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Resumo 

O muriqui é um primata endêmico da Mata Atlântica brasileira e está em perigo de extinção. 

Atualmente no Estado de São Paulo, a principal ameaça para a persistência da espécie é a caça. 

Estima-se que existam aproximadamente 1300 indivíduos de muriqui-do-sul na natureza, 

porém, pouco se sabe a respeito do estado de conservação da espécie, principalmente em 

contínuos florestais. O presente trabalho foi delineado para atender ações das Metas 1 e 2 do 

Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Muriquis. Para isso foi estimada a população 

de muriqui-do-sul na região norte do Parque Estadual Carlos Botelho e avaliada diferentes 

áreas em função da ocorrência da pressão de caça e de possíveis variações de condições do 

habitat. Foram também obtidas informações sobre a ocorrência de caça sobre os muriquis. Para 

estimativa da densidade populacional de muriquis-do-sul foi utilizado o método de Censo por 

Transecção Linear. Dados de heterogeneidade estrutural da vegetação foram utilizados para 

avaliar se possíveis diferenças entre as três áreas poderiam influenciar na abundância de B. 

arachnoide. O censo resultou em 56 registros de subgrupos de Brachyteles arachnoides, dessa 

forma obteve-se uma estimativa de 0,16 indivíduos/ha, estimados para a região norte do PECB. 

A densidade populacional de muriqui-do-sul estimada é relativamente alta quando comparada a 

maioria dos estudos já realizados para o gênero Brachyteles. Adicionalmente, a caça parece não 

influenciar nas diferentes abundâncias encontradas, podendo ser explicadas por diferenças no 

habitat. Utilizando o método de seleção de foram entrevistados oito pessoas, com base em um 

roteiro semi-estruturado. Foram analisados também relatórios das operações de fiscalização 

realizadas pela equipe de guardas-parque e Polícia Ambiental de janeiro de 2008 à setembro de 

2012. Os dados obtidos sugerem a presença de dois perfis de caçadores: aqueles interessados 

somente na caça, mais frequente na região norte e aqueles que associam a extração de palmito 

com a caça, encontrado na região sul. Este trabalho trouxe uma primeira análise a respeito de 

uma das áreas prioritárias para a conservação dos muriquis, permitindo uma avaliação do status 

populacional do muriqui-do-sul na região norte do PECB. Observa-se assim, a necessidade de 

ações prioritárias para a conservação da espécie. Pelo fato da caça ser a principal ameaça à 

população de muriqui-do-sul, todas as ações elaboradas pelo PAN Muriquis para a ampliação 

das medidas de fiscalização com a finalidade de reduzir a pressão da caça em UCs são 

imprescindíveis para garantir a conservação de muriquis no PECB.  

Palavras-chave: Muriqui-do-sul, Brachyteles arachnoides, primatas, conservação, densidade 

populacional, caça. 
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Abstract 

Muriqui is a Atlantic Forest endemic primate and is endangered. Actually, at São Paulo State, 

the main threat for his survival is the hunting pressure. Probably exist 1300 southern muriquis 

in nature, but, little is known about your conservation status, especially in continuous forest. 

This work was delineate to assist actions from Goals 1 and 2 of the National Action Plan for the 

Muriqui Conservation. For this, was estimated southern muriqui population from the north of 

Carlos Botelho State Park and was evaluated different areas in function of the occurrence of the 

hunting pressure and possible variations of habitat conditions. Were also obtained information 

about hunting occurrence over muriquis. Line transect census was used to estimate population 

density. Vegetation structural heterogeneity data were used to evaluate if possible differences 

between three areas could influence in the B arachnoides abundance. Census resulted in 56 

muriquis subgroups registrations, in this way was obtained an estimates of 0,16 individuals/ha, 

estimated for the north of PECB. The southern muriqui density estimated is relatively high if 

compared with most of the studies done for the genus Brachyteles. Hunting doesn’t seem to 

influence in the different abundances found, this difference can be explained by habitat 

differences. Through informers selection method, eight people was interviewed with base in an 

semi structured script. Were also analyzed reports of the fiscalization operations accomplished 

by the park keepers and environmental police, from January 2008 to September 2012. The 

obtained data suggest the presence of two hunters profile: those interested only in the hunting, 

more frequent in the north of the park, and those that associate the extraction of palm with 

hunting activity, found in the south. This work brings the first analyses about one of the priority 

areas for the muriquis conservation, allowing a evaluation of southern muriqui populational 

status in the north of PECB. It’s observed the need of priority actions for the species 

conservation. As the hunting is the mean threat for the southern muriqui population, all of the 

actions elaborated by PAN Muriquis for the enlargement of the fiscalization measures with the 

purpose of reducing the pressure of the hunt in UCs are indispensable to guarantee the muriquis 

conservation in PECB.   

Key-words: primates, conservation, populational density, hunting. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

1.1 Demografia e estimativas populacionais 

A demografia tem por finalidade o estudo das populações a partir de seu tamanho, distribuição, 

composição e utiliza parâmetros de história de vida. Os principais parâmetros de história de 

vida são: idade e razão sexual dos indivíduos, número de indivíduos férteis, idade reprodutiva, 

taxa de fecundidade de machos e fêmeas, número de nascimentos ou mortes, taxas de 

imigração e emigração, taxa de sobrevivência, idade reprodutiva e a densidade populacional 

(Marker et al., 2003; Strier et al., 2006). 

Dados demográficos são essenciais para avaliar a viabilidade de populações pequenas, 

isoladas ou de espécies em perigo de extinção (Strier, 2003). Shaffer (1981) definiu o número 

de indivíduos necessário para assegurar a sobrevivência de uma espécie como População 

Mínima Viável (PMV), ou seja, a menor população que tenha uma grande chance de 

sobrevivência no futuro. Para determinar o tamanho da PMV, é necessário um estudo 

demográfico da população em função da qualidade do habitat da população (Thomas, 1990).  

A densidade populacional é determinada pelo número de indivíduos de uma área pré-

estabelecida (em km², hectares, m²). A densidade populacional permite que a população total da 

área possa ser estimada (Brown, 1984; Buckland et al., 1993). Diversas metodologias têm sido 

utilizadas, sendo adequadas para cada espécie, de acordo com suas características, 

comportamentos e habitat. Parâmetros populacionais auxiliam no conhecimento do estado atual 

de uma população de determinada espécie e a estimativa da densidade e do tamanho 

populacional permite avaliar como se encontra determinada população (Buckland et al., 1993).  

O conhecimento do tamanho populacional auxilia ainda no manejo de populações com 

baixa densidade e/ou alta taxa de crescimento, visando aumentar ou reduzir sua densidade 

(Caughley, 1977). Dessa forma, a estimativa populacional e, quando possível, a estimativa da 

densidade populacional são de importância crítica, principalmente para a pesquisa aplicada à 

conservação de espécies ameaçadas (Banks et al., 2003).  

