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"Na longa história da humanidade (e dos animais também), 

aqueles que aprenderam a colaborar e improvisar mais efetivamente 

prevaleceram" 

 

Charles Darwin 
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Resumo 

 O planeta passa por um processo acelerado de urbanização. Dentre as 

principais consequências que esse processo acarreta sobre as populações animais 

destacam-se a perda e a alteração dos habitats naturais. Enquanto algumas espécies 

são excluídas desse novo ambiente, seja por competição com novas espécies ou por 

conflitos diretos com os humanos, outras podem prosperar e se adaptar aos recursos 

provenientes das atividades humanas.  O quati, Nasua nasua (Carnivora, Procyonidae), 

é um mamífero de hábitos generalistas e tem uma ampla distribuição na América do 

Sul, ocupando habitats de distintas características, incluindo a Mata Atlântica. Um dos 

locais de sua ocorrência é a Floresta da Tijuca, RJ, parte do maior fragmento de 

floresta urbana do mundo, e assim como a maioria dos remanescentes de Mata 

Atlântica, sofre uma enorme pressão dos impactos antrópicos. O presente estudo 

investigou a relação entre os padrões espaciais e de uso do habitat pelo quati e a 

presença de áreas de potenciais recursos alimentares antropogênicos, como 

restaurantes, lixeiras, praças de picnic e outras construções presentes no interior do 

parque. Foram monitorados 11 animais por radio telemetria, através da técnica de 

homing in on the animal, sendo que dois desses também tiveram um GPS acoplado em 

seu radio colar. As áreas de vida foram estimadas através dos métodos do Mínimo 

Polígono Convexo (MPC 50%, 95% e 100%) e do Kernel Fixo (50% e 95%) e 

apresentaram tamanhos inferiores a muitos trabalhos anteriores com o quati. Foi 

realizado o Teste G para comparar o uso observado e esperado das áreas antrópicas 

pelos animais. Enquanto a floresta foi menos usada que o esperado de acordo com sua 

área disponível, as áreas antrópicas foram mais selecionadas que o esperado, 
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indicando a importância desses recursos nos hábitos dos quatis. O alto uso dessas 

áreas de recursos antropogênicos pode ser responsável pelo menor tamanho das áreas 

de vida encontradas. A dependência desse tipo de recurso pode acarretar em áreas de 

vida mais concentradas e com maior sobreposição entre os indivíduos, o que é 

acentuado pela natureza fragmentada e limitada de remanescentes florestais. Embora 

o habitat de floresta não seja de modo algum dispensável, os quatis conseguem tirar 

proveito de ocupações e atividades humanas e prosperam em muitos locais de 

características semelhantes. Em fragmentos com a fauna depauperada, fato comum na 

Mata Atlântica, os quatis podem contribuir nos serviços de dispersão de sementes e 

reduzir a perda de algumas interações ecológicas. Para isso se torna interessante 

avaliar se uma preferência por recursos alimentares antropogênicos não pode 

acarretar uma diminuição no consumo de frutos para essas populações do ambiente 

urbano. 
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Abstract 

The planet goes through an accelerated process of urbanization. Among the 

main consequences that this process entails on animal populations, the loss and 

alteration of habitats is highlighted. While some species are excluded from this new 

environment, either by competition with new species or direct conflicts with humans, 

others can thrive and adapt using resources from human activities. The coati, Nasua 

Nasua (Carnivora, Procyonidae), is a mammal of generalist habit and has a wide 

distribution in South America, occupying habitats of different characteristics, including 

the Atlantic Forest. One of the places where they occur is at Floresta da Tijuca, RJ, part 

of the largest fragment of urban forest in the world, and like most of the remnants of 

the Atlantic Forest, undergoes enormous pressure from anthropogenic impacts. The 

present study investigated the relationship between spatial patterns and habitat use 

by coatis and the presence of areas of potential anthropogenic food resources, such as 

restaurants, garbage cans, picnic plazas and other structures present inside the park. 

11 animals were monitored by radio telemetry, using the technique of homing in on 

the animal, two of whom also had attached a GPS collar on their radio. The home 

ranges were estimated by the methods of the minimum convex polygon (MCP 50%, 

95% and 100%) and the Kernel Fixed (50% and 95%) and had sizes less than many 

previous studies with coati. G test was performed to compare the observed and 

expected use of anthropic areas by the animals. While the forest was used less than 

expected according to its available area, the anthropic areas were selected more than 

expected, indicating the importance of these resources in the coatis’ habits. The high 

use of these areas of anthropogenic resources may be responsible for the smaller size 
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of the home range areas found. The dependence on this resource type can result in 

more concentrated home ranges and greater overlap between individuals, which is 

accentuated by the limited and fragmented nature of most forest remnants. Although 

the forest habitat is not in any way expendable, coatis can take advantage of 

occupations and human activities and thrive in many locations with similar 

characteristics. In fragments with impoverished fauna, which is common in the Atlantic 

Forest, coatis can contribute to seed dispersal services and reduce the loss of some 

ecological interactions. It becomes interesting to assess whether a preference for 

anthropogenic food resources may not lead to a decrease in the consumption of fruit 

for these populations of the urban environment. 
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Padrões espaciais e uso do habitat pelo quati Nasua nasua, (Carnivora; 

Procyonidae), em um fragmento de floresta atlântica urbana sob 

influência de recursos antropogênicos 

 

 

Introdução 

O planeta sofre um processo acelerado de urbanização (Dearborn & Kark, 2010; 

McKinney, 2002; Pickett et al., 2008; Ramalho & Hobbs, 2012); atualmente, mais da 

metade da população humana reside em áreas urbanas (UNFPA, 2012; Gehrt, 2010). 

Esse processo, decorrente do crescimento e desenvolvimento das sociedades humanas 

e atividades associadas, tem grande impacto tanto nas paisagens naturais (Baker & 

Harris, 2007; Gehrt, 2010; Bateman & Fleming, 2012) quanto em suas populações 

animais (Riley et al., 2003; Bozek et al., 2007; Dowding et al., 2010; Brearley et al., 

2011). Com isso, o interesse pela vida selvagem presente nesses habitats modificados 

vem aumentando (Miller & Hobbs, 2002; Adams, 2005; Forman, 2008; Macdonald et 

al., 2008; Magle et al., 2012). 

 Dentre os obstáculos que a expansão das áreas urbanas impõe para populações 

naturais, se destacam a perda e a fragmentação de habitats. Esses fatores restringem a 

conectividade funcional das paisagens. A dispersão dos animais se torna limitada ou 

impossibilitada, provocando impactos demográficos significativos ao longo de suas 

distribuições (Galetti et al., 2003; Magle et al., 2009; Bateman & Fleming, 2012), 

muitas vezes levando a extinções. A alta incidência de espécies não nativas também é 
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comum nos habitats modificados pela urbanização (McKinney, 2006). Muitas vezes, 

por explorar melhor os recursos ou por interferir diretamente sobre espécies nativas, 

as espécies não nativas acabam excluindo essas últimas (Cox, 2004). Devido às altas 

densidades humanas nas cidades, conflitos diretos entre humanos e a fauna local são 

comuns, e incluem atropelamentos, ataques a animais domésticos e danos a espaços 

públicos, dentre outros (Forman et al., 2002; Gehrt and Riley, 2010; Urbanek et al., 

2011; Magle et al., 2009). Tais conflitos podem gerar perseguição das pessoas sobre 

algumas espécies, contribuindo mais ainda para a redução das populações selvagens 

no entorno das cidades. Espécies afetadas por esses processos passam a evitar grandes 

aglomerações humanas e são descritas como “urban avoiders” por McKinney (2006). 

Nem sempre esse distanciamento é total, algumas espécies, após terem seu habitat 

original modificado, passam a ocorrer no entorno desses ambientes, em graus 

moderados ou quase inexistentes de contato com humanos (Radeloff et al., 2005; 

Bateman & Fleming, 2012). Esses fatores descritos, combinados, geram o 

empobrecimento da fauna nativa nas paisagens urbanas quando comparadas às 

paisagens naturais remanescentes. 

Por outro lado, áreas urbanas podem apresentar uma distribuição previsível de 

recursos, como por exemplo, em forma de manchas de alimentos relacionados ao 

consumo humano ou em forma de abrigo (Fedriani et al., 2001; Prange et al., 2004; 

Quinn & Whisson, 2005). O consumo de alimentos de origem antrópica está 

relacionado à mudanças comportamentais em algumas espécies que tem potencial 

conflito com humanos, as quais quando não são perseguidas, tendem a se habituar à 

presença humana e à paisagem associada (Timm et al., 2004; Orthmeyer et al., 2007). 

Isso pode gerar efeitos positivos sobre espécies generalistas. Animais dos grandes 
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centros com essa característica podem ser chamados de “urban exploiters”, segundo 

McKinney, (2006). Ao contrário dos “urban avoiders”, “urban exploiters” se beneficiam 

de recursos antrópicos, não deixando de utilizar recursos naturais. Em relação a essas 

espécies, populações urbanas podem atingir densidades superiores a de populações de 

áreas naturais (Fedriani et al., 2001; Bateman & Fleming, 2012). Muitas vezes o 

aumento na densidade ou na persistência de uma espécie pode também estar 

relacionado à ausência ou baixa abundância de predadores nos habitats antropizados 

(Cypher & Frost, 1999). Estudos de ecologia urbana na América do Norte e Europa já 

indicaram uma série de espécies resistentes ao habitat urbano e os motivos que levam 

sua permanência nesses locais (Fitzgibbon et al., 2011). Dentre os que persistem 

encontram-se o gambá (Didelphis virginiana), o guaxinim (Procyon lotor), o texugo 

(Meles meles), a jaritataca (Mephitis mephitis), a raposa (Vulpes vulpes) e o coiote 

(Canis latrans). Esses animais tendem a apresentar, além de maiores densidades, áreas 

de vida menores e mais sobrepostas do que seus correspondentes de áreas sem 

presença humana (Hoffmann & Gottschang, 1977; Meier, 1983; Rosatte et al., 1991; 

Shargo, 1988; Riley et al., 1998; Davison et al., 2009). Geralmente isso ocorre devido à 

concentração de recursos antrópicos em manchas previsíveis.  

A disponibilidade, a distribuição e a abundância de recursos alimentares podem 

afetar o tamanho da área de vida de uma ampla gama de mamíferos (Quinn & 

Whisson, 2005); esses efeitos são geralmente mais marcados em carnívoros (Prange et 

al., 2004). Segundo Burt (1943), a área de vida de um animal é a área atravessada por 

um indivíduo em suas atividades normais de busca de alimentos, de parceiros e 

cuidados com a prole; saídas ocasionais, de natureza exploratória, não devem ser 

consideradas como parte da área de vida. O comportamento de estabelecer uma área 
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de vida familiariza o animal com um ambiente específico, diminuindo os custos 

energéticos de sua procura de recursos e aumentando a eficiência no evitamento de 

predadores e outros riscos (Lira & Fernandez, 2009). Geralmente, as áreas de vida 

englobam ambientes heterogêneos, em diferentes escalas, onde a disponibilidade dos 

recursos deve variar. Sendo assim, durante o processo de definição de uma área de 

vida, o animal deve perceber a distribuição espacial dos recursos de modo a otimizar 

seu fitness (Powell & Mitchell, 2012). O uso de manchas variadas de habitats dentro de 

uma área de vida pode, portanto, indicar algumas preferências no uso do espaço. 

