalo de confiança de 95%. * indica quais períodos a seleção foi rejeitada, por conter o valor 0 no intervalo de confiança. 
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MN Barro 

Colorado 

PN Serra 

da Bocaina 

FN 

Caxiuanã 

EB 

Cocha-

Cashu 

PN Serra 

dos 

Órgãos 

PN 

Tijuca 

RN 

Suriname 

Central 

Volcan 

Barva 

PN 

Yanachaga-

Chemillen 

PN 

Yasuni 

PE 

Araucárias 

PN 

Araucárias 

MN Barro 

Colorado 
1 0,7 0,91 0,97 0,65 0,66 0,84 0,56 0,79 0,85 0,75 0,52 

PN Serra da 

Bocaina 
0,7 1 0,62 0,67 0,61 0,57 0,6 0,86 0,6 0,58 0,57 0,57 

FN Caxiuanã 0,91 0,62 1 0,93 0,56 0,66 0,92 0,48 0,88 0,95 0,83 0,55 

EB Cocha-

Cashu 
0,97 0,67 0,93 1 0,62 0,61 0,86 0,53 0,82 0,88 0,78 0,53 

PN Serra dos 

Órgãos 
0,65 0,61 0,56 0,62 1 0,25 0,49 0,56 0,45 0,51 0,4 0,23 

PN Tijuca 0,66 0,57 0,66 0,61 0,25 1 0,72 0,52 0,77 0,69 0,82 0,76 

RN Suriname 

Central 
0,84 0,6 0,92 0,86 0,49 0,72 1 0,43 0,94 0,96 0,9 0,6 

Volcan Barva 0,56 0,86 0,48 0,53 0,56 0,52 0,43 1 0,46 0,45 0,5 0,52 

PN Yanachaga-

Chemillen 
0,79 0,6 0,88 0,82 0,45 0,77 0,94 0,46 1 0,91 0,95 0,65 

PN Yasuni 0,85 0,58 0,95 0,88 0,51 0,69 0,96 0,45 0,91 1 0,86 0,57 

PE Araucárias 0,75 0,57 0,83 0,78 0,4 0,82 0,9 0,5 0,95 0,86 1 0,68 

PN Araucárias 0,52 0,57 0,55 0,53 0,23 0,76 0,6 0,52 0,65 0,57 0,68 1 

Tabela 8: Valores de sobreposição do núcleo de atividade da paca Cuniculus paca entre as doze áreas analisadas. 
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Discussão 

O padrão de atividade predominantemente noturno encontrado para a paca nas 

doze localidades no presente trabalho está de acordo com o padrão anteriormente 

encontrado em outros estudos para a espécie (Michalski & Norris, 2011; Gómez et al., 

2005; Jax et al., 2015). Houve pouca variação nos valores de duração total e núcleo de 

atividade entre as áreas. A similaridade no padrão de atividade da paca entre locais 

indica que esta é uma característica comportamental pouco plástica para a espécie, ainda 

que existam diferenças nas características ambientais de cada local. Este resultado 

contrasta com muitos estudos que mostram mudanças no padrão de atividade de várias 

espécies de mamíferos em resposta a características ambientais específicas. Um 

exemplo clássico é o de duas espécies de roedores do gênero Acomys que coexistem no 

deserto rochoso em Israel. A. russatus possui atividade diurna na presença de A. 

cahirinus, mas retém o ritmo endógeno de um animal noturno. Com a remoção de A. 

cahirinus, A. russatus exibe atividade noturna, indicando que há deslocamento de 

caracteres entre as espécies (Kronfeld-Schor, Dayan, Elvert, et al., 2001; Shkolnik, 

1971). O padrão de atividade de predadores como a raposa vermelha (Baker et al., 2007; 

Díaz-Ruiz et al., 2016) e o coiote (Kitchen et al., 2000) é influenciado pela presença 

humana e a caça. Rheingantz et al. (2016) observaram inversão no padrão de atividade 

da lontra (Lontra longicaudis) entre os biomas Mata Atlântica e Pantanal como uma 

provável resposta a diferenças de pressão antrópica. Comparações de duas populações 

de tatu (Dasypus novemcinctus), no sudeste do Brasil e nos Estados Unidos mostraram 

diferenças no tamanho corporal médio e no padrão de atividade da espécie nos dois 

locais (Loughry & McDonough, 1998). Lambert et al. (2009) demonstraram que cutias, 

roedores de hábito diurno, aumentam a duração de sua atividade para algumas horas da 
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noite em resposta ao aumento na densidade populacional, e consequente competição por 

recursos, em Barro Colorado, Panamá.  