Os estudos de abundância populacional permitem também, o monitoramento das 

populações, sendo importantes principalmente para espécies que desempenham papéis 

fundamentais na comunidade (Sanderson et al., 2002, Copollilo et al., 2004). Nesse sentido, 

tais estudos têm sido utilizados para o entendimento dos efeitos de determinadas pressões 
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antrópicas sobre as populações, como por exemplo, da caça (Peres, 1990; 1996; Cullen Jr. et 

al., 2000;2001; Rovero et al., 2012). Diversas formas de pressões antrópicas podem alterar a 

densidade populacional das espécies (Peres & Cunha, 2011). Dessa maneira, a estimativa da 

abundância populacional pode contribuir para a elaboração de planos de ação e ações de 

manejo populacional, permitindo a elaboração de estratégias que reduzam tais pressões 

antrópicas (Mourão & Magnusson, 1997; Cullen et al., 2004).  

 

1.2 Ameaças antrópicas e conservação das espécies 

A Mata Atlântica está entre os biomas mais ameaçados do planeta, restando atualmente apenas 

8% de sua extensão original (MMA, 2002). Apesar da devastação acentuada, é um dos biomas 

mais importantes, abrigando uma parcela significativa de diversidade biológica do Brasil, com 

altos níveis de riqueza e endemismo (MMA, 2000).  

Na Mata Atlântica ocorrem 250 espécies de mamíferos, sendo 55 endêmicas e 38 

ameaçadas de extinção (ICMBio, 2010). As principais ameaças antrópicas para as a Mata 

Atlântica são o comércio ilegal de animais silvestres, extração de produtos vegetais, incêndio, 

destruição do habitat, desmatamento, caça, entre outros. Porém, principalmente a perda de 

habitat e a caça estão deixando inúmeras espécies sob sério risco de extinção (Bodmer et al., 

1997; Chiarello & Melo, 2001, Cunha et al., 2009; Peres & Cunha, 2011; Canale et al., 2012). 

Os primatas encontram-se entre os grupos mais ameaçados de mamíferos, sendo que quase dois 

terços das espécies ameaçadas ocorrem na Mata Atlântica (Bicca-Marques et al., 2006).  

Apesar dos esforços de conservação dirigidos à proteção das espécies ameaçadas, ainda 

faltam estruturas legais para administrar as pressões antrópicas. Em muitos países de florestas 

tropicais, elas são fracas ou inexistentes, principalmente porque a responsabilidade da 

administração tem sido colocada nas mãos de agências do Estado com falta de recursos e de 

pessoas treinadas (Wilkie et al., 2011). No Brasil, por exemplo, a Lei Complementar 140/11 

passou as atribuições relacionadas à fauna que pertencia ao governo federal, para o estado, o 

que agravou a situação, principalmente devido à falta de estrutura.  

Diante das atuais circunstâncias, se faz necessário um aprofundamento no 

conhecimento das populações que residem os remanescentes de Mata Atlântica, bem como o 

entendimento das pressões antrópicas que podem impedir a sobrevivência dessas populações a 
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longo prazo. Somente o conhecimento poderá subsidiar melhores planos de gestão para áreas 

protegidas e o manejo adequado das espécies ameaçadas.  

 

1.3 Muriqui-do-sul, uma espécie em perigo de extinção 

O muriqui é um primata endêmico da Mata Atlântica brasileira, habitando Florestas Ombrófilas 

Densas e Estacionais semi-decíduas (ICMBio, 2011). É reconhecido como o primata de maior 

tamanho corporal entre todos os primatas neotropicais (Aguirre, 1971). Duas espécies são 

reconhecidas no gênero Brachyteles: o muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus KUHL, 

1820), e o muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides GEOFROY, 1806). O muriqui-do-norte 

encontra-se criticamente em perigo de extinção, ou seja, sua população original teve uma perda 

de 90%, tornando-o muito próximo da extinção. O muriqui-do-sul encontra-se em perigo de 

extinção, isso significa que sua população original sofreu uma perda de 70 a 90%, e a espécie 

enfrenta um risco muito alto de ser extinto da natureza (sensu IUCN, 2013). 

Segundo Aguirre (1971), a distribuição original do muriqui-do-norte compreendia os 

Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia. A distribuição atual das populações se 

encontra em fragmentos florestais do Espírito Santo, Minas Gerais e no Parque Nacional do 

Alto Cariri localizado em Minas Gerais, na divisa com a Bahia (ICMBio, 2011). O muriqui-do-

sul ocorre nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. No Rio de Janeiro e São Paulo 

habita a região serrana (Serra no Mar, Serra da Mantiqueira, Continuum Ecológico de 

Paranapiacaba), ocupando principalmente florestas maduras em grandes remanescentes. Porém 

também ocorre em fragmentos florestais do interior no Estado de São Paulo e Paraná 

(municípios de Anhembi e Castro) (Talebi & Soares, 2005; Talebi et al., 2005; ICMBio, 2011).  

No Estado de São Paulo, as principais ameaças às populações são a perda de habitat, 

caça, extração ilegal de palmito, áreas de mineração na zona de amortecimento das Unidades de 

Conservação (UC) e falta de um programa de reprodução em cativeiro (Talebi et al., 2005). 

Embora historicamente o desmatamento possa ter sido considerado a principal ameaça à sua 

sobrevivência, a maioria das populações remanescentes são encontradas em UC, o que dificulta 

a continuidade do desmatamento e do declínio da espécie (Strier, 2000; Cunha et al., 2009; 

ICMBio, 2011).  
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Assim, atualmente, a principal ameaça para a persistência da espécie dentro de áreas protegidas 

e Unidades de Conservação de Proteção Integral é a caça (Maurício Talebi, com. pess; Calixto, 

2013). Tal atividade se torna ainda mais relevante por ocorrer associada à extração ilegal de 

palmito juçara (Euterpe edulis) (Aguirre, 1971; Talebi & Soares, 2005; ICMBio, 2011). A caça 

já determinou a extinção local recente de muriquis-do-sul em um grande número de áreas de 

ocorrência da espécie no Estado de São Paulo (ICMBio, 2011). A ausência de estudos que 

abordem seu efeito sobre as populações remanescentes de muriquis, impede a elaboração de 

medidas efetivas para tal ameaça.  

Estima-se que existam aproximadamente 1300 indivíduos de muriqui-do-Sul na 

natureza (Melo & Dias, 2005). Porém, pouco se sabe a respeito do status da espécie, 

principalmente em contínuos florestais (Talebi & Lee, 2010; Talebi & Soares, 2005). Uma 

estimativa populacional realizada há mais de 20 anos, no Parque Estadual Carlos Botelho, 

obteve a indicação de 500 a 800 indivíduos, mostrando ser provavelmente a maior população 

de muriqui-do-sul (Paccagnela, 1991).  