Em estudos de ecologia animal, entender a forma como os animais utilizam o 

ambiente no qual estão presentes é fundamental, seja através dos alimentos 

consumidos ou da variedade de habitats ocupados e utilizados (Johnson, 1980). Em 

relação ao uso diferenciado de habitats pelas populações animais, escolhas individuais 

irão determinar a intensidade de uso de determinadas manchas de recursos. Essas 

escolhas são selecionadas de forma a maximizar a sobrevivência e o sucesso 

reprodutivo dos indivíduos. Sendo assim, o animal deve ocupar áreas com recursos 

suficientes para que suas necessidades energéticas sejam supridas, preferindo 

recursos de alta qualidade e baixo custo de obtenção (Manly et al., 2002). Abordagens 

bastante utilizadas em estudos de uso do habitat incluem: determinar se uma espécie 

utiliza os habitats ou manchas disponíveis aleatoriamente; o ranqueamento de 

habitats de acordo com o uso relativo; comparações de uso entre diferentes grupos; 

relações entre o uso e a abundância de alimento nas manchas; e avaliação dos efeitos 

do habitat na movimentação do animal ou no tamanho da área de vida (Aebischer et 

al., 1993). 
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No contexto de habitats urbanos, pensando na fauna que se beneficia de 

recursos antropogênicos, uma abordagem interessante é avaliar se há seleção pelas 

manchas onde esses recursos estão presentes ou são mais abundantes. A seleção 

ocorre quando recursos ou manchas são utilizados desproporcionalmente à sua 

disponibilidade (Manly et al., 2002). A ocorrência desse fenômeno pode indicar que o 

uso dessas manchas traz recompensas para o desempenho do animal. Nesse caso, a 

alta densidade populacional de algumas espécies em pequenos fragmentos cercados 

por estruturas urbanas, como edificações, estradas, muros e cercas, pode estar sendo 

sustentada por essas manchas de alimento de alta qualidade energética. 

Para conservar animais que se encontram sob pressão antrópica, 

principalmente os nativos, é crucial que seus habitats preferenciais sejam 

identificados. É preciso investigar não só as ameaças que esses podem sofrer devido à 

expansão e modificação urbana, mas também o uso de habitats antropizados que 

suavizam os impactos negativos ao oferecer recursos como alimento e abrigo 

(Furlonger et al., 1987; Doncaster et al., 1990; Statham & Statham, 1997). Assim 

podemos entender de que forma estes recursos influenciam no estabelecimento das 

áreas de vida e no uso do habitat pelas populações animais. 

O quati, Nasua nasua, é um exemplo interessante a ser estudado nesse 

contexto, uma vez que sua distribuição engloba grandes áreas que já sofreram e que 

sofrem processos de urbanização. Apesar de sofrerem algumas das consequências da 

ocupação humana, como a perda de hábitat, parecem se beneficiar de outros 

aspectos, como alimentos antropogênicos. Ele é nativo da América do Sul e no Brasil 

está presente nos biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Campos Sulinos 
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(Desbiez & Borges, 2010; Reis et al., 2011), e também em remanescentes da Mata 

Atlântica (Beisiegel, 2001; Beisiegel & Mantovani, 2006). 

Estima-se que cerca de 89% da área original de Mata Atlântica tenha sido 

perdida ou alterada pela atividade humana (SOS Mata Atlântica/INPE, 2008; Ribeiro et 

al., 2009). Além disso, algo em torno de 70% da população brasileira habita esse bioma 

(SOS Mata Atlântica/INPE, 2008; Tabarelli et al., 2010). Grande parte da área 

remanescente consiste em pequenos fragmentos de mata secundária desconectados, 

geralmente em áreas de altitude elevada e alta declividade onde a ocupação humana é 

dificultada (Ribeiro et al., 2009). Entretanto, os quatis, com sua dieta onívora e hábitos 

generalistas, são tolerantes à presença humana e prosperam em uma série de 

ambientes antropizados. Nesses locais se beneficiam de alguns recursos associados, 

como abrigo e diferentes fontes alimentares, atingindo altas densidades (Alves-Costa 

& Eterovick, 2007). Sendo assim, esta espécie é um ótimo modelo para investigarmos a 

influência de recursos antropogênicos no uso do habitat e no tamanho da área de vida. 

Além disso, os quatis desempenham funções ecológicas tal como a dispersão de 

sementes, dada a grande diversidade de frutos em sua dieta (Desbiez & Borges, 2010; 

Alves-Costa & Eterovick, 2007). Esse é um processo fundamental dentro do contexto 

de desmatamento e fragmentação da floresta Atlântica, uma vez que a dispersão de 

sementes por frugívoros possibilita o fluxo genético das populações vegetais entre 

remanescentes florestais (Jordano & Godoy, 2002; Alves-Costa & Eterovick, 2007) e a 

regeneração de áreas degradadas (Grime & Hillier, 1992; Duncan & Chapman, 2002; 

Alves-Costa & Eterovick, 2007). 
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Um dos locais de ocorrência do quati é a Floresta da Tijuca, um parque 

nacional, na cidade do Rio de Janeiro. A Floresta da Tijuca é um remanescente urbano 

de floresta secundária que já passou por processos de desmatamento e defaunação, e 

onde ocorrem muitos dos distúrbios e dos recursos associados à presença humana 

(ICMBio, 2008). Dentre eles, há ocorrência de cães, gatos domésticos e outras espécies 

exóticas, assim como atropelamentos ocasionais da fauna, além de fontes alimentares 

de origem antrópica decorrentes de lixeiras, praças e restaurantes, constantemente 

utilizadas pelos quatis. Devido à ampla abrangência dos hábitos e da dieta do quati, é 

possível que a presença dos alimentos de origem antrópica no local, quando 

selecionados, desempenhe um papel importante nos seus padrões de uso do espaço. 

Uma dependência à esse tipo de recurso pode acarretar em uma concentração e 

sobreposição das áreas de vida dos animais em torno desses. 

 

 

Objetivos 

O objetivo central do trabalho foi avaliar o uso do espaço e do habitat pelo 

quati (Nasua nasua) dentro de um remanescente florestal sob influência antrópica. Os 

objetivos específicos foram os seguintes: 

(1) Estimar o tamanho da área de vida dos quatis da Floresta da Tijuca. 

Sendo esperado que os quatis da Floresta da Tijuca apresentassem áreas de 

vida menores do que as encontradas por outros estudos de padrões espaciais do quati, 

realizados em áreas mais preservadas ou com pouca interferência humana. 
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Para avaliar se a amostragem afetou a estimativa, foi testado se o tamanho das 

áreas de vida, estimados a partir das localizações por radiotelemetria, estaria 

correlacionado com o número de localizações obtidas ou com o tempo de 

monitoramento de cada animal. A princípio, é de se esperar que essas correlações 

existam, mas em um monitoramento consistente se espera que a variação entre o 

número final de localizações, assim como entre o tempo de monitoramento de cada 

animal, não influencie as variações nos tamanhos das áreas de vida estimadas. 

(2) Avaliar o uso do habitat pelos animais, investigando a importância de áreas 

que fornecem ocasionalmente recursos antropogênicos, na definição e localização 

espacial das áreas de vida dos quatis em relação à área total da Floresta da Tijuca. 

Sendo esperado que as áreas de vida não ocupassem uniformemente ou não 

estivessem distribuídas por toda a área do parque. A hipótese é de que o menor 

tamanho das áreas de vida e sua localização, dentro da Floresta da Tijuca, estariam 

então relacionados ao uso mais intenso das manchas onde os recursos 

antropogênicos, como alimentos de fácil obtenção e alta caloria, estão localizados. 

Havendo, portanto uma fidelidade a essas áreas pelos quatis. Tal hipótese foi 

proveniente de observações prévias dos quatis na área de estudo, onde 

frequentemente eram encontrados em torno de lixeiras e outras áreas de uso 

humano, onde permaneciam por um grande período. 
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Material e métodos 

Área de estudo 

O estudo foi realizado na Floresta da Tijuca (Rio de Janeiro, RJ, Brasil; Figura 1), 

que é um dos quatro setores do Parque Nacional da Tijuca (3.958 hectares), um dos 

maiores fragmentos de floresta urbana do mundo (ICMBio, 2008). O Parque recebe 

mais de dois milhões de visitantes ao ano, embora a grande maioria desses visitantes 

se destine ao setor Serra da Carioca, onde fica localizado o Cristo Redentor, sem 

necessariamente passar pela Floresta da Tijuca. O Parque está localizado no centro da 

cidade do Rio de Janeiro, no Maciço da Tijuca (22°55’ – 23°00’ S e 43°11’ – 43°19’ W, 

80 - 1.021 m a.s.l., ICMBio, 2008). 

 
Figura 1. Parque Nacional da Tijuca e seus quatro setores – (A) Setor Floresta da Tijuca, 
área onde o estudo foi realizado, (B) Setor Serra da Carioca, (C) Setor Pedra 
Bonita/Pedra da Gávea e (D) Setor Pretos Forros/Covanca (D). O mapa no canto 
inferior esquerdo indica a localização do Parque no município do Rio de Janeiro. Fonte: 
Parque Nacional da Tijuca, ICMBio. 
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A Floresta da Tijuca está inserida no bioma Mata Atlântica e sua vegetação é 

classificada como floresta ombrófila densa secundária em estágio avançado de 

regeneração (Montana e Submontana). A região da cidade do Rio de Janeiro apresenta 

clima tropical. O verão, de dezembro a março, é a época mais úmida com ocorrência 

de mais chuvas, e o inverno, de junho a setembro, a época seca. A precipitação total 

nos anos de 2011 e 2012 foi de 1.393 e 1,047 respectivamente. Durante todo o 

período do estudo (outubro de 2011 a abril de 2013) a menor precipitação mensal foi 

registrada em fevereiro de 2012 (14,4 mm) e a maior em março de 2013 (358 mm), 

pela estação pluviométrica do Centro de Estudos do Sumaré (Sistema Alerta Rio). A 

média anual da temperatura é em torno de 22º C (ICMBio, 2008). A menor 

temperatura foi registrada em julho de 2012 (11,5º C) e a maior em setembro de 2012 

(38,6 º C) (Sistema Alerta Rio). 

As primeiras intervenções humanas significativamente impactantes na área 

onde hoje está localizado o Parque Nacional da Tijuca ocorreram a partir do século 

XVII. Nesse período se iniciaram as atividades da indústria canavieira, junto com uma 

grande demanda de madeira extraída para produção de lenha e carvão. As plantações 

de cana-de-açúcar ocuparam vastos terrenos da baixada, posteriormente se 

expandindo em direção às encostas. Em 1760, a partir do início do cultivo do café na 

cidade do Rio de Janeiro, começou o processo de devastação mais marcante na área. A 

substituição das áreas naturais por plantações cafeeiras se estendeu por quase todo o 

século XIX. Essa ocupação não atingiu, contudo, algumas regiões mais elevadas da 

Serra da Carioca (situada entre as Paineiras e o Sumaré) que permaneceram mais 

preservadas. A degradação da área atingiu seu momento mais crítico após a vinda de 

D. João VI e da corte portuguesa para o Brasil. Com o rápido crescimento populacional 
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e a intensa ocupação urbana no entorno do parque, o abastecimento de água, 

proveniente do Rio Carioca, se tornou insuficiente. Em 1817, por meio de um decreto, 

D. João VI ordenou o cercamento dos terrenos do alto da serra, próximos às nascentes. 

A partir da necessidade do abastecimento de água para a cidade, as áreas 

montanhosas se tornaram foco de preocupação ambiental. Esse era o caso 

principalmente do maciço da Tijuca, que por sua proximidade da área urbana, assim 

como pela intensa degradação promovida pela cultura do café e da cana, necessitava 

de reflorestamento. Assim, durante o governo de D. Pedro II, em 1861, a partir da 

Decisão n° 577, foram lançadas as “Instruções Provisórias para o Plantio e Conservação 

das Florestas da Tijuca e Paineiras”. No ano seguinte, o major Manuel Gomes Archer 

liderou o processo de reflorestamento que durou 13 anos. Foram plantadas nesse 

período 60 mil mudas de variadas espécies, em uma área de 1.600 ha (Plano de 

Manejo do Parque - ICMBio, 2008). Atualmente no parque encontramos populações 

densas de algumas espécies exóticas como, por exemplo, a jaqueira (Artocarpus 

heterophyllus), possivelmente introduzida na área pelo major Archer (de Abreu & 

Rodrigues, 2005), e também eucaliptos (Eucalyptus spp.) e a dracena (Dracaena 

fragrans), embora não se saiba ao certo em que momento se deu a chegada dessas. 