Entretanto, mudanças reais para um padrão de atividade em um período diferente 

não são comuns (Lima & Dill, 1990). O que geralmente ocorre são pequenas mudanças 

na alocação de tempo em determinadas atividades dentro do período do ciclo diário 

preferido pela espécie (Kronfeld-Schor & Dayan, 2003). Por exemplo, no deserto de 

Negev há duas espécies de roedores que coexistem, onde Gerbillus pyramidum é ativo 

durante as primeiras horas da noite enquanto G. allenbyi é ativo nas últimas horas da 

noite. Quando G. pyramidum é removido, G. allenbyi troca sua atividade para o começo 

da noite, indicando que há competição entre as espécies e que as mesmas restringem 

seus horários de atividade durante a noite para que haja coexistência (Ziv et al., 1993).   

As características e comportamentos dos organismos vivos são moldados por suas 

histórias filogenéticas e por forças seletivas passadas. Há diferenças nas condições 

ambientais entre o dia e a noite, principalmente nos níveis de luminosidade, temperatura 

e umidade (Daan, 1981) ao longo do tempo evolutivo, as espécies desenvolveram 

adaptações morfológicas, fisiológicas e comportamentais especificas para cada período. 

Os animais diurnos geralmente usam a visão para forragear e escapar de predadores, 

enquanto os animais noturnos usam ainda outros sentidos como tato, olfato e audição. A 

retina dos animais diurnos e noturnos difere em seus fotorreceptores (Crompton et al., 

1978; Heesy & Hall, 2010). Algumas dessas características tendem a reduzir a 

eficiência da atividade em outros períodos, portanto, a plasticidade no padrão de 

atividade dentro do ciclo diário pode ser evolutivamente limitada (Daan, 1981; 

Kronfeld-Schor, Dayan, Elvert, et al., 2001; Kronfeld-Schor, Dayan, Jones, et al., 2001; 

Roll et al., 2006) Muitas vezes a condição ambiental, apesar de exercer pressão seletiva 

para uma mudança no padrão de atividade, não tem força suficiente para mudar uma 
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característica comportamental tão fortemente moldada pela história filogenética (Roll et 

al., 2006). 

Acredita-se que os primeiros mamíferos tivessem um modo de vida noturno 

(Crompton et al., 1978). Grande parte das espécies de roedores possuem hábitos 

noturnos, com apenas algumas linhagens tendo desenvolvido independentemente 

atividade diurna (Smale et al., 2003; Roll et al., 2006). A paca é um roedor de hábitos 

noturnos e muitas de suas características morfológicas e fisiológicas indicam adaptações 

a esse estilo de vida. Por exemplo, os olhos da paca possuem estruturas especializadas 

para a visão noturna como o tapetum lucidum (Ollivier et al., 2004) e células 

ganglionares na retina (L. C. Silveira et al., 1989). O tapetum lucidum é uma estrutura 

de reflexão intraocular que aumenta a sensibilidade da retina à luz (Silveira et al., 1989; 

Ollivier et al., 2004), e está presente nos olhos de espécies que habitam ambientes com 

pouca luminosidade (Braekevelt, 1993). A paca é o único roedor conhecido com esta 

estrutura (Braekevelt, 1993). A presença do tapetum lucidum pode prejudicar a visão 

diurna ao diminuir a resolução por conta do espalhamento de luz (Smale et al., 2003). 

As células ganglionares das pacas integram informações de áreas mais amplas do 

espectro visual em comparação com espécies diurnas (Silveira et al., 1989), como a 

cutia (Dasyprocta spp.), sendo uma vantagem adaptativa que facilita o processamento 

de informação visual em baixos níveis de luminosidade (Hughes, 1977). Apesar de ser 

um animal herbívoro, tendo assim uma fonte de alimento disponível em qualquer 

horário, a paca está restrita a atividade noturna por conta de suas restrições adaptativas e 

história filogenética e evolutiva com competidores diurnos e predadores. Espera-se que 

qualquer mudança em seu padrão de atividade –  no horário ou na duração -  ocorra 

dentro do período noturno. 
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As localidades com latitudes mais ao norte possuem maior quantidade de alta 

sobreposição de atividade (acima de 0,8) com outras localidades e também poucos 

valores com baixa sobreposição (abaixo de 0,4). As áreas que menos se sobrepõem a 

outras, ou seja, áreas que mais se diferenciam das demais, encontram-se dentro do 

bioma Mata Atlântica. Além disso, essas áreas possuem os maiores valores de duração 

de atividade, com exceção do PN Tijuca, que possui o menor valor dentre as doze 

localidades. Essas áreas, além de serem diferentes das áreas com latitudes mais ao norte, 

também se diferenciam entre si. A Mata Atlântica é um dos biomas mais modificados 

pela ação humana (Metzger, 2009), abriga mais de 70% da população brasileira e hoje 

restam cerca de 11% a 16% de sua área original (Ribeiro et al., 2009). Este fato é 

refletido nos dados deste trabalho ao observarmos que todas as áreas da Mata Atlântica 

nesse estudo possuem altos valores de Pegada Humana (Sanderson et al., 2002) (ver 