Devido a importância biológica dos muriquis, o Instituto Chico Mendes, publicou o 

Plano de Ação Nacional para a Conservação dos muriquis (PAN Muriquis). Com o objetivo de 

aumentar o conhecimento e a proteção das populações de muriquis para reduzir sua ameaça de 

extinção, o PAN Muriquis estabelece dez metas prioritárias. A Associação Pró-Muriqui (APM) 

possui representação no Grupo Assessor protagonizando ações e executando metas. A APM é 

responsável desde sua fundação, em 2000, pela execução e manutenção do mais longo projeto de 

pesquisa de campo com muriquis-do-sul, B. arachnoides, que são monitorados desde o ano de 

1986. O projeto é coordenado pelo professor Dr. Mauricio Talebi desde 1993. 

Dentre essas metas estabelecidas, o presente trabalho foi delineado para atender 

informações específicas de algumas ações nas Metas 1 e 2 para muriqui-do-sul. As metas 

possuem por objetivo principal quantificar a população remanescente de muriquis e ampliar as 

medidas de fiscalização para reduzir efetivamente a pressão de caça sobre as populações de 

muriquis em Unidades de Conservação e seu entorno (Anexo 1).  

Os objetivos deste estudo foram: 1) estimar a população de muriqui-do-sul na região 

norte do Parque Estadual Carlos Botelho, em função da ocorrência da pressão de caça e de 
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possíveis variações de condições de habitat das áreas estudadas; 2) obter maiores informações 

sobre a pressão de caça sobre os muriquis. 
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CAPÍTULO 1 

 

“ESTIMATIVA DA DENSIDADE POPULACIONAL DE MURIQUIS-DO-SUL (Brachyteles 

arachnoides, PRIMATES, É. GEOFFROY 1806), NA REGIÃO NORTE DO PARQUE 

ESTADUAL CARLOS BOTELHO-SP” 
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Resumo 

Estudos prioritários devem prover informações do status de conservação do muriqui-do-sul no 

Estado de São Paulo, onde provavelmente ocorre a maior população. O principal objetivo deste 

capítulo foi estimar a abundância da população de muriquis-do-sul do Parque Estadual Carlos 

Botelho (PECB), em função da ocorrência da pressão da caça e de possíveis variações de 

habitat. As regiões determinadas estão localizadas na região norte no PECB: Sede 1, Sede 2 e 

Turvinho, possuindo diferentes intensidades de pressão antrópica e fiscalização. Por meio do 

método de Censo por Transecção Linear foram percorridos 400,7 km. Os dados de 

heterogeneidade estrutural da vegetação foram utilizados para avaliar se possíveis diferenças 

entre as três áreas que poderiam influenciar na abundância de B. arachnoides, por meio do 

método dos Quadrantes Centrados por Pontos, onde foram amostrados 183 pontos, entre os 

transectos lineares. Para verificar se as três áreas eram homogêneas, os dados do habitat de 

cada par de transecto pertencente à mesma área foram submetidos ao teste de Mann-Whitney e 

para verificar se havia diferença entre as três áreas, os dados foram testados através do Kruskal-

Wallis. O censo resultou em 56 registros de subgrupos de Brachyteles arachnoides. A 

densidade populacional de muriqui-do-Sul foi de 0,16 indivíduos/ha, gerando uma estimativa 

de 1406 indivíduos para a região norte do PECB, que compreende aproximadamente 9000 ha. 

Houve uma maior abundância de muriquis na área da Sede 2, seguida do Turvinho e depois 

Sede 1.  Em relação ao habitat, os transectos presentes na Sede 1, Sede 2 e do Turvinho 

diferiram entre si somente em termos de altitude. A altura do dossel, área basal e a altura das 

árvores foram diferentes somente entre os transectos localizados no Turvinho. Nas 

comparações entre as três áreas, as diferenças na altitude e altura das árvores foram 

significativas. Os resultados de censo aqui apresentados, são os primeiros a seguir 

criteriosamente a metodologia. A densidade populacional de muriqui-do-sul estimada para a 

região norte do PECB é relativamente alta quando comparada a maioria dos estudos já 

realizados para o gênero Brachyteles. Os dados obtidos sugerem uma possível ausência de 

relação entre a pressão antrópica com as diferenças na abundância de muriquis aqui 

encontradas, já que a maior abundância foi encontrada na área com registro de caça e extração 

de palmito. As diferenças na abundância entre as três áreas podem ser explicadas pelas 

diferenças encontradas na altura das árvores, variável importante para a sobrevivência de 

primatas e talvez pelas diferenças obtidas na altitude, apesar da variação mínima da área 

estudada. Este trabalho trouxe uma primeira análise a respeito de uma das áreas prioritárias 

para a conservação dos muriquis, indicando a necessidade de ações prioritárias para a 

conservação da espécie. 

 

Palavras-chave: Brachyteles arachnoides, muriqui-do-sul, abundância populacional, 

transecção linear, Mata Atlântica. 
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Abstract 

Priority studies should provide information about southern muriquis conservation status at São 

Paulo State, where probably occur the biggest population. The main goal of this chapter was to 

estimate southern muriqui population abundance at Carlos Botelho State Park in functions of 

the occurrence of hunting pressure and possible habitat variations. The determinate areas are 

located in the north of PECB: Sede 1, Sede 2 and Turvinho, with different intensities of hunting 

pressure and fiscalization. Through line transect census was walked 400,7 km. Vegetation 

structural heterogeneity data were used to evaluate if possible differences between three areas 

could influence in the B arachnoides abundance, through the Point Centered Quarter Method, 

where 183 points was sampled. To verify if the three areas were homogeneous, habitat data 

from each pair of transects were submitted to Mann-Whitney test and to verify if there was 

difference between the areas, data were tested through Kruskal-Wallis. Census resulted in 56 

muriquis subgroups registrations. Populational density of southern muriquis was  0,16 

individuals/ha, generating an estimative of 1406 individuals for the north of PECB, that possess 

9000 ha. There was a higher muriquis abundance at Sede 2, followed by Turvinho and Sede 1. 