Já em 1969, surgiram novas iniciativas para mitigar a devastação sofrida pelo 

Parque Nacional da Tijuca, desta vez com foco na fauna. Aldemar Coimbra-Filho e 

Antonio Aldrighi promoveram os primeiros repovoamentos faunísticos, que tinham a 

meta de reintroduzir espécies anteriormente desaparecidas, assim como reforçar as 

populações remanescentes. Foram reintroduzidos inicialmente 423 indivíduos de 15 

espécies de aves e 15 indivíduos de cinco espécies de mamíferos. Em 1971, mais 436 
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indivíduos de 16 espécies de aves e mais 17 mamíferos foram soltos na área (Coimbra-

Filho & Aldrighi, 1971). 

Apesar das medidas mitigatórias, o histórico de degradação prevalece. Algumas 

interações e processos ecológicos foram perdidos no passado e alguns podem não ter 

sido restabelecidos. Muitas espécies animais, por exemplo, estão ausentes, e as teias 

tróficas empobrecidas, o que pode afetar diretamente o recrutamento de espécies 

vegetais dependentes de dispersores de sementes (Montezuma et al., 2005). A 

depauperação da fauna também está relacionada ao histórico de caça na região. 

Atualmente, apesar de a atividade ter sido bastante reduzida pela presença e controle 

dos guardas, é provável que esse processo tenha dificultado a restauração faunística e 

possivelmente também extinguido localmente espécies como a cutia (Dasyprocta 

leporina; Rodentia, Dasyproctidae) (Cid, 2011); sua exclusão por predação por 

cachorros também pode ter ocorrido e é provável que nos dias de hoje, isso tenha um 

impacto maior nas populações locais, de quatis inclusive, do que a caça. Atualmente 

um projeto de reintrodução das cutias está em andamento, e há três anos já existe 

uma pequena população dessa espécie na área (Cid, 2011). 

Com a extirpação da exuberante fauna da Floresta da Tijuca, algumas espécies 

de mamíferos generalistas e tolerantes a ocupações humanas prosperaram e hoje são 

frequentemente avistados por visitantes do parque. É o caso do macaco-prego (Cebus 

nigritus; Primates, Cebidae), dos saguís (Callithrix jacchus; C. penicillata; Primates, 

Cebidae), do esquilo (Guerlinguetus ingrami; Rodentia, Sciuridae) e do quati (Nasua 

nasua). Além de suportarem os impactos antrópicos, esses animais parecem se 

beneficiar de alguns recursos disponibilizados pelos visitantes, como por exemplo, 
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restos de alimentos deixados nas lixeiras – locais onde os quatis são frequentemente 

avistados por funcionários e visitantes do parque. A Floresta da Tijuca constitui um 

exemplo de um cenário cada vez mais comum nos dias de hoje, onde grandes áreas de 

vegetação natural são invadidas para ocupação e atividades humanas. Portanto, é 

importante avaliar as interações presentes nesse habitat a fim de estabelecer e sugerir 

formas de manejo que possibilitem a manutenção das comunidades animais e vegetais 

remanescentes. 

 

 

Espécie estudada 

Os quatis (Nasua nasua) são mamíferos gregários pertencentes ao gênero 

Nasua - juntamente com Nasua narica - da família Procyonidae, ordem Carnivora. As 

fêmeas, junto com seus juvenis, se organizam em bandos que podem chegar a 40 

indivíduos no Pantanal (Desbiez & Borges, 2010) e em torno de 15 indivíduos na Mata 

Atlântica (Beisiegel & Mantovani, 2006). O sistema de formação e troca de bandos é 

bastante dinâmico, como reportam alguns trabalhos para N. narica (Gompper, 1997; 

Hass, 2002). Os machos, um pouco maiores, apresentam comportamento solitário, se 

aproximando e frequentando os bandos em períodos de acasalamento (Nowak, 2005). 

Os quatis são predominantemente diurnos e parecem seguir um padrão bi-modal de 

atividade, sendo mais ativos no começo do dia e no meio da tarde, com menor 

atividade em torno dos horários no meio do dia (Nakano-Oliveira, 2002, para N. nasua; 

Valenzuela & Ceballos, 2000, para N. narica).  Forrageiam tanto no solo como nas 
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árvores, utilizando sua cauda como um membro semi-prênsil que ajuda no 

deslocamento arbóreo (Nowak, 2005). O focinho alongado é adaptado para vasculhar 

fendas ou buracos no solo e tanques de bromélias no dossel em busca de alimento 

(Nowak, 2005). Cerca de 90% da atividade diária dos animais é voltada para o forrageio 

(Costa, 2003; Bonatti, 2006), que é a atividade mais observada em encontros com a 

espécie (Beisiegel, 2001). 

O período de acasalamento ocorre de julho a setembro (Costa, 2003; Trovati, 

2004; Rocha, 2006). Geralmente o período reprodutivo coincide com a maior 

disponibilidade de frutos (Nowak, 2005), embora varie de acordo com a região, e a 

gestação dura cerca de 10 a 11 semanas, produzindo de dois a sete filhotes (Reis et al., 

2011).  Os filhotes costumam sair de seus abrigos com as mães e se juntar aos bandos, 

após cinco semanas de vida (Nowak, 2005), o que pode acontecer entre dezembro e 

janeiro (Beisiegel, 2001). É interessante a capacidade da espécie de construir ninhos 

nas copas das árvores, que servem tanto para abrigar os filhotes após o nascimento 

como para momentos de descanso e abrigo (Olifiers et al., 2009, no Pantanal). Ninhos 

no solo também foram descritos em uma ilha de Santa Catarina (Ilha do Campeche) 

(Bonatti, 2006), porém essa é uma circunstância excepcional já que se trata de uma 

área livre de predadores e onde a densidade observada, porém não quantificada, de 

quatis é bastante alta. 

 A espécie N. nasua está distribuída ao longo da América do Sul, desde o sul da 

Colômbia até o norte da Argentina e Uruguai (Decker, 1991; Emmons & Feer, 1997).  

Seu estado de conservação é classificado como pouco preocupante (“least concern”) 

pela lista vermelha das espécies ameaçadas da IUCN, embora esteja sujeita à perda de 
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habitat por deflorestamento, e à caça (IUCN, 2012). No Brasil, o quati também não é 

listado como ameaçado, de acordo com o “livro vermelho da fauna brasileira 

ameaçada de extinção” (Machado et al., 2008), e habita os biomas Amazônia, Cerrado, 

Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Campos Sulinos (Reis et al., 2011). Na América do 

Norte e Central ocorre a outra espécie do mesmo gênero, N. narica, conhecido como 

quati de nariz branco, cujos hábitos são bastante documentados na literatura 

(Gompper, 1997; Valenzuela & Ceballos, 2000; Hass, 2002; Valenzuela & Macdonald, 

2002). As duas espécies de quati possuem ecologias bastante semelhantes e diferem 

pouco morfologicamente. 

 Os quatis podem se deslocar em torno de 1,5 a 2,0 quilômetros por dia (Nowak, 

2005) e estabelecer áreas de vida de diferentes tamanhos. Na Mata Atlântica, as áreas 

de vida variaram de 2,78 a 6,47 km² (Beisiegel & Mantovani, 2006); no Cerrado variam 

de 2,20 a 7,55 km² (Trovati et al., 2010); em uma área de transição Cerrado-Mata 

Atlântica foi encontrada uma área de 6,3 km² para uma fêmea e 4,9 km² para um 

macho (Nakano-Oliveira, 2002); e no Pantanal foi encontrada uma variação de 0,9 a 

3,6 km² (Bianchi, 2009; Rocha, 2006); Tabela 1. 
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Tabela 1. Estimativas dos tamanhos de áreas de vida de quatis Nasua nasua em 
diferentes localidades, utilizando métodos distintos. 

Local 

(Bioma) 

Média e 
desvio padrão 

(ha) 

Valores extremos 
(ha) 

Método usado 
na estimativa 

Referência 

Mata 
Atlântica 

445 ± 156 
(bandos) 

278 – 588 para 
bandos 

MPC 100% Beisiegel & 
Mantovani, 

2006 

 544 ± 129 
(bandos) 

399 – 647 para 
bandos 

Kernel Fixo 
(95%) 

 

Cerrado 452 ± 27 
(machos) 

220 – 755 para 
machos 

MPC 100% Trovati et 
al., 2010 

 722 ± 53 
(bandos) 

438 – 1332 para 
machos 

Média 
Harmônica 

(95%) 

 

Cerrado / 
Mata 

Atlântica 

 630 para fêmea 
(N = 1) 

490 para macho 
(N = 1) 

Não cita 
(aparentemente 

MPC) 

Nakano-
Oliveira, 

2002 

Pantanal 97 ± 11 
(machos) 

212 ± 9 
(bandos) 

90 - 110 para 
machos 

110 - 320 para 
bandos 

MPC 100% Bianchi, 
2009 

 106 ± 42 
(machos) 

250 ± 116 
(fêmeas) 

150 - 360 para 
bandos 

60 - 140 para 
machos 

Kernel Fixo 95%  

Pantanal 150 ± 10 
(machos) 

170 ± 20 
(fêmeas) 

10 - 230 para 
machos 

140 - 160 para 
fêmeas 

MPC 100% Rocha, 
2006 

 120 ± 10 
(machos) 

140 ± 10 
(fêmeas) 

110 - 130 para 
fêmeas 

10 - 150 para 
machos 

Kernel Fixo 95%  
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Na região do Pantanal, onde os níveis de urbanização e ocupação humana são 

baixos, quatis atingem densidades que variam de 9,0 a 16,5 indivíduos/km² (Desbiez & 

Borges, 2010). No Parque do Prosa, Mato Grosso do Sul, foi encontrada uma 

densidade de 33,71 quatis/km² (Costa, 2003). Nas regiões sul e sudeste do Brasil, altas 

densidades são encontradas no Parque Nacional do Iguaçu, Rio Grande do Sul (Crespo, 

1982), e no Parque das Mangabeiras, Minas Gerais, onde grupos de mais de 70 

indivíduos já foram avistados (Alves-Costa & Eterovick, 2007). Estas altas densidades 

podem estar relacionadas a uma suplementação da dieta com recursos de origem 

antrópica disponíveis nessas áreas, devido à grande frequência de turistas e visitantes 

nesses locais. 

