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INTRODUÇÃO: 

As alterações na composição da comunidade de mamíferos e os efeitos de cascata associados a 
predadores de topo podem surgir através de efeitos letais (CEs), (i.e quando as presas são 
consumidas por predadores), ou por efeitos não letais (NCE), (i.e quando os predadores alteram o 
comportamento de presas em resposta ao risco de predação, tendo também um efeito indireto na sua 
abundância e distribuição (Lima 1998; Peckarsky et al., 2008).  
Os efeitos não letais se manifestam mediados pelos estímulos dos predadores (e.g., auditivos, 
químicos, visuais), os quais podem alterar o comportamento das presas influenciando na taxa de 
forrageio (Altendorf et al., 2001; Hernández & Laundré, 2005; Ripple & Beschta, 2006). Por exemplo, 
quanto maior o risco de predação maior será o tempo gasto em vigilância e, consequentemente, menor 
o tempo de forrageio (Brown & Kotler, 2004).  

A cobertura florestal da Mata Atlântica foi reduzida para cerca de 12% de sua extensão original, 
incluindo áreas de regeneração e florestas degradadas, que se encontram majoritariamente 
espalhadas em pequenos fragmentos (Ribeiro et al., 2011). A onça pintada (Panthera onca) persiste 
como predador de topo, sendo criticamente ameaçada de extinção neste bioma (Paviolo et al., 2016). 
Para conservar a onça pintada, é preciso entender os efeitos letais e não letais sob suas presas, 
ajudando a embasar futuros esforços de reintrodução da espécie na Mata Atlântica. 

O foco deste estudo é investigar o comportamento de forrageio de pequenos (<3kg) e médios 

mamíferos (3kg-10kg) na presença manipulada da onça pintada (Panthera onca) em áreas de 

conservação da Mata Atlântica. Considerando que a onça pintada preda majoritariamente presas de 

médio a grande porte, presume-se que o comportamento de forrageio dos mamíferos de médio porte 

serão inibidos pela presença desse predador, enquanto os mamíferos de pequeno porte não serão 

afetados pelos efeitos não letais da onça pintada. 

METODOLOGIA: 

Foram realizadas análises comportamentais através de vídeos capturados por armadilhas fotográficas. 
As filmagens foram coletadas pela aluna de doutorado em Ecologia, Laura Lucas Trujillo, em três 
unidades de conservação de Mata Atlântica do estado de São Paulo. Dadas as limitações de registros, 
foram analisados somente vídeos de uma espécie de mamífero médio, a cutia (Dasyprocta aurita) 
(<3kg), e duas espécies de mamíferos pequenos, os gambás (Didelphis aurita e Didelphis albiventris) 
(>3kg).  
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Em cada unidade de conservação, foram instalados blocos constituídos por quatro tratamentos 
aleatorizados. Os tratamentos consistem em (i) estímulos odoríferos da onça pintada (ii) estímulos 
odoríferos (controle) de anta (Tapirus terrestris) (iii) estímulos auditivos da onça pintada, e finalmente, 
(iv) estímulos auditivos (controle) de anta. Um incentivo alimentar foi colocado na frente de cada 
câmera. Desse modo, o mamífero poderia escolher entre evitar o lugar do tratamento ou visitar o 
tratamento.  
Para investigar como a presença da onça pintada afeta o comportamento de médios e pequenos 

mamíferos, realizamos um etograma seguindo protocolos já estabelecidos para este tipo de estudo 

(Clinchy et al 2016; Zanette et al. 2011; Suraci et al. 2016).  Para garantir que as visitas estavam sendo 

quantificadas independentemente, foi definido como visitas independentes aquelas separadas por um 

período igual ou maior a 30 minutos. Os comportamentos analisados estão descritos conforme a tabela 

1. Neste trabalho, iremos focar só no tempo gasto em forrageamento. 

Tabela 1. Definição dos comportamentos analisados 

Comportamento 

Comendo 

Definição 

o animal está se alimentando da isca. 