Tabela 2B.1 no Anexo 2B). As localidades com maior duração do núcleo de atividade, 

com exceção do Parque Nacional da Tijuca, também são as que possuem maiores 

índices de Pegada Humana. Os distúrbios antrópicos causam grandes efeitos na 

qualidade do habitat e consequentemente no comportamento das espécies (Norris et al., 

2010). Hábitats muito degradados podem ter baixa qualidade e disponibilidade de 

recursos alimentares para algumas espécies, fazendo com que essas necessitem ingerir 

maiores quantidades de alimentos ruins para conseguir satisfazer suas demandas 

energéticas. A maior duração de atividade nas áreas com grande influência antrópica 

pode ser explicada pelo fato de a paca ter que forragear por mais tempo, consumindo 

maiores quantidades de recursos de baixa qualidade. 

O PN Tijuca é a área onde a população de paca fica menos tempo ativa: tanto a 

duração total de atividade (12,24 horas) quanto o núcleo de atividade (4,59 horas) são os 

menores valores dentre as doze localidades. O parque possui longo histórico de 
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degradação antrópica com supressão total da vegetação e replantio posterior (  dua, 

2002; ICMBio, 2008). O Parque está localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro, 

uma grande metrópole brasileira e possui uma área relativamente pequena, de 3.953 

hectares. Por conta disso, o Parque Nacional da Tijuca apresenta biodiversidade 

empobrecida, carecendo de espécies de predadores e grandes herbívoros. Uma espécie 

que poderia atuar como predador para adultos de paca e está presente no parque é o 

cachorro doméstico (Canis lupus familiaris). Os cachorros apresentam padrão de 

atividade majoritariamente diurno (Paschoal et al., 2012), e há poucos registros de 

ataque de cachorro às pacas no parque. Além disso, existem poucas espécies de 

herbívoros presentes no parque que sejam potenciais competidores por recursos com a 

paca. A espécie de roedor com hábitos mais próximos aos da paca é a cutia (Dasyprocta 

leporina), que foi reintroduzida no parque em 2010 (Cid et al., 2014), e cuja população 

encontra-se ainda em crescimento e pode não estar presente em toda a área do mesmo 

(Kenup et al., 2017). Neste cenário, a paca enfrenta baixas ameaças de predadores e 

competidores por recursos, fato que pode influenciar no padrão de atividade da espécie 

no parque.  

A disponibilidade de alimento é um dos fatores ambientais que mais limitam a 

atividade das espécies (Kurup & Kumar, 1993). As exigências metabólicas da espécie, a 

capacidade de seu sistema digestivo e também a qualidade do alimento estabelecem 

alguns limites na frequência com que os alimentos são ingeridos e, portanto, afetam a 

atividade de forrageamento (Daan, 1981). A paca alimenta-se de frutos e sementes 

(Eisenberg & Redford, 1999) que são recursos com alto valor energético, e pode-se 

esperar que animais que se alimentam deste tipo de recurso precisam de menos tempo 

de forrageio, pois satisfazem mais rapidamente suas demandas energéticas e 

metabólicas (Iwamoto, 1982; Agetsuma, 1995). Frutos e sementes estão presentes no 
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PN Tijuca ao longo de todo o ano (Figueira, 2011), como é o caso da jaqueira 

(Artocarpus heterophyllus), que possui frutos grandes e é um importante item alimentar 

na dieta dos herbívoros do parque. Quando há grande disponibilidade de alimento, os 

indivíduos gastam menos tempo na procura pelo mesmo (Hanya, 2004). Portanto, no 

PN Tijuca, as pacas estão diante de uma boa oferta de alimentos, com baixa competição 

por este tipo de recurso, e ainda gastam menos tempo em vigia, pois há baixo risco de 

predação. Estes fatos somados podem fazer com que a paca se sacie mais rapidamente, 

necessitando de menos tempo ativa, o que pode explicar sua pequena duração de 

atividade no parque. Além disso, terminar sua atividade mais cedo durante a noite faz 

com que a paca fique mais tempo em jejum, o que pode explicar o fato da paca começar 

sua atividade mais cedo no PN Tijuca quando comparado com as outras localidades. No 

PN Araucárias, PN Serra da Bocaina e em Volcan Barva as populações exibem dois 

picos de atividade, um no começo e o outro no final da noite. Este padrão pode ser 

explicado pelo fato da paca buscar evitar grandes períodos em jejum (Daan, 1981), e 

isto pode ter relação com fatores específicos de cada local, como baixa qualidade de 

recursos alimentares ou altos níveis de competição e predação.  