Os quatis, em geral, selecionam habitats com áreas arborizadas (Gomper & 

Decker, 1998). Em regiões de vegetação mais esparsa, como no Cerrado, costumam 

ocupar locais de matas de galeria, embora o deslocamento por áreas abertas também 

ocorra (Marinho-Filho et al., 1998; Trovati et al., 2010). Contudo, o comportamento 

plástico da espécie permite que a mesma ocupe os mais variados tipos de vegetação e 

habitat (Emmons & Feer, 1997; Beisiegel & Mantovani 2006; Alves-Costa & Eterovick, 

2007), incluindo ambientes antropizados, o que possibilita à espécie prosperar em 

locais de características distintas. 

Quatis são animais onívoros com uma ampla dieta, que varia sazonalmente, e 

abrange principalmente invertebrados de solo, pequenos vertebrados e uma grande 

diversidade de frutos (Costa, 1998; Alves-Costa et al., 2004; Hirsch, 2009; Desbiez & 

Borges, 2010). Dependendo da região de ocorrência pode haver um deslocamento na 

preferência alimentar, sendo observadas desde uma dieta predominantemente 
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carnívora (Nakano-Oliveira, 2002) a uma dieta predominantemente frugívora (Costa, 

2003). Na Mata Atlântica é comum notar o forrageio em bromélias do estrato arbóreo 

(Beisegel & Mantovani, 2006). Sementes são encontradas em 30 a 77% das fezes de 

quatis, o que varia de acordo com a sazonalidade e a disponibilidade de outros 

alimentos (Alves-Costa & Eterovick, 2007). Muitas sementes passam intactas pelo trato 

digestório do animal (Alves-Costa et al., 2004), o que contribui para sua eficiência 

como dispersor (Costa, 1998). Devido à capacidade do quati em prosperar em 

fragmentos com distúrbios e com faunas depauperadas, ele pode ser considerado um 

importante dispersor nessas áreas (Alves-Costa & Eterovick, 2007). Quando próximos a 

áreas urbanas ou antropizadas, quatis têm o hábito de vasculhar lixeiras e objetos de 

humanos em busca de alimento (Bonatti, 2006; Alves-Costa et al., 2004), o que torna 

itens como restos de comida em embalagens descartadas componentes importantes 

na dieta desses animais. 

 

 

Captura 

A captura dos animais foi realizada para a colocação de colares de 

radiotelemetria nos quatis, sendo utilizadas armadilhas de arame de entrada única 

(Tomahawk Live Trap Co., tamanho: 45 x 17,5 x 15 cm). As armadilhas foram iscadas 

com frutas como goiaba, maçã e principalmente banana (amplamente utilizada como 

isca em estudos com mamíferos), bacon e doce de leite (Rocha, 2006; Ghizoni-Jr & 

Graipel, 2011) e dispostas em áreas frequentemente utilizadas pelos animais, 
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identificadas a partir de observações prévias. Algumas armadilhas foram colocadas 

próximas a estruturas humanas e outras em áreas com maior cobertura vegetal. A 

armadilhagem foi realizada de outubro de 2011 a abril de 2013, em 10 sessões de 

captura com duração de cinco dias cada, sendo utilizadas oito armadilhas por dia, 

totalizando 40 armadilhas-dias em cada excursão. Apesar desse esforço de 

armadilhagem, grande parte dos animais capturados foi primeiramente avistada 

durante buscas ativas e então atraída para o interior da armadilha com as iscas citadas 

acima. A última captura, específica para a retirada dos colares, foi realizada em abril de 

2013 com auxílio de uma zarabatana e um dardo contendo anestesia, preparado e 

disparado por um veterinário. 

Indivíduos capturados foram quimicamente imobilizados por um veterinário, 

através da aplicação intramuscular de tiletamina e zolazepan (Zoletil 50 - Virbac do 

Brasil) na dose de 10 mg/kg para N. nasua (Rocha, 2006). Após a aplicação 

intramuscular houve latência de quatro minutos até os animais poderem ser 

manipulados. O tempo de contenção (duração do tempo de anestesia) médio foi de 

aproximadamente 30 minutos. Apesar de o quati ser bastante dócil, alguns animais 

apresentavam certa agitação dentro da armadilha, algumas vezes investindo contra as 

paredes de arame. Para diminuir o stress e evitar que os animais se machucassem, a 

aplicação da anestesia foi realizada com o auxílio de um empurrador acolchoado, 

como sugerido por Rocha (2006). O quati era direcionado para a parte posterior da 

armadilha e isolado por uma peça de aço em forma de pente (que se encaixava na 

armadilha), então a porta da armadilha era aberta e o empurrador inserido de modo a 

imobilizar o animal na extremidade da armadilha, por onde era aplicada a injeção 

(Figura 2). 
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Figura 2. Empurrador acolchoado dentro da armadilha Tomahawk no momento que 
antecedia a aplicação da anestesia no quati. No canto superior esquerdo é possível ver 
o “pente” utilizado para permitir a abertura da armadilha sem que o animal escapasse. 

 

Quando necessário, durante a triagem dos animais, houve reaplicação de ¼ da 

dose inicial da anestesia para conclusão dos trabalhos. Os animais foram monitorados 

(monitor veterinário multiparâmetro, Digicare™ LifeWindow™ Lite) durante todo o 

procedimento quanto aos seguintes aspectos: FC (frequência cardiaca), FR 

(respiratória), PA (pressão arterial) e T (temperatura retal). Para cada quati foi 

registrado: sexo; peso; o comprimento total e o comprimento da cauda, além de 

observações adicionais. Todos os animais receberam brincos de identificação 

individual em ambas as orelhas; os brincos eram pequenos e se adaptaram bem aos 

animais sem danifica-los. Após a manipulação, os animais foram deixados dentro da 

armadilha até que se recuperassem completamente dos efeitos da anestesia para 

então serem liberados no mesmo local da captura. Foram monitorados por pelo 
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menos 30 minutos após a soltura ou até o momento em que apresentaram 

recuperação total dos reflexos, com movimentação regular. 

 

 

Rádio-marcação e monitoramento 

Quatis adultos capturados, depois de anestesiados, receberam colares de 

rádio-telemetria VHF equipados com sensores de movimento (Trapa-AxaBixo). Os 

colares usados inicialmente (até maio de 2012) pesavam aproximadamente 110g, 

correspondendo a menos de 5% do peso do animal como recomendado por Jacob & 

Rudran (2003), e não atrapalhando o desempenho do animal em seu habitat. A partir 

de janeiro de 2013 foram utilizados colares Telenax, aos quais foram acoplados 

pequenos GPS, totalizando um peso de 114g em média, e permanecendo abaixo do 

limite de peso recomendado. Os GPS foram programados para marcar localizações a 

cada cinco minutos, e para não acrescentar peso ao colar, a bateria foi programada 

para durar apenas um mês (Figura 3). Com essa massiva coleta de localizações 

esperou-se observar, a partir do georeferenciamento dessas no mapa do parque, a 

intensidade de uso de algumas áreas num curto período de tempo. As coleiras de 

quatro colares (dentre quinze utilizados no estudo) eram compostas de material 

(feltro) que permitia o acúmulo de umidade. Para evitar a possibilidade dos quatis 

contraírem alguma doença decorrente desse acúmulo de água na coleira, essas foram 

removidas e substituídas por cabos de aço finos revestidos por tubos plásticos, como 

proposto por Cid et al. (2013). Essa modificação não acrescentou peso aos colares, que 
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se mantiveram abaixo do valor descrito anteriormente; a largura das coleiras 

modificadas ficou menor que o das originais. A adaptação de quatis a rádio colares já 

foi demostrada como sendo satisfatória, e apesar de o estudo ter sido realizado em 

cativeiro, os animais mantiveram suas atividades normais (Bitencourt, 2008). 

 

 

Figura 3. Quati anestesiado, no momento próximo ao final da manipulação, com o 
rádio colar já colocado. 

 

Após a soltura, todos os quatis, incluindo os que possuíam GPS acoplado aos 

colares (dois indivíduos), foram monitorados com uso de um receptor digital VHF 

(Trapa-AxaBixo) e uma antena de mão Yagi de três elementos (Trapa-AxaBixo). 

Posteriormente, com os novos colares, foi utilizado um receptor digital VHF (Telonics) 

e a antena foi trocada por uma de dois elementos (Telonics), que apresentava melhor 

desempenho no campo, uma vez que o monitoramento era realizado em mata 
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fechada. A técnica utilizada para obtenção das localizações foi a de homing-in-on-the-

animal (White & Garrot, 1990), consistindo em seguir o animal monitorado, através do 

sinal do transmissor, até seu avistamento ou até o sinal do radio colar ser captado com 

a antena desconectada do receptor (Lira et al., 2007), indicando a proximidade do 

animal. Localizações consecutivas de um mesmo indivíduo foram obtidas com 

intervalos de pelo menos uma hora para reduzir a autocorrelação espacial dos dados 

(Linders et al. 2004; Endries & Adler 2005). Para registro das localizações foi utilizado 

um aparelho de sistema de posicionamento global (GPS Garmin Etrex), com base em 

referências geográficas (coordenadas da projeção Universal Transversa de Mercator – 

UTM). As localizações foram registradas com os horários, a precisão do GPS, e quando 

possível a atividade do animal no momento do encontro: se este estava forrageando 

no solo ou árvore e observações adicionais com auxílio de binóculos (Tasco 7x50 

modelo 312). Cada sessão de monitoramento foi realizada ao longo de um dia, com 

duração e horário de início e término variados. Um dia inteiro de monitoramento se 

iniciava próximo às oito horas da manhã e terminava ao escurecer, com a diminuição 

da visibilidade e aumento na ineficiência de avistamento dos indivíduos. O horário de 

término do monitoramento variou de acordo com a época do ano, no inverno se 

encerrava pouco depois das 17:10 e no verão em torno das 18:30 horas. As sessões de 

monitoramento durante todo o estudo totalizaram 414 horas divididas em 88 sessões. 

Durante o dia de monitoramento a prioridade era registrar localizações do maior 

número possível de indivíduos, mais do que muitas localizações por indivíduo; sendo 

assim na maioria das vezes, quando um individuo era localizado e identificado, a busca 

era voltada para outro, e assim sucessivamente até voltar ao primeiro quati localizado. 
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Mesmo assim em algumas situações, um só indivíduo (ou bando, no caso de fêmea 

com colar) foi seguido de modo mais prolongado. 

 

 

Análise das áreas de vida 

A área de vida dos animais monitorados através da técnica de radiotelemetria 

foi estimada através de dois métodos: Mínimo Polígono Convexo (MPC), com 50, 95 e 

100% das localizações obtidas; e Kernel Fixo (Jacob & Rudran, 2003), usando como 

parâmetro de suavização, a média das “larguras de referência” (href = 166,09) dos 

animais monitorados, com os contornos de 50 e 95%. O uso dos contornos de 50% 

teve como objetivo avaliar a área de uso nuclear dentro das áreas de vida dos 

indivíduos. As análises foram conduzidas no programa R (R Development Core Team, 

2011), com o pacote adehabitat (Calenge, 2006). As localizações geradas pelo GPS, 

para os animais que possuíam GPS acoplados nas coleiras, foram analisadas 

separadamente já que as técnicas e a duração dos dois tipos de monitoramento foram 

bem distintas. Sendo assim, os animais que foram monitorados através das duas 

técnicas são apresentados como duas unidades amostrais distintas para comparação 

dos resultados. As áreas de vida para os animais que tiveram o colar GPS recuperado 

também foram estimadas através do método do MPC (50, 95 e 100%) e do Kernel (50 

e 95%) com href = 156,98 (já que a média das larguras de referência para esses dados 

diferiu). 
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 Foram testadas as hipóteses de que o tamanho das áreas de vida (AV), 

estimado através dos dados obtidos pela radiotelemetria, por Kernel 95%, era 

correlacionado com o número de localizações ou com o tempo de monitoramento. 