Forrageio em pé, com a cabeça distintamente abaixo dos ombros próxima ao chão, olhando 
para baixo. 

Vigilância mantém uma vigilância cuidadosa ou procura uma possível ocorrência de perigo 
dentro do habitat. Geralmente, os olhos estão bem abertos. Inclui comportamentos 
como olhar fixo, ficar de pé e andar com a cabeça erguida, cheirar enquanto 
observa, andar movimentando a cabeça, virar a cabeça e as orelhas, alerta, ficar de 
pé, ouvir e virar o corpo.  

Escape movimentação repentina, saindo do campo de visão da câmera.  

Movimento em locomoção, indo de um local a outro (inclui andar, escalar, pular).  

Levando o 
alimento 

carregar a isca com a boca por alguns metros ou até deixar o campo de visão da 
câmera.  

  

Para analisar como os diferentes tratamentos afetam o tempo gasto em forrageio utilizamos o modelo 

linear generalizado misto (GLMMs)  

Com o material obtido nos tratamentos contendo estímulos da onça pintada e controle, foram 
realizadas comparações a fim de constatar se houve efeito de tratamento no tempo gasto em forrageio 
pelas cutias e pelos gambás, separadamente. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Cutia  

    

 

 

Cutias passam mais da metade do dia em atividades de forrageamento (SANTOS, 2005), utilizando o 

odor e o som da queda dos frutos para encontrar alimento (SMYTHE, 1978). Foi registrado que as 

cutias gastaram mais tempo forrageando em tratamentos olfativos controle do que em tratamentos 

com estímulos olfativos do predador, como esperado em nossas predições. No entanto, não foram 

constatadas diferenças na atividade de forrageio nos tratamentos auditivos.  

Provavelmente, a presença de fezes da anta, por não significar uma ameaça, não iniba os 
comportamentos de forrageamento desses animais, enquanto os indícios não letais do predador fazem 
com que concentrem sua atenção em comportamentos de autopreservação. 

Gambá 

 

O comportamento de forragear dos gambás seguiu conforme as predições: o forrageamento não foi 
afetado pelos efeitos não letais da onça pintada. Provavelmente por não serem tão predados por 
onças pintadas (Hayward et al., 2016) e se sentirem seguros nos locais em que ela está presente, uma 
vez que a presença do predador de topo inibe a atividade de mesopredadores que consumem os 
gambás.  

 
 

Figura 2: a) mostra o tempo gasto em comportamento de forrageio nos tratamentos olfativos. b) mostra o tempo gasto em comportamento 
de forrageio nos tratamentos auditivos. O tempo que o gambá passou forrageando não foi afetado por estímulos olfativos ((GLMM: X2= 
0.08236, df = 1, P = 0.364), nem auditivos (GLMM: X2= 0.0055, df = 1, P = 0.940). 

 

Figura 1: a) mostra o tempo gasto em comportamento de forrageio nos tratamentos olfativos. b) mostra o tempo gasto em comportamento de 
forrageio nos tratamentos auditivos. Resultados mostram que cutias forrageiam mais em tratamentos olfativos controle do que em tratamentos 
olfativos do predador (Figura 1a) (GLMM: X2= 8.2146, df = 1, P < 0.001). Porém, tratamentos auditivos não afetaram o tempo de forrageio das 
cutias (Figura 1b) (GLMM: X2= 0.0169, df = 1, P = 0.896). 

a) b) 

a) b) 
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CONCLUSÕES: 
As análises dos dados obtidos nos permitem inferir que os gambás, mamíferos de pequeno porte, não têm seus 
comportamentos afetados de maneira significativa na presença da onça pintada, conforme nossas predições. As 
cutias, mamíferos de médio porte, apresentaram maior atividade de forrageio nos tratamentos controle quando em 
comparação com aqueles contendo estímulos da onça pintada, também fortalecendo nossa hipótese. 
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