O presente trabalho mostrou que o padrão de atividade da paca é bastante 

constante ao longo de sua distribuição. Isso indica que esta característica é pouco 

flexível para a espécie. As poucas diferenças observadas podem se dar por outras 

variáveis específicas de cada local e que não foram exploradas no presente trabalho, 

como a abundância e atividade de predadores e competidores, luminosidade noturna, 

qualidade do habitat e sazonalidade no clima e recursos. Algumas características das 

espécies, como o padrão de atividade, podem variar em resposta a condições ecológicas 

específicas de cada tipo de habitat ao longo da distribuição geográfica das mesmas, 

indicando possíveis consequências de distúrbios e ameaças antrópicas. A paca possui 
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uma grande distribuição geográfica nas Américas do Sul e Central, abrangendo uma 

grande variedade de biomas e habitats, e em cada um está sujeito a diferentes níveis de 

ameaça.  Explorar e compreender como as peculiaridades de cada local influenciam o 

comportamento da paca é importante para garantir ações efetivas de conservação da 

espécie. 

 

 

Considerações finais 

A defaunação, extinção local de espécies animais, é um dos principais desafios 

enfrentados pelos biólogos da conservação (Ceballos & Ehrlich, 2002; Canale et al., 

2012). Esse processo traz sérias consequências para os ecossistemas, como a perda de 

interações ecológicas, afetando a sua manutenção em longo prazo (Dirzo & Miranda, 

1990; Galetti et al., 2015; Bello et al., 2015). Portanto, é urgente a realização de ações 

para mitigar o risco de extinção de espécies que ainda persistem em seu ambiente 

natural. Essas ações são embasadas em conhecimento básico da ecologia e do 

comportamento das espécies, conseguido através de estudos como o presente trabalho. 

O método de armadilhagem fotográfica mostrou-se bastante eficiente para o 

estudo da paca, uma espécie elusiva, de difíceis captura e observação direta. Porém, são 

necessários alguns ajustes na aplicação do método, especialmente na configuração da 

grade amostral. A falta de conhecimento prévio sobre aspectos básicos de sua ecologia, 

principalmente o tamanho médio de área de vida em áreas de Mata Atlântica em 

condições similares às do presente estudo, levou à utilização de uma grade menor do 

que seria adequada para o uso do método. Portanto, mais esforços para entender o 
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padrão de movimentação da espécie são necessários para a realização de estimativas 

populacionais mais precisas. Apesar das limitações e baixo tamanho amostral, a 

estimativa de densidade mostrou-se plausível, tendo em vista o histórico de degradação 

do PNT. 

A grande similaridade no padrão de atividade da paca entre locais indica que a 

espécie é bastante resistente a variações ambientais, climáticas e de influência antrópica. 

Ainda se sabe pouco sobre como outras características comportamentais da espécie 

podem ser afetadas por essas variações, tais como o tamanho de área de vida e 

características reprodutivas. Ainda se fazem necessários esforços para compreender 

esses aspectos para delinear melhores ações de manejo e conservação da espécie.  

O PNT é um fragmento de 3953 hectares de vegetação em processo de sucessão 

secundária, após uma parte considerável da área ter sido desmatada e replantada no 

século XIX, com muitas extinções locais. Além disso, o PNT é rodeado por matriz 

urbana e não tem conexão com outros fragmentos (ICMBio, 2008), o que dificulta a 

troca de indivíduos entre as populações e, consequentemente, diminui a variabilidade 

genética. Por ser uma Unidade de Conservação inserida no meio de uma metrópole 

como o Rio de Janeiro, é comum observar a presença de cachorros e gatos domésticos 

de casas vizinhas ao PNT no seu interior, que caçam animais silvestres e ameaçam a sua 

persistência. Há também outros efeitos da grande influência antrópica sofrida, como o 

atropelamento de animais e possíveis consequências da atividade humana no 

comportamento das espécies selvagens.    

Apesar de todos os fatores citados, a população de pacas ainda persiste no parque, 

mesmo que em baixa densidade. Isso pode indicar que a paca é uma espécie resistente 

aos impactos antrópicos. Mesmo assim, deve-se ter cuidado, pois populações pequenas, 
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como é o caso das pacas no PNT, são frágeis e muito vulneráveis a aleatoriedade 

genética e ambiental (Nunney & Campbell, 1993). Portanto, algumas medidas devem 

ser tomadas para evitar a sua extinção local. Dentre elas encontram-se a ligação do 

parque com outros fragmentos, sobretudo aumentando a conectividade do PNT com 

unidades de conservação de proteção integral como o Parque Estadual da Pedra Branca, 

intensificar o controle da população de cachorros domésticos no parque com capturas 

mais frequentes, e a restauração de processos ecológicos através do plantio de árvores 

nativas e a reintrodução de espécies animais extintas localmente.
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APÊNDICE 2A – Detalhes do desenho 

amostral de cada área 

Unidades Amostrais do grupo TEAM 

O objetivo do grupo Tropical Ecology Assessment and Monitoring (TEAM) é 

medir e comparar plantas, mamíferos, aves terrestres e o clima, usando uma 

metodologia padronizada, em uma variedade de florestas tropicais, desde lugares 

relativamente pristinos até os mais afetados pela presença humana. O TEAM opera em 

dezesseis pontos de floresta tropical na África, Ásia e América Latina, apoiando uma 

rede de cientistas comprometidos com métodos padronizados de coleta de dados para 

quantificar como plantas e animais respondem a pressões como as mudanças climáticas 

e as atividades humanas. 