Para esses testes foi calculada a correlação paramétrica de Pearson entre o tamanho 

das áreas de vida e cada uma das variáveis testadas. Para isso os dados foram 

logaritmizados (log na base 10) de modo a diminuir a heterocedasticidade, 

apresentando uma distribuição normal (Zar, 1999). Os testes foram realizados no 

programa Statistica 7.3 (StatSoft. Inc., 2004). As estimativas geradas a partir dos dados 

de GPS foram excluídas, uma vez que a metodologia para a obtenção das localizações 

foi diferente, e por serem apenas dois indivíduos, não foram analisados 

separadamente. Além disso, o tempo de funcionamento dos dois GPS diferiu bastante 

(5 e 21 dias). 

Os tamanhos das áreas de vida dos animais monitorados por radiotelemetria, 

pelo Mínimo Polígono Convexo (MPC 100%), foram plotados em um gráfico contra o 

número de localizações. Assim foi possível observar o aumento no tamanho da AV em 

decorrência do acréscimo de novas localizações para cada animal. O objetivo era 

avaliar se as curvas atingiam assíntotas, indicando que a obtenção de novas 

localizações não alteraria as estimativas de tamanhos de áreas de vida obtidas. Os 

tamanhos das áreas de vida dos animais monitorados pelo colar GPS também foram 

plotados contra o número de localizações, em outro gráfico. 
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Análise do uso do habitat 

O habitat total disponível na área de estudo foi considerado como a soma das 

áreas de vida de todos os animais monitorados através do kernel 100%. Dentro dessa 

área, para avaliar a disponibilidade de manchas com potenciais recursos 

antropogênicos, locais de praças, lixeiras, construções e restaurantes dentro do parque 

foram georeferenciados (GPS Garmin Etrex). Foi estipulado um buffer para cada um 

dos locais de modo a incorporar a média dos erros de precisão do GPS e, mais 

importante, a extensão do uso humano e de possíveis resíduos de lixo e restos de 

comida em torno desses. O tamanho do buffer diferiu entre os tipos de construção 

uma vez que essas afetavam diferentes extensões de área. A partir daí foram definidas 

as áreas totais afetadas por cada tipo de construção na área de estudo: construções = 

2,0 ha; lixeiras = 0,3 ha; praças = 4,5 ha; e restaurantes = 0,5 ha. A diferença entre o 

habitat disponível total e essas áreas de construções humanas foi considerada como 

habitat de floresta (766,0 ha) e, portanto, sem influência de recursos antropogênicos. 

Foram então estabelecidas três categorias de habitat: floresta, restaurantes (onde a 

disponibilidade de restos de alimento seria maior ou mais regular), e outras áreas 

antrópicas (soma das áreas de praças, construções e lixeiras, onde a disponibilidade de 

alimento seria menor que a do restaurante). A partir daí, o número de localizações de 

cada animal dentro de cada uma dessas áreas foi determinada. Foi inserido um buffer 

de 10 m de raio em torno das localizações com o objetivo de incorporar os erros de 

precisão do GPS. A proporção do total de localizações obtidas de cada animal foi 

comparada com a disponibilidade (em hectares) de cada tipo de habitat dentro da área 

de vida daquele indivíduo, obtendo-se assim o resultado esperado para o número de 
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localizações em cada tipo de habitat, para cada animal monitorado. Foram usados os 

contornos de 50% e 95% do Kernel, para comparar o uso da área de vida total com o 

uso da área núcleo de cada indivíduo. As análises foram conduzidas no programa 

ArcMap 10 (ArcGIS Desktop - ESRI, 2010). A partir da soma das proporções das 

localizações esperadas, de acordo com a disponibilidade dos três tipos de habitat na 

área total, e da soma das proporções das localizações observadas em cada tipo de 

habitat, de todos os animais monitorados por radiotelemetria, foi realizado um teste G 

(teste de razão de verossimilhanças) (Zar, 1999) para testar se a diferença entre elas 

foi significativa. As análises foram realizadas no programa BioEstat 5.3 (Instituto de 

desenvolvimento sustentável Mamirauá, 2011). Para essa análise, as localizações 

geradas por GPS foram tratadas separadamente para os dois indivíduos (13M e 15F). 

Para as localizações obtidas através da radiotelemetria, o motivo do uso da soma foi 

devido ao fato que muitos dos valores se aproximavam de zero e não diferiram muito 

entre si. 

 

 

Resultados 

O esforço de captura realizado (400 armadilhas-dias) resultou em um total de 

21 quatis capturados, sendo seis machos e nove fêmeas (Tabela 2). Os outros seis 

indivíduos, na maioria filhote, e cujo peso estava abaixo do ideal para a colocação dos 

colares (< 2,3 kg) foram soltos no mesmo local de captura. Como a captura objetivou 
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apenas a colocação dos rádio colares, assim que os quinze colares disponíveis para o 

estudo foram colocados, as sessões de captura terminaram (Tabela 2). 

Dos três quatis soltos após o primeiro evento de captura (números 1, 2 e 3), 

passadas algumas semanas de monitoramento, um indivíduo teve três localizações 

registradas, sendo uma próxima a lixeiras e as outras duas dentro da mata. Os outros 

dois foram localizados uma única vez, próximo a lixeiras e no mesmo bando. Durante 

todo o período de monitoramento que se seguiu, os sinais dos respectivos colares não 

foram mais encontrados, nem os animais. Esses primeiros quatis foram excluídos das 

análises dos padrões espaciais. 

Tabela 2. Indivíduos de Nasua nasua capturados na Floresta da Tijuca (RJ) e seus 
respectivos registros: sexo, peso, comprimento, as datas de captura e de última 
localização e o número de localizações obtidas. 

Número     Comprimento  Data Número 

do 

animal 

Sexo Peso 

(kg) 

cabeça-corpo 

(cauda) em cm 

Data 
captura 

última 
localização 

de 
localizações 

1 Macho 4,0 97 (47.5) 15/10/2011 08/12/2011 3 

2 Macho 5,0 102 (47) 15/10/2011 26/11/2011 1 

3 Macho 4,0 97 (46) 15/10/2011 26/11/2011 1 

4 Macho 6,0 101 (44) 13/01/2012 13/02/2012 15 

5 Macho 5,1 100 (43) 13/01/2012 03/07/2012 28 

6 Fêmea 4,0 89 (43) 10/05/2012 03/07/2012 30 

7 Fêmea 2,9 91 (39) 31/05/2012 30/01/2013 35 

8 Fêmea 3,2 93 (37) 31/05/2012 12/07/2012 30 

9 Fêmea 3,4 92 (41) 31/05/2012 25/07/2012 23 

10 Fêmea 3,1 89 (43) 31/05/2012 22/03/2013 27 

11 Fêmea 3,2 96 (46) 31/05/2012  0 

12 Fêmea 3,2 93 (42) 09/01/2013 05/02/2013 20 

13 Macho 5,7 106 (43) 09/01/2013 15/02/2013 14 (2374 
com GPS) 

14 Fêmea 3,2 91 (40) 09/01/2013 22/03/2013 36 

15 Fêmea 3,9 96 (40) 09/01/2013 22/03/2013 37 (165 
com GPS) 
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 Em janeiro de 2012, mais dois machos capturados foram soltos com colares. No 

início de maio do mesmo ano foi capturada a primeira fêmea do estudo, e no fim desse 

mesmo mês outras cinco fêmeas foram capturadas. Dentre essas, uma perdeu seu 

colar logo após a soltura; o colar foi encontrado na copa de uma árvore ao lado de um 

dos restaurantes do Parque. Esse indivíduo (número 11) também não entrou nas 

análises dos padrões espaciais. O penúltimo esforço de captura, realizado em janeiro 

de 2013, para colocação dos quatro colares GPS obtidos na parte final do estudo, 

resultou em mais um indivíduo macho e três fêmeas capturados. 

A última captura foi realizada em abril de 2013, com o auxílio da zarabatana. A 

ferramenta possibilitou a recuperação de um dos colares GPS. Outro desses colares foi 

encontrado com o animal morto, de causas aparentemente naturais e não por danos 

causados pelo colar. Anteriormente, apenas um animal com colar havia sido 

encontrado morto, também sem causas aparentemente relacionadas ao equipamento. 

Porém, foram observados pequenos ferimentos próximo ao pescoço em dois dos 

indivíduos monitorados; um apresentou cicatrização rápida da região, enquanto outro 

(um dos quatis com GPS) não foi avistado após o diagnóstico da ferida, e seu 

transmissor já não funcionava mais. Outro indivíduo cujo transmissor do colar já não 

funcionava, devido ao término da bateria, foi capturado com a zarabatana, e teve seu 

colar retirado. O restante dos animais não foi encontrado devido ou à perda de colar 

ou ao término da bateria do transmissor. Sendo assim, apenas dois dos quatro GPS 

colocados nos colares foram recuperados e seus respectivos dados utilizados nas 

análises. Um deles foi o de uma fêmea, permitindo obter informações de seu bando, e 

o outro de um macho solitário. 
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A partir da captura de outubro de 2011 foram realizadas 87 sessões de 

monitoramento através da técnica de radiotelemetria, totalizando 420 horas em 

campo até abril de 2013. Um total de 292 localizações foi obtido para 11 indivíduos, 

sendo a média de localizações por indivíduo igual a 26,54 (dp = 7,7) e variando de 14 a 

37 localizações. A média do tempo de monitoramento de cada animal foi igual a 99,5 

dias (dp = 93,1), variando de 27 a 294 dias (Tabela 3). 

Os tamanhos médios das áreas de vida dos animais monitorados através da 

radiotelemetria, estimados pelo método do Mínimo Polígono Convexo, foram de 8,5 

ha (dp = 7,6) para o contorno de 50%, de 39,9 ha (dp = 18,1) para o contorno de 95% e 

de 58,6 (dp = 34,8) para o contorno de 100% (Tabela 3). Pelo método do Kernel, as 

médias das estimativas dos tamanhos das áreas de vida dos animais monitorados 

através da radiotelemetria foram de 31,7 ha (dp = 9,1) para o contorno de 50% e de 

149,4 ha (dp = 34,9) para o contorno de 95% (Tabela 3). 

Os dados obtidos a partir dos colares GPS recuperados foram usados na análise 

das áreas de vida, pelos métodos do MPC e do Kernel Fixo, para comparação com os 

resultados obtidos através do monitoramento por radiotelemetria. O GPS acoplado ao 

colar da fêmea (número 15F) funcionou por um período de apenas cinco dias, menos 

do que o esperado. Provavelmente por causa dessa curta duração o tamanho da área 

de vida estimado, mesmo com um total de 165 localizações, foi menor que o estimado 

com o uso das localizações de radiotelemetria pelo Kernel 95%. Já o GPS acoplado no 

colar do quati macho (número 13M) funcionou por 21 dias e obteve um total de 2.374 

localizações. O tamanho da área de vida estimado, incluindo áreas externas do parque, 
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foi bastante superior ao estimado com o uso das localizações obtidas por 

radiotelemetria (apenas 14 para esse animal) (Tabela 3). 

As estimativas dos tamanhos das áreas de vida obtidas através das localizações 

geradas pelo colar GPS tiveram médias de 46,4 ha (dp = 53,7) para o MPC 50%, 183,8 

ha (dp = 94,3) para o MPC 95% e 218,8 ha (dp = 136,5) para o MPC 100%. Para as 

estimativas através do Kernel a média foi de 50,2 ha (dp = 19,8) para o Kernel 50%, e 

221,5 ha (dp = 52,1) para o Kernel 95%. 