About the habitat, transects from Sede 1, Sede 2 and Turvinho was different in terms of 

altitude. The canopy height, basal area and trees height was different only between the transects 

located at Turvinho. In comparisons between the three areas, there was significant difference in 

the altitude and tree height. The census results presented are the first that hardly follow the 

methodology. Southern muriqui populational density estimated for the north region from PECB 

is relatively high if compared with most of the studies with Brachyteles genus. Obtained data 

suggest a possible absence of relation between hunting pressure and difference in muriquis 

abundance founded, since the highest abundance was found in the area with hunting pressure 

and palm extraction registration. The differences in abundance between the three areas can be 

explained by the differences in the tree height, an important variable for primate survival, and 

maybe by the altitude differences, in spite of the minimum altitude differences found. This 

work brings the first analyses about one of the priority areas for the muriquis conservation, 

indicating the need of conservations actions for the species conservation. 

Key-words: Brachyteles arachnoides, southern muriqui, population abundance, linear 

transection, Brazilian Atlantic Forest  
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1. INTRODUÇÃO 

As variáveis que determinam a densidade populacional de primatas são diversas, e incluem: 

eventos históricos, qualidade ambiental, tipologia florestal, disponibilidade de alimento, 

predação, doença, competição intraespecífica e interespecífica (Struhsaker 1973; Dittus 1977; 

Cant 1980; Butynski 1990; Oates et al. 1990; Peres 1994; Tutin et al., 1997) . Não só os fatores 

biológicos podem afetar a abundância das espécies, mas também sua combinação com 

processos antrópicos (Cullen et al., 2000). Atualmente, as atividades antrópicas que causam 

maior impacto nas populações de primatas são a destruição do habitat e a caça (Bodmer et al., 

1997; Cullen et al., 2000; Pinto et al., 2009). Ambas as atividades podem determinar e regular 

as densidades populacionais (Peres & Cunha, 2011). Diante disso, é fundamental o 

entendimento das variáveis relacionadas a estas pressões antrópicas (Rylands et al., 1997; 

Morrison et al., 1998; Wasserman & Chapman, 2003; Silva Jr. et al., 2009).  

A avaliação da estimativa da densidade populacional por meio da metodologia de Censo 

por Transecções Lineares, descrita inicialmente por Burnham et al. (1980) é amplamente 

utilizada na primatologia. Usualmente, as características do habitat e as possíveis pressões 

antrópicas que acometem as áreas estudadas são informações importantes de serem 

investigadas, pois podem afetar a densidade de primatas. O entendimento dessas questões pode 

proporcionar um melhor conhecimento sobre determinada população, permitindo a elaboração 

de estratégias para sua conservação. 

O estágio de sucessão da Mata Atlântica é um processo importante na determinação da 

abundância populacional das espécies (Silva Jr. et al., 2009) e pode variar dentro de uma 

mesma floresta (Chapman & Chapman, 1999; Chapman et al., 2002; Struhsaker et al., 2004; 

Marshall et al., 2005). A variação espacial do habitat e as diferenças na estrutura da floresta 

podem afetar a abundância de primatas, pois estes fatores podem interferir em sua locomoção, 

abrigo e disponibilidade de alimento (NRC, 1981). Portanto, as características do habitat 

podem gerar dados importantes para o entendimento da abundância de primatas. 

Entre as pressões antrópicas, provavelmente a mais significativa para o Muriqui-do-Sul 

esta a caça, pois esta ainda persiste mesmo dentro de Unidades de Conservação (Olmos et al., 

2002; Talebi, com. pess.). A compreensão do impacto ecológico da caça é essencial, porém, são 

poucos os estudos que tratam desse assunto, principalmente na Mata Atlântica (Chiarello, 2000; 
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Cullen et al., 2000; Cullen et al., 2001; Pianca, 2004; Nobre, 2007). A falta de entendimento a 

respeito da caça nesse bioma reflete-se negativamente no atual estado de conservação das 

espécies, e na falta de estratégias para mitigação desta atividade  

Estudos prioritários devem prover informações acerca do status de conservação do 

muriqui-do-sul no Estado de São Paulo, principalmente na região do Continuum Ecológico de 

Paranapiacaba, onde provavelmente ocorre a maior população dessa espécie (Paccagnela, 1991; 

Mañosa & Mateos, 2002; Melo e Dias, 2005).  

O objetivo deste capítulo foi estimar a população de muriquis-do-sul na região norte do 

Parque Estadual Carlos Botelho, e avaliar diferentes áreas em função da ocorrência da pressão 

de caça e de possíveis variações de condições do habitat. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) está inserido no Continuum Ecológico de 

Paranapiacaba (CEP), formado por mais quatro Unidades de Conservação: o Parque Estadual 

Intervales, o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o Parque Estadual Nascentes do 

Paranapanema e a Estação Ecológica de Xitué.  O CEP soma mais de 120.000 ha de Mata 

Atlântica (Figura 1) e, do ponto de vista conservacionista, é o remanescente de Mata Atlântica 

mais importante, devido à sua extensão, grau de conservação florestal e complexidade das 

comunidades animais e vegetais (Guix et al., 2002). A região foi declarada Sítio do Patrimônio 

da Humanidade pela UNESCO em 1991, o que demonstra sua relevância para a preservação e 

conservação da natureza (Pisciotta, 2002; IF, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Unidades de Conservação que compreendem o Continuum Ecológico de 

Paranapiacaba .  

 O PECB contém uma área de 37.644 ha e está localizado ao sul do Estado de São Paulo, 

entre as coordenadas 24º06’-24º14’S e 47º47’-48º07’W (Figura 2) (IF, 2008). Criado em 1982, 

Base Cartográfica: RADAM Brasil 
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possui relevo montanhoso e escarpado e a altitude varia de 30 a 1.020 m. Sua vegetação 

predominante é a Floresta Ombrófila Densa Atlântica Montana e Submontana, com alguns 

trechos recobertos por Floresta Ombrófila Densa Alto Montana (IBGE, 1992), apresentando em 

sua maior parte os estágios secundário tardio e maduro (Guix, 2002; Pisciotta, 2002). O clima é 

temperado úmido sem estiagem e as temperaturas médias variam de 18 a 22°C, com média 

anual de pluviosidade de 1685 mm (Moraes, 1992; 1993). 

 

Figura 2: Localização do PECB no Estado de São Paulo e municípios onde está inserido. 

 O presente trabalho foi realizado na porção norte do PECB, no município de São 

Miguel Arcanjo. As regiões determinadas foram a da Sede e do Turvinho (Figura 3) e cada área 

foi selecionada pelo nível de influência antrópica. A região da Sede, localizada a oeste, foi 

subdividida em duas: Sede 1 e Sede 2. 

 Sede 1: área de fácil acesso, com intensa atividade de fiscalização e pesquisas 

científicas. Esta localidade corresponde ao sítio de estudos de longo prazo que ocorre 

desde 1993, com apoio da Associação Pró-Muriqui (APM), fundada em 2000 (Talebi & 

Soares, 2005). Nessa área, não há registros de atividade de caça e extração de palmito 

(Pianca, 2004).  