Os registros fotográficos obtidos através do banco de dados on-line do TEAM 

pertencem ao protocolo ‘Terre trial Vertebrate’. O desenho amostral deste protocolo 

consiste de 60-90 pontos de armadilhas fotográficas distribuídos em duas ou três grades 

amostrais. Cada ponto é amostrado por um período de 30 dias, uma vez por ano, durante 

a estação seca (meses com menos de 100 mm de chuva ou menos de 200 mm para áreas 

com menor sazonalidade). Nenhuma isca é utilizada para atrair os animais. As câmeras 

são dispostas ao longo de um gradiente de elevação, caso este exista. Idealmente, os 

pontos devem ser amostrados simultaneamente, mas são considerados impedimentos de 

custos e logística. Dependendo da área, os pontos podem ser divididos em duas ou três 

grades de câmeras. Cada grade contém de 20 a 30 câmeras, com espaçamento de 2 Km² 

entre as câmeras. Cada grade é amostrada por 30 dias, sequencialmente e não 

simultaneamente, e devem ser amostradas na mesma estação seca.  
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A Estação Biológica Cocha-Cashu (11˚54’S 71˚22’W), est  localizada no 

Parque Nacional Manu, no Peru. Possui uma área de 1.692.137 hectares de floresta 

tropical, a cerca de 340 metros acima do nível do mar. A precipitação média anual é de 

aproximadamente 2100 mm e a estação úmida é entre os meses de outubro a maio. A 

temperatura anual média é 24ºC, mas pode variar desde 8ºC a 34ºC (Terborgh 1983, 

Gentry 1990).  

O Parque Nacional Yanachaga-Chemillén (10°22′08″S 75°22′12″W) est  

localizado no Peru, na vertente oriental dos Andes peruanos na bacia do rio Amazonas. 

Seu relevo é muito acidentado, e sua variação altitudinal vai desde os 460 metros até os 

3643 metros. A precipitação excede os 6000 mm em alguns locais, é distribuída quase 

igualmente ao longo do ano e não há estação seca pronunciada. Dois tipos climáticos 

gerais ocorrem na região: um clima úmido e quente, com temperaturas médias de 23ºC 

a 26ºC e chuvas variando entre 2000 e 6000 mm anuais, e um clima úmido e semi-

quente, com temperaturas médias de 13ºC a 20ºC e chuvas que variam de 1500 a 2500 

mm anualmente. 

A Floresta Nacional Caxiuanã (1° 47' 32.3" S 51° 26' 02.5" W) está localizada 

no Brasil, no estado do Pará, e possui uma área de 317.946,37 hectares. Distribui-se em 

terrenos de baixa altitude, variando entre 0 a 80 m. A vegetação é composta de floresta 

de terra firme, várzeas, igapós e capoeiras. Existem duas estações distintas ao longo do 

ano: a estação chuvosa (76,3% do total anual), entre os meses de dezembro a maio e a 

estação menos chuvosa (ou seca) que se estende de junho a novembro, podendo 

alcançar uma média anual de 2.107mm. A temperatura média anual é aproximadamente 

26ºC, com picos no período de seca e valores médios menores no período chuvoso. 
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O Parque Nacional de Yasuni (1 ° 5'S 75 ° 55'W) encontra-se no Equador 

amazônico com uma área de 982.000 hectares. O parque está a cerca de 200 metros 

acima do nível do mar. A precipitação média anual é de 3210 mm. Há uma sazonalidade 

clara, embora nenhum mês tenha <100 mm de chuva. Os meses mais chuvosos são 

abril-maio e outubro-novembro. 

A Reserva Natural do Suriname Central (4º 20’ 60” N 56º10’12”W) é uma 

área de 1.600.000 hectares de floresta intocada no coração de um dos países mais 

florestados do mundo. O local abrange relevo vertical significativo, topografia e 

condições do solo que resultaram em uma variedade de ecossistemas. 