 

 

Tabela 3. Identificação, sexo, número de localizações e tempo de monitoramento para 
indivíduos de Nasua nasua monitorados na Floresta da Tijuca (RJ) e suas respectivas 
estimativas de áreas de vida através do MPC e Kernel Fixo, com o uso das localizações 
por radiotelemetria. Para os indivíduos 13 e 15, as estimativas também são 
apresentadas para as localizações obtidas por colar GPS. 

Número 
do 

animal 
Sexo 

Número de 
localizações 

Tempo 
(dias) 

Tamanho das Áreas de Vida (ha) 

MPC 
50% 

MPC 
95% 

MPC 
100% 

Kernel 
50% 

Kernel 
95% 

4 M 15 30 7,2 16,3 32,3 27,7 122,2 

5 M 28 171 2,4 20,3 21,9 21,9 100,0 

6 F 30 54 1,7 40,6 44,5 23,3 131,1 

7 F 35 243 5,3 55,9 61,4 27,7 156,3 

8 F 30 41 4,9 55,7 61,2 25,2 146,2 

9 F 23 54 3,8 16,2 19,3 24,2 127,8 

10 F 27 294 20,2 52,8 112,3 44,6 202,2 

12 F 20 27 6,7 31,4 45,5 33,4 133,6 

13 M 14 37 3,2 30,1 33,5 30,3 128,6 

13 GPS M 2374 21 84,4 250,5 315,3 64,1 258,3 

14 F 33 72 13,8 52,9 101,8 44,6 194,3 

15 F 37 72 24,3 67,3 111,2 45,9 201,3 

15 GPS F 165 5 8,4 117,1 122,3 36,2 184,6 

 

A correlação entre os tamanhos das áreas de vida (AV) estimadas pelo método 

do Kernel 95% e o número de localizações, e entre os tamanhos das AVs e o tempo de 
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monitoramento não foi significativa em nenhuma das duas análises (tamanho da AV e 

nº de localizações: r = 0,52, g.l. = 10, p = 0,11; tamanho da AV e tempo de 

monitoramento: r = 0,32, g.l. = 10, p = 0,34). 

As curvas da relação entre os tamanhos das áreas de vida, estimado pelo 

Mínimo Polígono Convexo e o número de localizações obtidas por radiotelemetria, 

apresentaram padrões distintos. Na maioria dos indivíduos monitorados foi possível 

perceber que algumas curvas no gráfico se aproximaram das assíntotas, embora para 

alguns indivíduos seja possível perceber que as últimas localizações obtidas 

provocaram um aumento significativo no tamanho da área de vida estimada (Figura 4). 

Em relação aos indivíduos também monitorados por GPS, a relação avaliada foi entre o 

tamanho da área de vida e o tempo de monitoramento (já que no GPS muitas 

localizações são registradas em curtos intervalos de tempo). As curvas da análise não 

atingiram valores assintóticos no gráfico (Figura 5), o que já era esperado 

principalmente para o quati 15F, pelo curto tempo de funcionamento do seu GPS (5 

dias), e embora o GPS do quati 13M tenha funcionado por mais dias (21), esse não é 

um intervalo de tempo suficiente para um animal percorrer toda sua área de vida. 
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Figura 4. Relação entre os tamanhos das áreas de vida (em km²) dos animais 
monitorados por radiotelemetria, estimadas pelo método do Mínimo Polígono 
Convexo, e os respectivos números de localizações. Cada gráfico refere-se a um 
indivíduo monitorado, identificados pelo número na parte superior. 

 

Figura 5. Relação entre os tamanhos das áreas de vida (em km²) dos animais 
monitorados por GPS colar, estimadas pelo método do Mínimo Polígono Convexo, e os 
respectivos períodos de duração do monitoramento. A identificação de cada indivíduo 
está no canto superior esquerdo dos gráficos. 
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O fato de alguns animais capturados pertencerem a um mesmo bando causou 

similaridade em algumas áreas de vida. Isso foi marcante para os quatis 14F e 15F, que 

durante todo seu monitoramento foram encontrados juntos. O quati 7F também foi 

observado nesse grupo, porém foi capturado anteriormente e seu monitoramento se 

iniciou antes da captura de seus companheiros de bando; portanto apresentou uma 

área de vida distinta, o que pode indicar que as áreas de uso não são definitivas. Os 

quatis 9F e 8F pertenciam ao mesmo bando do quati 7F, em seu primeiro momento de 

monitoramento, porém o 9F não foi mais avistado e o 8F foi um dos animais 

encontrados mortos durante o estudo. O quati 12F foi encontrado diversas vezes no 

mesmo bando que o 10F, porém o monitoramento deste último também foi iniciado 

anteriormente. Todos esses indivíduos eram fêmeas e os machos monitorados 

apresentaram comportamento solitário, se sobrepondo aos bandos em raros 

momentos. A proximidade mais intensa dos machos com os bandos foi observada 

durante o período de acasalamento da espécie, que na área de estudo começou 

próximo ao final do mês de julho (observação pessoal) com os primeiros filhotes 

aparecendo em novembro. Isso foi observado em dois anos consecutivos, se 

assemelhando ao período reprodutivo da espécie descrito na literatura. 

A área ocupada pelas áreas de vida, estimadas através do Kernel 100% de todos 

os indivíduos monitorados, totalizou uma área de 766 ha de floresta, 6,8 ha de áreas 

antrópicas, e 0,5 ha de restaurantes. As proporções dos diferentes tipos de habitats 

variaram dentro das áreas de vida dos animais (Tabela 4; Figura 6). 
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Tabela 4. Áreas totais dos três tipos de habitat avaliados na área de estudo e tamanho 
da área (ha) de cada hábitat dentro das áreas de vida dos quatis, na Floresta da Tijuca, 
estimadas pelo Kernel 50% e 95%. 

Habitat Restaurante Areas antrópicas Floresta 
disponibilidade 

total na área 0.5 ha 6.8 ha 766.7 ha 
Número do 

animal 
Kernel 
50% 

Kernel 
95% 

Kernel 
50% 

Kernel 
95% 

Kernel 
50% 

Kernel 
95% 

4 0.3 0.3 0.5 4.3 27.0 117.7 
5 0.3 0.5 1.6 3.4 20.0 96.1 
6 0.3 0.5 0.0 2.4 23.1 128.3 
7 0.3 0.5 1.3 4.8 26.2 150.9 
8 0.3 0.3 1.0 4.5 24.0 141.4 
9 0.3 0.3 0.5 4.2 23.4 123.4 
10 0.3 0.5 3.4 4.7 41.0 197.0 
12 0.5 0.5 0.4 3.6 32.5 129.5 
13 0.3 0.5 0.4 1.5 29.6 126.6 
13 GPS 0.5 0.5 0.7 3.2 62.9 254.7 
14 0.0 0.5 3.4 5.3 41.2 188.5 
15 0.0 0.5 3.4 5.3 42.5 195.4 
15 GPS 0.3 0.3 1.7 5.6 34.2 178.8 
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Figura 6. Área de estudo na Floresta da Tijuca (na cor verde), com os contornos das 
áreas de vida (Kernel 50%, contorno fino interior, e 95%, contorno mais grosso 
exterior) de cada indivíduo monitorado (identificação no canto superior esquerdo) e os 
diferentes habitats com potenciais recursos antropogênicos (vermelho indicando áreas 
dos restaurantes; cinza indicando áreas de construções, praças e lixeiras). Continua na 
próxima página... 
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Figura 6. Continuação... 
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A hipótese de que as proporções de localizações em cada habitat diferiram da 

proporção de localizações esperadas, dada a disponibilidade dos habitats, foi 

confirmada com a soma das localizações por radiotelemetria usando o Kernel 50% 

(teste G = 418,1; g.l. = 2; p = < 0,0001) e também pelo Kernel 95% (teste G = 767.853; 

g.l. = 2; p = < 0,0001). O teste foi significativo para o quati 13M (com GPS), tanto com o 

Kernel 50% como com o 95% (Teste G = 113,77; g.l. = 2; p = < 0,0001; Teste G = 135,8; 

g.l. = 2; p = < 0,0001). No entanto não foi significativo em nenhum dos dois casos para 

o quati 15F (com GPS). (Teste G = 1,91; g.l. = 2; p = 0,38; Teste G = 1,52; g.l. = 2; p = 

0,46) (Figura 7). 

O habitat de floresta, em todas as análises, embora tenha sido muito mais 

utilizado que os outros dois hábitats analisados, foi menos utilizado do que o esperado 

de acordo com a predominância de sua área nas áreas de vida dos quatis. Em 

contrapartida, isso representou um uso maior do que o esperado para as áreas 

antrópicas e para as áreas de restaurante. Isso só não foi verdade para o quati 13M 

que utilizou as áreas antrópicas menos que o esperado e o quati 15F que utilizou os 

restaurantes menos que o esperado. Com o somatório de todas as localizações de 

quatis, sem separar indivíduos, foram obtidas mais localizações nas áreas de lixeiras, 

construções e praças (áreas antrópicas) do que nas áreas de restaurante. Ao avaliar 

por indivíduo, a relação entre o número de localizações esperadas e observadas variou 

entre esses dois recursos, indicando preferências individuais entre áreas de 

restaurante e outras áreas antrópicas (Tabela 5). 
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Figura 7 – Comparação do uso observado e esperado dos três tipos de habitat 
avaliados na área de estudo (restaurantes, outras áreas antrópicas – praças, lixeiras e 
construções, e floresta). Os gráficos da esquerda indicam os resultados considerando a 
área nuclear dos animais (Kernel 50%) e os gráficos da direita indicam os resultados 
para a área de vida total dos animais (Kernel 95%). 

 



 

40 
 

Tabela 5. Número de localizações observadas e esperadas (de acordo com a proporção 
da área de cada habitat disponível e o número de localizações de cada quati) para cada 
indivíduo, em cada tipo de habitat, dentro das áreas estimadas pelo Kernel 50% e 95%. 

Habitat Restaurante Areas antrópicas Floresta 
Kernel50% Kernel95% Kernel50% Kernel95% Kernel50% Kernel95% 

Id. do 
animal 

Obs Esp Obs Esp Obs Esp Obs Esp Obs Esp Obs Esp 

4 1.0 0.1 1.0 0.0 0.0 0.2 2.0 0.5 11.0 11.7 12.0 14.4 
5 1.0 0.2 1.0 0.1 0.0 1.4 2.0 0.9 19.0 18.3 25.0 26.9 
6 1.0 0.2 1.0 0.1 0.0 0.0 1.0 0.5 20.0 20.8 28.0 29.3 
7 10.0 0.2 11.0 0.1 2.0 1.2 5.0 1.1 15.0 25.5 19.0 33.8 
8 4.0 0.2 4.0 0.1 2.0 1.0 2.0 0.9 19.0 23.8 24.0 29.0 
9 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.4 2.0 0.8 16.0 15.5 21.0 22.2 
10 5.0 0.1 6.0 0.1 5.0 1.6 6.0 0.6 11.0 19.3 15.0 26.3 
12 2.0 0.2 2.0 0.1 3.0 0.2 4.0 0.5 10.0 14.6 14.0 19.4 
13 1.0 0.1 2.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 9.0 9.8 12.0 13.8 
13 GPS 110.0 15.0 112.0 4.3 0.0 22.2 9.0 27.2 1811.0 1883.9 2108.0 2197.5 
14 0.0 0.0 2.0 0.1 9.0 1.8 10.0 0.9 14.0 21.2 21.0 32.0 
15 0.0 0.0 2.0 0.1 10.0 1.9 12.0 1.0 15.0 23.1 23.0 35.9 
15 GPS 0.0 0.7 0.0 0.2 8.0 4.6 9.0 5.0 91.0 93.7 156.0 159.8 

 

 

 

Discussão 

Os quatis monitorados, de modo geral, apresentaram uma alta fidelidade às 

áreas com potenciais recursos antropogênicos e muitos pareceram centralizar suas 

áreas de vida em torno desses. A observação no campo confirmou o alto uso desses 

recursos pelos animais, assim como a habituação com os visitantes no entorno dessas 

áreas, embora não tenham deixado de realizar suas atividades naturais como forrageio 

no solo e no estrato arbóreo. É provável, dada a limitação da área armadilhada e do 

número de armadilhas em cada sessão de captura, que a maioria dos animais 

capturados já estivessem atrelados às áreas mais antropizadas. Um armadilhamento 
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em locais de acesso mais difícil aos visitantes e mais distante dessas áreas, poderia 

incluir nas análises indivíduos nos quais a dependência desses recursos (e consequente 

inclusão desses em suas áreas de vida) seria menor, ou poderia demonstrar que a 

visitação das manchas antrópicas de fato ocorre também para esses indivíduos. 