Base Cartográfica: RADAM Brasil 
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 Sede 2: localizada a 5,6 km da Sede do PECB, pode ser acessada por uma estrada 

interna, com isso, está afastada de rodovias públicas e dos limites do PECB; possui 

também menor concentração de atividades de pesquisas e de fiscalização.  São poucas 

as informações a respeito dessa região, não havendo registros de pressão de caça. 

 Turvinho: localizada ao norte, é uma área de fácil acesso, com poucas pesquisas 

realizadas e registros recentes de atividades de caça e extração ilegal de palmito juçara 

(Euterpe edulis) apesar da fiscalização constante (Pianca, 2004; Albertino Galdino, 

com. pess.). 

 

Figura 3: Região norte do PECB, com destaque em vermelho para as três áreas de estudo. 

 

2.2 Censo por Transecção Linear  

Para a estimativa da densidade populacional de muriquis-do-sul no PECB, foi utilizado o 

método de Censo por Transecção Linear (Buckland et al., 1993), considerado o melhor método 

Base Cartográfica: RADAM Brasil 
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para avaliação de densidade de mamíferos tropicais diurnos (Emmons, 1984). Foi respeitado o 

delineamento sugerido por Buckland et al. (2010) para censo de primatas, de forma a 

representar a heterogeneidade da região norte do PECB.  

 Para cada localidade foram abertos dois transectos paralelos entre si a uma distância 

mínima de 400 metros, com extensão variando de 2,3 a 3,5 km, e marcações com fitas a cada 

50 metros. No total, seis transectos foram distribuídos nas três localidades descritas 

anteriormente (Sede 1, Sede 2 e Turvinho) (Figura 4; Tabela 1). Na Sede 1 foram utilizados os 

transectos pré-existentes abertos para pesquisas já realizadas com muriquis na localidade por 

Talebi (2005), Beltrão-Mendes (2006) e Coles (2009).  

 

Figura 4: Mapa da distribuição dos transectos na região norte do PECB.  

 

 

 

 

 

Base Cartográfica: RADAM Brasil 
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Tabela 1: Detalhamento dos transectos em suas respectivas áreas e tamanho. 

Transecto Área 
Tamanho 

(km) 

1 Sede1 3,50 

2 Sede1 3,35 

3 Sede 2 3,00 

4 Sede 2 2,30 

5 Turvinho 3,00 

6 Turvinho 3,10 

     Total 18,25 

 

Os censos foram conduzidos entre às 7:00 e 18:00 horas, com intervalo entre às 12:00 e 14:00 

horas, quando os primatas tendem a estar menos ativos e portanto com menor chance de serem 

detectados (Almeida-Silva et al., 2005). Os transectos foram percorridos a uma velocidade 

média de 1 km/h, com breves paradas a cada 100 metros. Dias chuvosos e com vento forte 

foram evitados, pois estes podem afetar a habilidade do observador em detectar os animais 

(Peres, 1999). 

Para cada transecto percorrido foram anotados: data, local, nome do transecto, direção, 

horário de início e término, distância percorrida (L) e as condições climáticas. Os registros de 

B. arachnoides foram feitos por visualizações diretas, com auxílio de binóculos (Bushnell 

10x42 H2O). Para cada encontro, foram anotados: número da fita, coordenada geográfica com 

GPS (Global Positioning System), horário inicial e final do contato, número de indivíduos, 

classificação sexo-etária, distância perpendicular entre o centro do subgrupo e o transecto (x) 

(Anexo 2) (Plumptre & Cox, 2006).  

Pelo fato do muriqui ser uma espécie que vive em grupos grandes e com tendência a se 

dividir em subgrupos, buscou-se os individuos agrupados e a distância perpendicular estimada 

para o centro de cada subgrupo, mesmo que estes fizessem parte de um grupo maior (Peres, 

1999). 

Na maioria dos registros, foi necessário mensurar a distância do centro do grupo ao 

observador (r) e o ângulo da linha de detecção (ϴ). A distância perpendicular foi obtida 

utilizando trigonometria simples (Figura 5). As medidas e os ângulos foram obtidos com 

auxílio de trena, telêmetro (Nikon Pro Staff 5), bússola e transferidor.  
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Figura 5: Medidas básicas que podem ser obtidas no Censo por Transecção Linear. Uma área A 

é amostrada por um transecto de comprimento L. Se a observação da distância r for registrada 

em campo, deve ser medido também o ângulo ϴ, para permitir as análises de distância 

perpendicular x, calculada por x = r .sen (ϴ) (Fonte: Buckland et al., 1993).  

 

Entre novembro de 2012 e setembro de 2013, foram percorridos 400,7 km de transecções 

lineares (L) (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Distância total percorrida em cada transecto linear. 

Transecto Total percorrido (km) 

1 66,45 

2 68,45 

3 66,70 

4 65,95 

5 64,85 

6 68,30 

Total 400,70 
 

2.3 Análise de Habitat  

Os dados de heterogeneidade estrutural da vegetação foram utilizados para avaliar se possíveis 

diferenças entre as três áreas poderiam influenciar na abundância de B. arachnoides. Para 

definição das variáveis a serem mensuradas foram utilizados alguns parâmetros de habitat de 



23 
 

muriquis-do-sul, avaliados por Boubli et al. (2010) e outros adicionais utilizados por August 

(1983).  

Desta forma, o método escolhido foi dos Quadrantes Centrados por Pontos (Cottam & Curtis, 

1956). Este método consiste no estabelecimento de pontos a cada 100 metros, em todos os 

transectos onde foram conduzidos os censos por transecção linear. Os pontos foram 

estabelecidos alternadamente entre os lados direito e esquerdo do transecto, a uma distância de 

10 metros,a fim de eliminar possíveis efeitos da remoção de árvores causados pela abertura dos 

transectos. No total, foram amostrados 183 pontos, em 18,25 km de trilhas. 

Para cada ponto foram amostradas as quatro árvores com DAP ≥ 10 cm, localizadas 

mais próximas do centro do quadrante. Para cada árvore foram medidos:  

a) Circunferência à altura do peito (CAP) 

b) Distância da árvore ao centro do ponto amostral 

c) Altura da árvore 

No centro de cada ponto amostral foram medidos: 

a) Altitude (GPS) 

b) Altura do dossel 

c) Cobertura do dossel 

Para as árvores que possuíam mais de um tronco, foi medido a CAP de cada tronco. As 

alturas da árvore e do dossel foram medidas com auxílio de telêmetro e a altitude com GPS. A 

cobertura do dossel foi mensurada com auxílio de equipamento sugerido por Freitas et al. 