O Monumento Natural Barro Colorado (9º 9’ 0”N 79º 51’ 36”W) est  

localizado no Panamá Central, na parte mais estreita do istmo que liga os continentes da 

América do Norte e do Sul. O local inclui o monumento da natureza de Barro Colorado 

(BCNM) e o parque nacional adjacente de Soberanía (PNS), totalizando uma área de 

27400 hectares. O BCNM e o PNS são cobertos por uma mistura de florestas húmidas 

tropicais maduras e tardias secundárias. A temperatura média anual é de 32ºC, e a 

precipitação média anual é de 2.900 mm. Há uma estação seca pronunciada durante os 

meses de dezembro a abril, com média de 285 mm de precipitação, e uma estação 

úmida durante os meses de maio a novembro.  

O Parque La Selva e o Parque Nacional Braulio Carrillo, que compõem o site do 

TEAM Volcan Barva (10º 20’ 60”N 84º 2’ 24”W), correspondem a 49.000 hectares de 

floresta tropical, grande parte dessa área é composta por floresta madura. O gradiente 

altitudinal se estende desde os 26 metros até os 2900 metros. A temperatura anual varia 

de 2ºC a 24ºC e a precipitação média anual é de 2500 mm. 
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O número identificador do conjunto de dados que foram carregados no site do 

TEAM é: TEAM-DataPackage-20170208082950_2408. 

Estas e mais informações sobre a iniciativa TEAM e detalhes das localidades 

podem ser encontrados no site: http://www.teamnetwork.org. 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

O Parque Nacional da Serra dos Órgãos (22° 29' 35" S 43° 4' 24" W) está 

localizado no Brasil, na Serra do Mar, Região Serrana do estado do Rio de Janeiro. São 

20.024 hectares de Mata Atlântica protegidos nos municípios de Teresópolis, Petrópolis, 

Magé e Guapimirim. Caracterizado por sua topografia acidentada e por grandes 

desníveis, tem altitudes que variam entre 100 e 2.275 m. A temperatura média anual 

varia de 13ºC a 23ºC; nas áreas mais altas da serra é comum o registro de temperaturas 

negativas durante o inverno. A pluviosidade apresenta uma distribuição sazonal, com 

concentração de chuvas no verão (dezembro a março) e período de seca (menos chuvas) 

no inverno (junho a agosto). A pluviosidade anual varia de 1.500 mm a quase 3000 mm. 

Os registros fotográficos desta área foram obtidos a partir de dois projetos:  

"Projeto Fauna Viva: Levantamento e Monitoramento dos Animais Silvestres 

Atropelados na Rodovia BR-116, Trecho Rio de Janeiro”: as armadilhas fotográficas 

foram dispostas na entrada (T2E) e na saída (T2S) do Túnel 2, localizado no km 98 (22° 

29′ 49″ S 43° 0′ 10″ W), nos anos de 2013, 2014 e 2015. 

"Inventário e monitoramento de mamíferos de médio e grande porte do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos”, durante os anos de 2012, 2013, 2014 e 2015. A tabela a 

seguir mostra os detalhes do desenho amostral para cada ano. O espaçamento entre as 

estações foi de aproximadamente três quilômetros e não foi utilizado nenhum tipo de 

isca. 
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 2012 2013 2014 2015 

Número de estações amostrais 16 23 21 19 

Total de dias de funcionamento das câmeras 104 120 132 109 

  

 

Parque Nacional da Serra da Bocaina 

Com 104.000 hectares, o Parque Nacional da Serra da Bocaina (23° 2' 30" S 44° 

39' 42" W) é uma das maiores áreas protegidas da Mata Atlântica. Localiza-se na Serra 

do Mar, na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. A altitude varia de 0 a 

2.000 m, é coberto por floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista alto montana e 

campos de altitude, ainda em bom estado de conservação, apesar de numerosos pontos 

de interferência humana. O clima da região é tropical superúmido, com média anual de 

23°C (nas regiões mais altas, essa temperatura pode chegar a 5ºC). A média de 

precipitação anual é de 1.700 mm; há uma estação chuvosa compreendida entre os 

meses de outubro e março, e um período pouco úmido, entre abril e setembro. 

A amostragem foi realizada em quatro áreas ao longo da rodovia RJ-165, no 

Município de Paraty, RJ. Em cada campanha de amostragem foram instaladas três 

armadilhas fotográficas em cada uma das quatro áreas, uma a 30 m de distância máxima 

da borda da estrada e outras duas a uma distância mínima de 100 m da borda. As 

armadilhas ficaram ativas por 30 dias consecutivos, durante os anos de 2013 a 2015 nas 

estações seca e chuvosa. A isca utilizada foi composta por urina de lince, abacaxi, 

sardinha, sal, milho, bacon e banana. 
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Parque Nacional das Araucárias 

O Parque Nacional das Araucárias (26° 45' 53" S 51° 58' 3" W), com 12.841 

hectares, está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Chapecó, na região Oeste de 

Santa Catarina, compreendendo parte dos municípios de Ponte Serrada e Passos Maia. 