Entretanto, é interessante notar, através da Figura 6, que para todos os indivíduos 

monitorados, com excessão de dois do mesmo bando (14F e 15F apenas com dados de 

radiotelemetria), pelo menos um dos dois restaurantes do parque estava incluído em 

sua área nuclear (Kernel 50%). Isso demonstra que para os indivíduos, que também se 

deslocam por áreas menos antropizadas do parque, é importante visitar 

ocosionalmente a essas fontes confiáveis de recursos. Além disso, foi possível observar 

que a ocupação humana da área não provoca o afastamento dos animais para áreas 

mais naturais do parque, indicando que os impactos antrópicos não são maiores que 

os benefícios para a população dos quatis na Floresta da Tijuca; sendo o benefício 

considerado no caso, os restos de alimento deixados. 

Os tamanhos das áreas de vida estimados pelo método do Mínimo Polígono 

Convexo (MPC) apresentaram valores baixos em relação aos descritos na literatura 

(Beisiegel & Mantovani, 2006; Trovati et al., 2010), com exceção da estimativa com as 

localizações obtidas por GPS para o indivíduo 13M. Já os tamanhos das áreas de vida 

encontrados através da estimativa do Kernel Fixo se aproximaram das estimativas 

descritas em trabalho anteriores. A diferença entre as estimativas do MPC e do Kernel 

Fixo são decorrentes do caráter probabilístico do Kernel, que a partir de funções de 

probabilidade de densidade associadas a cada localização, gera uma função de 

densidade da distribuição da utilização da área pelo animal (Jacob & Rudran, 2003). O 

contorno total da área de vida gerado pelo Kernel deve ser mais representativo do uso 
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real do espaço pelo animal; ou seja, se o animal foi localizado em um ponto, é de se 

esperar que ele esteja utilizando boa parte da área adjacente a este ponto. 

As comparações entre os resultados obtidos através das localizações por 

radiotelemetria com os obtidos através das localizações por GPS ficaram prejudicadas 

devido ao baixo tamanho amostral e ao fato de um dos GPS recuperados ter 

funcionado por poucos dias. Porém, no caso do macho (13M) monitorado através das 

duas técnicas, foi possível perceber os benefícios do uso de GPS para esse tipo de 

estudo. O GPS, por ser capaz de colher informações constantes sobre a posição do 

animal sem depender do esforço ou influência do pesquisador, não só gerou um 

número de localizações superior, como obteve localizações em locais onde a presença 

do pesquisador não seria possível, como nas áreas da borda externa do parque da 

Floresta da Tijuca que incluem residências particulares. Dessa forma, o uso de 

manchas antrópicas por esses animais foi demonstrado de forma mais eficiente do que 

pelo monitoramento através da técnica de homing in on the animal, que no presente 

estudo se limitou a essas manchas no interior do parque. Em estudos dessa natureza, 

portanto é recomendável o uso de GPS acoplados aos rádio-colares. 

O tamanho médio das áreas de vida encontrado, através da estimativa do 

Kernel 95%, foi inferior ao encontrado em um estudo de Beisiegel & Mantovani (2006), 

realizado em um remanescente maior e melhor preservado de Mata Atlântica no 

estado de São Paulo, onde com o mesmo método foi encontrada uma média de 544 

ha. Foi também inferior ao encontrado por Trovati et al., 2010, em um estudo no 

Cerrado, que demonstraram uma variação de 220 a 755 ha no tamanho da área de 

vida. Em uma região de transição de Cerrado para Mata Atlântica, Nakano-Oliveira 
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(2002) encontrou uma área de 630 ha para uma fêmea e 490 ha para um macho. Os 

valores se aproximaram, embora ainda inferiores, aos do estudo realizado por Rocha 

(2006), no Pantanal, que encontrou uma variação de cerca de 150 a 360 ha para o 

tamanho da área de vida para bandos e de cerca de 60 a 140 ha para machos 

solitários, estimados também pelo método do Kernel (Tabela 1). Embora diferenças 

nos ambientes estudados devam explicar as variações nos tamanhos das áreas de vida 

dos quatis, também é possível que os valores mais baixos encontrados no presente 

estudo possam estar relacionados a uma fidelidade maior à área de vida nuclear dos 

animais, nas quais os recursos antropogênicos estão presentes. Costa et al. (2009) 

encontraram em uma região de savana no Mato Grosso do Sul, através do método da 

média harmônica com 95% do contorno, áreas de vida que variaram entre 14 e 21,2 

ha, de acordo com a estação (Tabela 1). Porém, a diferença entre os métodos 

empregados na estimativa não permite uma comparação representativa entre os 

valores. 

É possível que a exploração do ambiente pelos indivíduos de quati se dê de 

forma contínua, sem necessariamente repetir manchas familiares e, portanto sem área 

de vida definida, o que provoca o a aumento constante da área percorrida pelo animal. 

Estudos de longa duração devem ser capazes de identificar mudanças não só na 

variação do tamanho das áreas de vida, mas também nos locais onde essas são 

estabelecidas. Beisiegel & Mantovani (2006) reportam que em sua área de estudo, 

devido à baixa densidade populacional de quatis, os grupos utilizam diferentes áreas 

ao longo de um grande período, resultando em uma área total extensa ao longo da 

vida. Com a concentração de recursos antropogênicos na Floresta da Tijuca, é possível 

que essa situação se dê de forma reduzida, uma vez que a sobreposição de diferentes 
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grupos foi observada durante os trabalhos de campo, concentrada em torno dessas 

áreas. A sobreposição no uso de áreas é demonstrada em outros estudos para o 

gênero Nasua (Hass, 2002; Valenzuela & Macdonald, 2002). 

Embora não analisada estatisticamente, a variação nos tamanhos das áreas de 

vida observada entre machos e bandos, compostos por fêmeas e jovens, não pareceu 

tão grande quanto a reportada por estudos anteriores. Ao comparar machos e bandos, 

é de se esperar áreas significativamente menores para machos, uma vez que bandos 

apresentam necessidades energéticas maiores e, portanto precisam percorrer 

manchas de recursos suficientes para suprir a demanda de todos os membros. 

Enquanto isso, machos solitários têm o benefício de utilizar exclusivamente uma 

determinada mancha. No caso da Floresta da Tijuca, essa menor variação pode ser 

mais um indício de que os indivíduos monitorados estão centralizando suas áreas de 

vida em torno dos recursos antropogênicos, e obtendo nessas manchas os alimentos 

necessários sem necessidade de ampliar seu deslocamento.  

Estudos anteriores com carnívoros já demonstraram áreas de vida menores 

para populações urbanas em relação aos seus correspondentes selvagens, sendo essa 

variação explicada principalmente pela diferença na disponibilidade de recursos entre 

hábitats (Macdonald, 1983). O presente estudo confirmou esse padrão. Os quatis na 

Floresta da Tijuca, onde há influência urbana através da disponibilidade de recursos 

antropogênicos, apresentaram tamanhos de áreas de vida inferiores aos de 

populações de ambientes mais naturais. Muitos trabalhos avaliaram espécies de 

ecologia bastante semelhante a dos quatis, como é o caso dos guaxinins (Procyon 

lotor) no hemisfério norte, influenciados pela urbanização (Prange et al., 2004; Bozek, 
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2006). Na Europa, estudos com a raposa (Vulpes vulpes), cujo hábito de forragear em 

depósitos de lixo, lembra o quati por possuir uma forte dependência do uso de 

recursos urbanos, como locais de abrigo e alimento (Janko et al., 2012). Estudos com o 

coiote (Canis latrans) entre áreas rurais e urbanizadas na América do Norte também 

indicam áreas de vida mais compactas nas populações urbanas (Atwood et al., 2004). 

Estudos assim ajudam a explicar as menores áreas de vida encontradas para os quatis 

no presente estudo, comparadas a trabalhos anteriores. 

Por outro lado, é possível que os tamanhos das áreas de vida estejam 

subestimados para alguns dos animais, principalmente os que tiveram um baixo 

número de localizações ou o tempo de monitoramento muito curto. O método do 

Mínimo Polígono Convexo, por exemplo, depende de uma grande quantidade de 

localizações para que a área estimada atinja um valor assintótico, quando a adição de 

pontos não resulta mais em aumento do tamanho estimado das áreas de vida (Jacob & 

Rudran, 2003). Foi possível observar um grande aumento na área estimada na 

comparação entre o MPC com 95% dos pontos e o MPC 100% para alguns dos 

indivíduos, inclusive quase dobrando o valor em alguns casos (Tabela 3). Isso demostra 

que cada localização acrescentou um peso grande na análise, reforçando a 

possibilidade da subestimativa das áreas devido ao baixo número de localizações. 

Além disso, o curto período de monitoramento de alguns indivíduos pode não ter 

permitido a obtenção de localizações em locais mais extremos da área de vida, o que 

pode ter sido acarretado por uma maior frequência de uso das áreas nucleares pelos 

animais. Para diminuir problemas desse tipo, as sessões de monitoramento devem ser 

realizadas intervaladas ao longo de um período de tempo representativo na vida dos 

indivíduos, o que muitas vezes é impossibilitado por limitações de funcionamento do 



 

46 
 

equipamento, ou da duração do estudo. De qualquer modo, acredita-se que para a 

maioria dos indivíduos estudados na Floresta da Tijuca o monitoramento foi 

satisfatório (tempo médio de monitoramento por indivíduo superior a três meses, com 

uma média de 26 localizações) e resultou em boas estimativas. 

Em relação ao uso do hábitat, os quatis na Floresta da Tijuca, de modo geral, 

utilizaram o habitat de floresta menos do que o esperado, embora tenha sido o mais 

utilizado em comparação com as categorias “áreas antrópicas” e “restaurantes”. O uso 

observado foi maior do que o esperado para a classe de habitat “áreas antrópicas” – 

que somou praças, construções e lixeiras – indicando preferência no uso dessas áreas 

pelos animais, talvez pelos restos de alimentos deixados ou até oferecidos pelos 

visitantes nesses locais. Os animais são avistados principalmente entrando nas lixeiras, 

passam um curto período revirando os alimentos nela de forma intensa e se deslocam 

novamente para áreas de floresta. O uso das áreas de restaurante também foi maior 

do que o esperado de acordo com a disponibilidade dessas, indicando que os recursos 

alimentares presentes nesses locais influenciam os padrões espaciais desses animais. 