(2002) (Figura 6). 
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Figura 6: Instrumento utilizado para mensurar cobertura do dossel e postura do observador para 

mensurar a cobertura do dossel (Fonte: Freitas et al., 2002). 

 

2.4 Análise de dados 

2.4.1 Censo por transecção linear 

2.4.1.1 Densidade populacional 

Para o cálculo da densidade populacional de B. arachnoides no PECB foi utilizado o programa 

computacional Distance 6.0. Este programa modela a função da probabilidade de densidade a 

partir dos dados de distância perpendicular, primeiramente como uma função chave, e 

posteriormente com diversas expansões e ajustes (Buckland et al., 1993).  

A seleção da função chave foi realizada com base nos critérios obtidos pelo próprio 

software. O AIC (Critério de Informação Akaike) é um método quantitativo que avalia quão 

bem o modelo se ajusta aos dados, sendo importante para a definição do melhor modelo. O 

GOF (Teste de Aderência) é utilizado juntamente das demais ferramentas, auxiliando na 

seleção do modelo para as análises, pois indica problemas nos dados ou nos modelos 

selecionados.  

Para verificar a presença de efeito da detectabilidade relacionada ao tamanho do grupo 

(size-bias), já que a quantidade de indivíduos pode refletir na probabilidade de detecção, foi 
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utilizado o teste de regressão do tamanho do subgrupo em relação à função de detecção 

‘log(s(i)) em g(x(i))’.  

A equação base para o cálculo de densidade populacional sugerido por Buckland et al. (1993) é 

representada por: 

D =nf(0) E /2 L 

Onde: 

D = densidade de animais por unidade de área 

n = número de grupos avistados 

f(0) = função de probabilidade das distâncias perpendiculares 

E = tamanho médio do grupo 

L = quilometragem total percorrida 

Foi definido como área segura para a extrapolação dos dados, aproximadamente ¼ de 

toda a área do PECB, totalizando 9.000 há.  O motivo para a escolha desta área é pela mesma 

apresentar uma homogeneidade quanto à altitude, atividades conflitantes e intensidade de 

fiscalização. Para a comparação da densidade populacional das três áreas, os dados foram 

submetidos à uma análise estratificada, com base na função de detecção global no mesmo 

programa computacional. 

 

2.4.1.2 Biomassa 

A biomassa de B. arachnoides no PECB foi estimada multiplicando o número de ind/km² 

obtido pelo peso médio de um indivíduo adulto da espécie. Dados de massa corporal de 

muriqui-do-Sul são escassos na literatura, portanto foi utilizada a média das medidas obtidas 

por Maurício Talebi (com. pess.) em dois indivíduos da área de estudo, sendo de 10,65 kg. 

 

2.4.1.3 Índice de abundância relativa 

A abundância relativa foi estimada para cada área (Sede 1, Sede 2 e Turvinho) com base na 

taxa da avistamentos a cada 10 quilômetros. Estes dados foram utilizados como representantes 

da densidade populacional para permitir a comparação entre as áreas, já que o programa 

Distance não permite uma análise robusta com poucos avistamentos.  
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2.4.2 Análise de habitat 

Inicialmente a partir dos valores de CAP (Circunferência à Altura do Peito) foi obtida a área 

basal das árvores através das seguintes fórmulas:  

C = 2 π r 

A = π r² 

Onde:  

C = circunferência (CAP) 

r= raio do tronco 

A = área basal 

 

Para as árvores com troncos subdivididos, foi calculada a área basal para cada um dos 

troncos e os valores foram somados. 

Para verificar se as áreas (Sede 1, Sede 2 e Turvinho) eram homogêneas, os dados de 

cada par de transecto pertencente à mesma área foram submetidos ao teste de Mann-Whitney. 

Posteriormente para verificar se havia diferença entre os seis transectos e as três áreas, os dados 

foram testados através do Kruskal-Wallis. Para as análises, foi utilizada a média dos dados 

obtidos das quatro árvores de cada parcela (área basal, distância da planta ao centro e altura). O 

nível de significância utilizado nos testes foi p < 0,05. 
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3. RESULTADOS  

3.1 Densidade Populacional  

A partir das distâncias perpendiculares (x), foi obtida uma largura efetiva do transecto (ESW) 

de 23,89 metros.  O censo resultou em 56 registros de subgrupos de B. arachnoides, gerando 

um tamanho amostral adequado para as análises (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Registros de muriqui-do-sul durante censo por transecção linear. À esquerda 

indivíduo juvenil; à direita, macho adulto (Fotos: Mariana Landis). 

Baseado no menor AIC (Critério de Informação Akaike), menor CV (Coeficiente de 

Variação) e maior GOF (Teste de Aderência; x² = 1,76; gl = 2; p = 0,41), o estimador que 

melhor se ajustou aos dados do censo foi a função-chave Hazard-rate, combinada com ajuste 

matemático coseno. Para um melhor ajuste de função, foi necessário o agrupamento dos dados 

em intervalos de 10 metros (Figura 8). 

Não foi encontrada nenhuma relação entre o tamanho dos subgrupos e a função de 

detecção (p = 0,93), permitindo o uso do tamanho médio de subgrupos para a análise.  
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Figura 8: Probabilidade de detecção em função das distâncias perpendiculares. A linha 

vermelha evidencia o padrão esperado para os dados no modelo Hazard-rate, coseno. 

A densidade populacional de muriqui-do-sul calculada foi de 0,16 indivíduos/ha e 0,03 

subgrupos/ha, gerando uma biomassa de 1,70 kg/ha, sendo que estes dados foram estimados 

somente para a região norte do PECB, que compreende aproximadamente 9000 ha. O tamanho 

médio dos subgrupos observados de B. arachnoides foi de 5,34 indivíduos.  

Para a região norte do PECB, foi estimado um total de 1406 indivíduos de muriqui-do-

sul. Porém, baseado na estimativa baixa para a população, pode ser considerada uma população 

mínima de 968 indivíduos (Tabela 3). 

Tabela 3: Estimativa populacional de muriqui-do-sul para região norte do PECB. 

Legenda: D = densidade populacional de indivíduos (indivíduos/ha); N = estimativa do número 

de animais da área de estudo; DS = densidade populacional de subgrupos (subgrupos/ha); E = 

média do tamanho de subgrupo; EP = erro padrão; CV = coeficiente de variação; IC = intervalo 

de confiança (estimativa baixa e estimativa alta). 

Para a comparação da densidade populacional nas três áreas, os dados foram 

submetidos a análise estratificada, com base na função de detecção global. A densidade 

populacional da Sede 2 (área mais remota),que possui poucas informações a respeito, foi a 

 
Estimativa EP CV (%) IC 

D  0,16 0,03 18,37 0,11 – 0,23 

N 1406 258,35 18,37 968 - 2042 

DS 0,03 0,005 16,10 0,02 - 0,04 

E 5,34 - 8,85 4,47 - 6,37 
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maior encontrada, seguida do Turvinho (área com registro atual de caça) de e depois Sede 1 

(área sem registro de pressão de caça) (Tabela 4), porém, devido ao pequeno número amostral 

das áreas separadas o IC encontrado foi alto. 