A região está inserida no bioma Mata Atlântica, compreendendo as fitofisionomias 

Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Decidual, e áreas de transição de campos 

naturais com Floresta Ombrófila Mista. No parque é possível encontrar a araucária, 

Araucaria angustifolia, espécie ameaçada e característica da Floresta Ombrófila Mista. 

O clima predominante na região é temperado chuvoso de ambiente úmido, com 

temperatura média anual inferior a 18 °C. As chuvas ao longo do ano são bem 

distribuídas, com precipitação anual entre 1.250 e 2.000 milímetros.  

Os registros fotográficos no Parque Nacional das Araucárias foram obtidos no 

ano de 2014, a partir de uma grade amostral com vinte pontos, espaçados em média por 

6.900 metros e um esforço amostral total de 1.045 armadilhas-dia. Não foi usado 

nenhum tipo de isca. 

Parque Estadual das Araucárias 

A área de 612 hectares é exclusivamente coberta por floresta ombrófila. A 

temperatura média do mês mais frio varia entre 18ºC e -3ºC e a temperatura média do 

mês mais quente é superior a 22ºC. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano e 

não há uma estação seca claramente definida. Há a ocorrência de duas espécies em 

extinção, a Araucária angustifólia (araucária) e Dicksonia sellowiana (xaxim) no 

parque. 

Os registros fotográficos no Parque Estadual das Araucárias foram obtidos entre 

os anos de 2006 e 2007, a partir de uma grade amostral com seis pontos, espaçados em 
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média por 1.204 metros e um esforço amostral total de 606 armadilhas-dia. Não foi 

usado nenhum tipo de isca. 

A tabela a seguir contém o nome e contato do pesquisador responsável pelo 

conjunto de dados de cada localidade. 

Local Responsável Contato 

Monumento Natural Barro 

Colorado 

Dr. Patrick A. Jansen jansenp@si.edu 

Floresta Nacional Caxiuanã Marcela Lima 

Fernanda Santos 

marcela_gml@yahoo.com.br 

afernandassantos@gmail.com 

Reserva Natural Suriname 

Central 

Krisna Gajapersad kgajapersad@conservation.org 

Estação Biológica Cocha-Cashu Patricia Alvarez-Loayza pcaz@duke.edu 

Volcan Barva Johanna Hurtado johanna.hurtado@tropicalstudies.org 

Parque Nacional Yanachaga-

Chemillén 

Rodolfo Vasquez neotaxon@yahoo.com 

Parque Nacional Yasuni Santiago Espinosa 

Julia Salvador 

santiagoea@gmail.com 

julysalvador@hotmail.com 

Parque Nacional da Serra dos 

Órgãos 

Cecilia Cronemberger de 

Faria 

ceciliacronemberger@gmail.com 

Parque Nacional da Serra da 

Bocaina 

Ana Cláudia Delciellos 

Diogo Loretto 

anadelciellos@yahoo.com.br 

Parque Nacional das 

Araucárias 

Maurício Graipel graipel.me@gmail.com 

Parque Estadual das 

Araucárias 

Maurício Graipel 

Jorge Cherem 

graipel.me@gmail.com 

jjcherem@gmail.com 

Parque Nacional da Tijuca Marcelo Rheingantz 

Catharina Kreischer 

mlrheingantz@gmail.com 

catharina.kreischer@gmail.com 

 

Tabela 2A.1: Lista de contatos responsáveis pelos dados de cada localidade. 

mailto:jansenp@si.edu
mailto:marcela_gml@yahoo.com.br
mailto:afernandassantos@gmail.com
http://www.teamnetwork.org/users/krisna-gajapersad
mailto:kgajapersad@conservation.org
http://www.teamnetwork.org/users/patricia-alvarez-loayza
mailto:pcaz@duke.edu
http://www.teamnetwork.org/users/johanna-hurtado
mailto:johanna.hurtado@tropicalstudies.org
http://www.teamnetwork.org/users/rodolfo-vasquez
mailto:neotaxon@yahoo.com
http://www.teamnetwork.org/users/santiago-espinosa
mailto:santiagoea@gmail.com
mailto:julysalvador@hotmail.com
mailto:ceciliacronemberger@gmail.com


97 

 

APÊNDICE 2B - Detalhes das análises 

usadas no trabalho 

Regressões lineares 

Foram geradas regressões lineares simples (Figura 2B.1), usando a função ‘lm’ 

do pacote base no software R, para avaliar se variáveis como latitude (em valor 

absoluto), altitude, influência antrópica (índice de pegada humana) e tamanho da 

Unidade de Conservação influenciam a duração de atividade da paca. A Tabela 2B.1 

mostra os valores das variáveis para cada localidade. 