Ao mesmo tempo é importante destacar que o alto uso dessas áreas não significa que 

a presença de recursos antropogênicos possa suprir a ausência de florestas, ou a perda 

de hábitats naturais. Inclusive, o habitat de floresta foi o hábitat mais utilizado, e o 

comportamento mais observado nos quatis da área do presente estudo foi o 

forrageamento do solo, na busca de invertebrados, e ocasionalmente no dossel. 

Habitats naturais ainda são amplamente utilizados pelos quatis, e nesse caso a escolha 

também pode estar relacionada à disponibilidade de abrigo como recurso. Em cidades, 

ou proximidades, carnívoros onívoros costumam ocupar habitats predominantemente 

naturais, com pouco distúrbio, em momentos de descanso (Riley et al., 2003; Janko et 
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al., 2012). Os quatis na Floresta da Tijuca podem ser avistados frequentemente 

utilizando as copas de árvores, próximas às estradas ou trilhas do parque, para 

descansar nos horários próximos do meio do dia. 

O fato de algumas espécies selvagens, sob pressão antrópica, ampliarem seu 

nicho, através de mudanças comportamentais, para possibilitar sua sobrevivência em 

habitats modificados também já foi demonstrado na literatura para animais de médio 

porte com hábito generalista ou dieta onívora (Rosatte et al., 1991; Statham & 

Statham, 1997; Santana, 2010; Yirga et al., 2012). A plasticidade no comportamento de 

uma determinada espécie permite a ela explorar esse tipo de habitat urbano, de modo 

que ela se beneficie de algumas atividades humanas. No caso de recursos alimentares, 

a dieta natural pode ser suplementada (Kauhala et al., 1998; Fedriani et al., 2001; 

Gehrt, 2004; Silva & Talamoni, 2003; Prange et al., 2004), e em muitos casos essa 

suplementação gera certa dependência ou fidelidade a esse tipo de recurso ou às 

áreas, muitas vezes previsíveis, onde ocorrem (Rodriguez & Delibes 1992; Prange et al., 

2003; Contesse et al., 2004; Silva & Talamoni, 2004; Quinn & Whisson, 2005). O uso 

desses recursos pode ser o principal responsável pela diminuição e agregação das 

áreas de vida de algumas espécies reportadas em estudos anteriores (Quinn & 

Whisson, 2005; Ditchkoff et al., 2006; Janko et al., 2012). Também é interessante 

lembrar que diminuições nos tamanhos das áreas de vida da fauna dos ambientes 

urbanos já podem ser determinadas pelo próprio isolamento e pela descontinuidade 

característica de áreas naturais dentro do habitat urbano. Essa relação, no entanto, 

pode diminuir em espécies habilidosas em se deslocar através da matriz (Prange et al., 

2004). No caso dos quatis estudados, os dados de GPS mostraram o uso de áreas 
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externas do parque, que incluíam algumas residências, embora estas não tenham sido 

quantificadas quanto à área como foram as construções no interior do parque. 

O comportamento alimentar dessas espécies de carnívoros pode levar a uma 

série de conflitos (Contesse et al., 2004; Bateman & Fleming, 2012). Na Floresta da 

Tijuca é frequente a observação de quatis revirando pertences de visitantes em busca 

de alimento. No Parque Nacional do Iguaçu (PR) essa situação é bastante pior, e há 

uma série de registros de ataques a visitantes (Santos, 2012). Além disso, há uma piora 

na saúde desses animais, uma vez que junto com restos de alimento é ingerida uma 

grande quantidade de material não comestível, como embalagens de produtos, 

geralmente de plástico ou alumínio (Hoffmann & Gottschang, 1977; Eskreys-Wójcik & 

Wierzbowska, 2007; Morey, Gese & Gehrt, 2007), isso também ocorre na Floresta da 

Tijuca (observação pessoal). Além de ingerir esses materiais, os quatis acabam 

espalhando o lixo das lixeiras em áreas naturais de floresta, o que também é uma 

fonte de conflitos. Em estudos futuros será importante avaliar também a saúde e a 

condição física desses animais com esse tipo de comportamento. 

A abundância e distribuição previsível de recursos antropogênicos muitas vezes 

resulta em uma memorização por parte de espécies urbanas (Prange & Gehrt, 2004), 

promovendo o alto uso desses. Na Floresta da Tijuca foi possível perceber que mesmo 

utilizando mais o hábitat de floresta que os outros, os quatis tinham áreas de vida 

concentradas em torno das áreas antrópicas e dos restaurantes, indicando que essas 

manchas de recurso influenciam onde as áreas de vida estão localizadas em relação à 

área disponível total do parque. É possível que essa dependência acarrete, em um 

prazo de tempo significativo, certa ruptura em algumas interações ecológicas. 
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Rodewald et al. (2011) demonstraram, em um gradiente urbano-rural, que os 

mesopredadores depredavam menos ninhos de aves na medida em que estavam mais 

próximos a áreas urbanizadas, onde provavelmente se beneficiam dos recursos 

associados. Deslocamentos na dieta já foram reportados para diferentes espécies 

urbanas de hábito generalista e onívoro (Hoffmann & Gottschang, 1977; Fedriani et al., 

2001; Contesse et al., 2004). No caso de animais com alto percentual de frutos na 

dieta, a exemplo do quati (Alves-Costa & Eterovick, 2007), e que consequentemente 

têm grande potencial como dispersor de sementes, um deslocamento da preferência 

de frutos para itens antropogênicos pode romper tais interações mutualísticas e 

prejudicar a comunidade vegetal. Já foi demonstrado que a dieta do quati pode variar 

bastante em relação a sua preferência (Nakano-Oliveira, 2002; Costa, 2003), o que 

sugere que pode ocorrer uma seleção maior por alimentos de fácil obtenção e alta 

caloria (como os encontrados em lixeiras) em detrimento de frutos ou insetos. É 

possível que ao aumentar o uso de recursos antrópicos, o quati diminua a importância 

de frutos em sua dieta, o que pode resultar em uma piora de seus serviços ecológicos 

como dispersor de sementes. Para isso é necessário investigar a deposição de 

sementes em fezes de quatis, seja a diversidade de espécies vegetais ou a quantidade 

de sementes dispersadas. A comparação pode ser feita em relação à quantidade 

relativa de outros itens na dieta, e entre estudos relacionados em diferentes 

localidades. 

Por outro lado, se os recursos antropogênicos podem acarretar em um 

aumento na população e na densidade de quatis na área, é provável que o número 

total de sementes dispersadas nesse cenário seja maior, devido ao maior número de 

dispersores. O quati, por ser uma espécie resistente à presença humana, pode ser 
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importante na substituição de dispersores extintos localmente, mantendo processos 

mutualísticos fundamentais para boa parte da comunidade vegetal. Segundo Howe & 

Smallwood (1982) entre 50 a 90% de árvores e arbustos tropicais produzem frutos que 

dependem de vertebrados frugívoros para dispersar suas sementes. Com a crescente 

defaunação, seja através da fragmentação de habitats ou da caça (Galetti et al., 2003; 

Wright 2003; Galetti et al. 2006; Jordano et al. 2006; Stoner et al. 2007), é inevitável 

que algumas plantas sofram um decréscimo na dispersão, afetando diretamente o 

recrutamento e sobrevivência de novos indivíduos (Dirzo & Miranda, 1990; Terborgh & 

Wright, 1994;  Chapman & Chapman 1995; Galetti et al., 2003; Alves-Costa, 2004; 

Alves-Costa & Eterovick, 2007). Isso por sua vez pode acarretar mudanças, a longo 

prazo, na composição das comunidades vegetais. 

No contexto dos habitats urbanos ou muito fragmentados, a dispersão de 

sementes deve garantir o fluxo gênico entre remanescentes de vegetação natural 

(Jordano & Godoy, 2002; Alves-Costa & Eterovick, 2007) e até a regeneração de áreas 

degradadas (Grime & Hillier, 1992; Duncan & Chapman, 2002; Alves-Costa & Eterovick, 

2007). A Floresta da Tijuca, assim como outras áreas na Mata Atlântica, tem um 

histórico de perda de espécies animais e algumas espécies vegetais perderam alguns 

de seus dispersores naturais (Cid, 2011). Trata-se de um cenário semelhante ao da 

“floresta vazia”, proposta por Redford (1992), embora ainda ocorram na área outros 

dispersores, como a paca (Cuniculus paca; Rodentia, Cuniculidae) e muitas espécies de 

aves, que podem apresentar redundância nos serviços de dispersão com fauna extinta 

localmente. Nesse caso, o quati, ao manter uma alta diversidade de frutos em sua 

dieta mesmo sobre influência de recursos antrópicos, poderia constituir uma peça 

fundamental para reduzir o intenso processo de perda de interações ecológicas que 
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ocorre nas florestas tropicais (Alves-Costa & Eterovick, 2007; Janzen, 1974; Cullen et 

al.,2001). 

 

O estudo confirmou a redução do tamanho das áreas de vida dos quatis em 

ambientes com influência humana, como já havia sido demonstrado para outros 

carnívoros de áreas urbanas. Também foi demonstrado que animais de hábitos 

generalistas como o quati, embora ainda estejam fortemente atrelados ao ambiente 

natural, podem explorar e se beneficiar de recursos antropogênicos, e que manchas 

com tais recursos dentro da área de ocorrência desses indivíduos têm papel 

importante na estruturação e localização das áreas de vida. 

Como sugestões para estudos futuros destaca-se a importância de investigar e 

quantificar de forma detalhada o uso dos recursos antropogênicos. Uma possibilidade 

é a avaliação das fezes dos quatis, analisando o percentual de cada tipo alimentar, 

dentre insetos, frutos e alimentos antropogênicos (muitas vezes pequenos fragmentos 

de embalagens são encontrados nas fezes – observação pessoal). O uso desses 

recursos também pode ser acessado através de estudos comportamentais. Quatis 

podem se acostumar com a presença humana (Beisiegel & Mantovani, 2006), mesmo 

em áreas menos antropizadas, permitindo um acompanhamento por longos períodos 

e possibilitando uma descrição detalhada das atividades dos bandos. Estudos 

populacionais, principalmente acerca das densidades atingidas no habitat urbano 

também são cruciais e devem ser combinados às investigações anteriores; uma 

quantificação e qualificação mais detalhada dos bandos, associada a um possível 

territorialismo em torno das melhores áreas, também enriqueceria bastante a 
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discussão. Estudos dos padrões espaciais, como no presente trabalho, são 

interessantes de serem reproduzidos em outros locais de ocorrência dos quatis e de 

características semelhantes à Floresta da Tijuca, com influência antrópica. São locais 

como o Parque das Mangabeiras (MG) e o Parque Nacional do Iguaçu (PR), que tem 

uma série de estudos nos quais outros parâmetros são avaliados, como a dispersão de 

sementes (Alves-Costa & Eterovick, 2007). 

Em relação ao manejo da Floresta da Tijuca, algumas medidas foram tomadas 

pela equipe gestora do Parque no decorrer do estudo, como por exemplo, a colocação 

de travas nas lixeiras, impedindo o acesso por quatis. Devido ao grande número de 

visitantes que frequenta o Parque e o potencial turístico do local, a educação 

ambiental é imprescindível. São necessárias recomendações aos visitantes para não 

alimentar deliberadamente os animais, nem indiretamente, ao deixar alimentos ou 

pertences ao alcance dos animais. Sobretudo é importante que os visitantes entendam 

a situação do quati e seus papéis ecológicos no local. Nesse aspecto é essencial que 

pesquisadores do local pratiquem a divulgação científica. 
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