 

Tabela 4: Estimativa populacional de muriqui-do-sul por área. 

Área D CV IC DS CV IC 

Sede 1 0,10 27,12 0,05 - 0,20 0,02 21,58 0,08 - 0,06 

Sede 2 0,20 20,65 0,13 - 0,31 0,04 14,22 0,03 - 0,05 

Turvinho 0,17 26,95 0,07 - 0,38 0,03 23,08 0,00 - 0,09 

Legenda: D = densidade populacional de indivíduos (indivíduos/ha); DS = densidade 

populacional de subgrupos (subgrupos/ha); CV = coeficiente de variação; IC = intervalo de 

confiança. 

 
3.2 Índice de abundância relativa 

Os muriquis foram avistados com maior frequência na área da Sede 2 (24 encontros), enquanto 

na Sede 1 e no Turvinho a espécie foi menos registrada (15 e 17 encontros respectivamente) 

(Tabela 5). Portanto, o índice de abundância relativa variou entre as três áreas, com a taxa mais 

alta encontrada na área da Sede 2, seguido da Sede 1 e depois do Turvinho. 

Tabela 5: Índice da abundância relativa de muriquis. 

Área n/L CV (%) IC 

PECB 0,14 11,67 0,10 - 0,19 

Sede 1 0,11 18,52 0,01  -  1,15   

Sede 2 0,18 8,90 0,06 - 0,56   

Turvinho 0,13 20,24 0,01  - 1,62 

Legenda: n/L = número de avistamentos de subgrupos/distância total percorrida (índice de 

abundância relativa); CV = coeficiente de variação; IC = intervalo de confiança. 
 

 

3.3 Análise de habitat 

Nas comparações entre os transectos de cada localidade, os de altitude foram significantes (p < 

0,05): os transectos da Sede 1, Sede 2 e do Turvinho diferiram entre si em termos de altitude (p 

= 0,04; 0,00 e 0,00). A altura do dossel, área basal e a altura das árvores foram diferentes 

somente entre os transectos localizados no Turvinho (p = 0,00; 0,02 e 0,00). Todas as demais 

variáveis não apresentaram diferença significativa quando comparadas aos pares com os 

transectos localizados na mesma área. Estes resultados sugerem que as áreas da Sede 1 e Sede 2 
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áreas parecem ser homogêneas em relação a maioria das variáveis analisadas, porém, o mesmo 

não ocorre no Turvinho (Tabela 6). 

 

 Tabela 6 – Valores de p e U na análise comparativa de características do habitat entre 

transectos (Teste Mann-Whitney, p < 0,05 indica índices significativos). 

Variáveis Altitude 
Altura do 

Dossel 

Cobertura 

do Dossel 

Área 

Basal 

Distância 

Árvore-

centro 

Altura 

Árvores 

Sede 1 0,04 423,5 0,35 517,5 0,09 455 0,42 528 0,86 580,5 0,41 526 

Sede 2 0,00 170,5 0,21 275,5 0,36 294,5 0,23 278 0,20 273,5 0,05 236,5 

Turvinho 0,00 240 0,00 205,5 0,10 351,5 0,02 309 0,91 457,5 0,00 205 

 

Nas comparações entre as três áreas, as diferenças significativas encontradas indicam que pelo 

menos uma delas é diferente.  As diferenças na altitude foram significativas (p = 0,04), 

portanto, esta é uma variável que demonstra a heterogeneidade na área de estudo. A altura das 

árvores também apresentou diferenças entre as áreas estudadas (p = 0,00). As demais variáveis 

não demonstraram ser significativamente diferentes quando comparadas (Tabela 7). Estes 

resultados sugerem que a região norte do PECB estudada tem certa homogeneidade em relação 

às demais variáveis analisadas, relacionadas à estrutura florestal. 

 

Tabela 7 – Valores de p na análise comparativa de características do habitat entre áreas (Teste 

Kruskal-Wallis, p < 0,05 indica índices significativos). 
 

Variáveis Altitude 
Altura do 

Dossel 

Cobertura 

do Dossel 

Área 

Basal 

Distância 

Árvore-

centro 

Altura 

Árvores 

PECB 0,04  0,58 0,31 0,37 0,59 0,00 
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4. DISCUSSÃO 

A realização de censo em florestas tropicais é particularmente complicada pelas dificuldades no 

acesso e na visibilidade (Guix, 2002). Estes são fatores que podem dificultar uma das principais 

premissas previstas na metodologia de transecção linear: a detecção do objeto de estudo antes 

de sua resposta ao observador (Buckland et al., 1993). Porém, o muriqui é um primata 

arborícola, de grande porte, que vive em grupos, características essas que aumentam a chance 

de detecção. Desta forma, nas circunstâncias em que os muriquis reagiam à presença do 

observador, foi possível identificar a posição inicial com confiança, devido ao barulho intenso 

que esses animais fazem ao se deslocar.  

Adicionalmente, com velocidade média de 1km/h, criteriosamente respeitada, e com o 

auxílio do telêmetro e da trena, foi possível evitar erros comumente causados em estimativas 

das distâncias perpendiculares. Assim, as distâncias foram mensuradas com acurácia, outra 

importante premissa de Buckland et al., (1993). Todos os cuidados foram tomados a fim de 

minimizar erros e assim contribuir para maior robustez dos dados. 

 Os resultados de censo aqui apresentados, apesar de não serem a primeira estimativa 

para o PECB, são os primeiros a seguir criteriosamente o design sugerido por Buckland et al. 

(1993; 2010), em especial suas premissas quantitativas. Utilizando a mesma metodologia aqui 

apresentada, o único estudo realizado especificamente no PECB se deu há mais de 20 anos, 

onde foi estimada uma densidade 7,3 ind/km² para 24.152 ha do PECB (Paccagnela, 1991), 

menos da metade encontrada no presente trabalho (Tabela 8). No estudo mencionado, a estrada 

foi utilizada como transecto, ao invés de apenas trilhas. Hilário et al. (2012) demonstraram que 

esta prática pode levar a subestimavas ou superestimavas das populações estudadas devido a 

influência do efeito de borda, presença humana ou o próprio fato de certas espécies de animais 

evitarem estradas. A discrepância nos valores de densidade obtidos entre o presente trabalho e 

o de Paccagnela (1991) pode ser explicada principalmente pelas diferenças metodológicas 

como delineamento dos transectos, esforço amostral e extrapolação dos dados. Adicionalmente, 

com o intervalo de tempo entre os dois estudos é possível que a população tenha aumentado. 