A influência antrópica foi medida através do Índice de Pegada Humana (Human 

Footprint), desenvolvido por Sanderson e colaboradores em (2002). Para mapear a 

pegada humana são utilizados quatro tipos de dados como indicadores (proxies) para a 

influência humana: densidade populacional, transformação no uso da terra, 

acessibilidade e infraestrutura de energia elétrica. Foram selecionados nove conjuntos 

de dados que representam esses quatro tipos, cada tipo de dado foi ranqueado de acordo 

com sua contribuição para a influência humana. Essa pontuação é somada para gerar o 

índice em cada bioma de toda a superfície terrestre do planeta. Os valores variam de 0 a 

100. Onde a influência humana é maior, espera-se que os ecossistemas sejam mais 

modificados e as espécies estejam sob maior pressão de atividade humana. Os valores 

do Índice de Pegada Humana para cada uma das doze localidades do presente estudo 

foram obtidos plotando o ponto médio das grades amostrais no mapa do Índice de 

Pegada Humana e extraindo os valores, utilizando o programa ArcGIS.  
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Nenhuma das variáveis ambientais testadas foi significativamente relacionada 

com a variação na duração de atividade da paca. Este fato pode ser explicado pelo 

pequeno número amostral (n=12).  

A correlação entre estas variáveis foi avaliada através do teste de correlação de 

Pearson. Todas as variáveis tiveram grau fraco de correlação (Tabela 2B.2), com 

exceção das variáveis latitude e altitude que foram negativamente correlacionadas (-

0,803; p=0,001). 

 

 

 

Figura 2B.1: Regressões lineares mostrando a relação da duração do núcleo de atividade 

(em horas decimais) e as variáveis ambientais (A) latitude (F=1,379; p= 0,267; r²= 0,0333), 

(B) índice de pegada humana (F=3,285; p= 0,10; r²= 0,172), (C) altitude (F=3,416; p= 

0,094; r²= 0,1801) e (D) tamanho da Unidade de Conservação (F=0,026; p= 0,874; r²= - 

0,095). 
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Local Latitude 
Altitude 

(m) 

Duração total 

de atividade 

Núcleo de 

atividade 

Tamanho da 

UC (hectares) 

Índice de 

Pegada Humana 

PN das Araucárias -26,72 900 13,04                4,83                   12841 25 

PE Araucárias -26,46 700 14,24               5,89                600 26 

PN Serra da Bocaina -23 700 14,43               5,96                104000 59 

PN Serra dos Órgãos -22,5 1000 14,28               5,87                 20004 26 

PN Tijuca -22,5 500 12,24               4,59                3953 28 

EB Cocha-Cashu -11,91 340 13,10               5,27               1692137 6 

PN Yanachaga-

Chemillén 
-10,37 2000 12,44                4,82                 122000 9 

FN Caxiuanã -1,77 25 12,66               5,00                31800 10 

PN Yasuni -0,64 200 12,38                4,76                 1600000 32 

RN Suriname Central 4,78 250 12,63                4,81                 1600000 6 

MN Barro Colorado 9,12 120 13,16                5,42                 27400 28 

Volcan Barva 10,22 1000 13,74               5,96                49000 40 

 

 
Latitude Altitude Tamanho UC Pegada Humana 

Latitude 1 -0.803 (p=0.001) 0.322 (p=0.30) -0.183 (p=0.56) 

Altitude -0.803 (p=0.001) 1 -0.408 (p=0.18) 0.468 (p=0.12) 

Tamanho UC 0.322 (p=0.30) -0.408 (p=0.18) 1 -0.383 (p=0.21) 

Pegada Humana -0.183 (p=0.56) 0.468 (p=0.12) -0.383 (p=0.21) 1 

 

Padronização dos horários dos registros fotográficos 

A duração do foto-período varia ao longo do ano e entre locais, portanto o horário 

de nascer e pôr-do-sol muda através do tempo. Para retirar o efeito da variação do foto-

período, os horários das fotos foram padronizados fixando os horários de nascer e pôr 

Tabela 2B.1: Valores de variáveis ambientais selecionadas para cada uma das doze 

localidades. Duração total da atividade e núcleo de atividade estão expressas em horas 

decimais. 

Tabela 2B.2: Valores de Correlação de Pearson entre as variáveis ambientais das doze 

localidades. 
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do sol em 6:00 e 18:00h respectivamente. O horário de cada registro foi ajustado para 

uma nova escala padronizada através de interpolação linear considerando o nascer e pôr 

do sol no local e na data em que o registro ocorreu (Rheingantz et al., 2016; Zucco, 

2015). Este método garante que uma fotografia tirada em um dado valor de 

luminosidade sempre corresponderá ao mesmo horário na escala padronizada. A figura 

2B.2 mostra os histogramas com a frequência de registros em cada horário do ciclo 

diário, originais e depois da padronização. 

 

Figura 2B.2: Histogramas mostrando a frequência de registros para cada hora do dia, 

antes e após a padronização dos horários. 
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