Outro trabalho de censo abrangendo a área do PECB foi realizado por González-Solís et 

al. (2002). Os dados de censo obtidos em três Unidades de Conservação foram analisados 

juntamente, gerando a estimativa de muriquis para todo o CEP (Tabela 8). Essa extrapolação 
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pode gerar estimativas distantes da realidade: pois, apesar de todas as áreas apresentarem 

estrutura florestal para abrigar populações de muriquis, é necessário considerar que as 

Unidades de Conservações pertencentes ao CEP possuem diferenças na fisionomia da floresta, 

nas influências das pressões antrópicas e até mesmo na gestão e fiscalização. Portanto, ao 

comparar com os dados do presente trabalho, não é possível obter conclusões seguras, já que o 

critério de extrapolação de dados é diferente. Adicionalmente, os transectos utilizados no 

trabalho mencionado não foram lineares e aleatórios, duas exigências importantes para o 

método (Buckland et al., 1993). Dessa forma, soma-se mais uma diferença metodológica que 

pode também explicar as diferenças entre as estimativas obtidas. 

Para o presente trabalho, a extrapolação dos dados para obtenção da abundância de 

muriquis foi feita de maneira conservadora. Duas razões principais foram consideradas: 1) as 

variações na altitude; em toda extensão do PECB, a altitude varia de 30 a 1020 m, podendo 

assim abrigar diferentes composições florestais, e, consequentemente, diferença na distribuição 

e abundância de animais. A área estudada possui variação de altitude entre 720 e 850 m 

(Brocardo et al., 2012). 2) cada região do PECB sofre diferentes pressões antrópicas com 

diferentes intensidades (ver Capítulo 02 desta dissertação).  

Em relação às diferentes pressões antrópicas, há indícios de que existe certo grau de 

defaunação na região de Sete Barras (região sul do PECB), devido à intensa atividade de caça e 

extração ilegal do palmito juçara, juntamente à fiscalização deficitária da região (Brocardo et 

al., 2012). Devido a isso, o muriqui não é avistado na região há muitos anos, sendo mais 

provável que ocorram de maneira mais homogênea somente na região norte do PECB, onde a 

os estudos de longo prazo, a presença de pesquisadores e a proximidade da sede do parque 

podem resultar em maior  fiscalização, favorecendo na redução dos impactos. 

De maneira geral, animais de grande porte como os muriquis, tendem a ocorrer em 

densidades menores quando estão em florestas extensas (Guix, 2002; Talebi et al., 2005). 

Porém, a densidade de muriqui-do-sul estimada para a região norte do PECB é relativamente 

alta quando comparada a maioria dos estudos já realizados para o gênero Brachyteles, se 

aproximando dos valores obtidos para algumas áreas menores e fragmentadas (Tabela 5). Os 

resultados deste estudo sugerem que a região norte poderia abrigar uma maior densidade de 
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muriquis, além do esperado para a espécie. Uma densidade próxima foi obtida no estudo de 

Martins (2005), na área Monal, da Fazenda Barreiro Rico, área com apenas 374 hectares.  

Diversos fatores poderiam justificar os resultados obtidos. Zunino et al. (2001) 

mencionam que a qualidade do habitat pode determinar mudanças na densidade, e em seu 

estudo verificou que  a disponibilidade de frutos maduros, pode ser considerado uma variável 

importante  na densidade de Bugio-Preto (Alouatta caraya). No caso do muriqui-do-sul, cuja 

dieta também é composta por frutos, sugere-se que a disponibilidade desse item alimentar seja 

uma variável que pode favorecer a alta densidade encontrada, porém, ainda não existem 

estudos de fenologia na localidade para um melhor entendimento das relações entre 

disponibilidade de frutos e densidade populacional de animais frugívoros. 

Um outro fator determinante da densidade populacional é a competição interespecífica. 

No PECB, além do muriqui, ocorrem mais duas espécies de primatas: o Bugio-Ruivo (Alouatta 

clamintans) e o Macaco-Prego (Sapajus nigritus). Porém, é possível sugerir que com a grande 

extensão do PECB e a qualidade do habitat a competição por alimento pode não ser um fator 

determinante da densidade populacional dos muriquis.  

Além disso, existe a relação com os predadores naturais, que desempenham o 

importante papel de controlar as populações de suas presas (Primack & Corett, 2005). Apesar 

dos poucos relatos de predação de muriquis, há indícios de que estes animais possam ser 

predados por onça-pintada (Panthera onca), onça-parda (Puma concolor) e os filhotes também 

podem ser predados por irara (Eira barbara) e grandes gaviões (Olmos, 1994; Printes et al., 

1996). A floresta do PECB abriga esses possíveis predadores de muriquis, porém, 

provavelmente esses predadores não parecem exercer um papel de grande impacto sobre a 

população de muriquis. Além disso, a maturidade da floresta permite uma maior proteção dos 

muriquis, pelos menos contra predadores terrestres.   

Aguirre (1971) estimou que antes do ano 1500 a população do gênero Brachyteles era 

de 400.000 indivíduos e, devido à caça e perda de habitat, a mesma foi reduzida a 3.000 no ano 

de 1971. Desse total, 2.230 eram muriquis-do-sul. Melo e Dias (2005), fizeram um 

levantamento das populações de muriquis reportadas nos últimos 40 anos e chegaram a um 

número mínimo de 1.300 indivíduos de muriqui-do-sul. Essa estmativa está abaixo da 

estimativa obtida apenas para a população da região norte do PECB, com 1406 indivíduos.  
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Com isso, espera-se que a estimativa total para a espécie tenha um acréscimo considerável. 

Entretanto, isto não reduz a importância de se elaborar estratégias mitigadoras para redução dos 

impactos atuais, já que é observado o contraste do status populacional em diferentes regiões 

dentro da mesma UC.  

Moraes et al. (1998) mencionam que os padrões de agrupamento de muriquis podem ser 

afetados pela densidade populacional intra ou interespecífica. Os grupos de muriqui-do-sul no 

PECB podem contar com até 45 animais (Coles, 2009). Em um trabalho preliminar realizado na 

área da Sede 1 do PECB, utilizando a mesma metodologia, Beltrão-Mendes (2006) obteve um 

tamanho médio dos subgrupos semelhantes ao encontrado no presente trabalho (1Tr = 5,5; 5Tr 

= 4; 7Tr = 8 indivíduos/subgrupo; grupo total = 33 indivíduos).  

O grande tamanho corporal do muriqui tem sido referenciado como um atrativo para os 

caçadores, pois estes procuram por espécies de maior porte e preferencialmente arborícolas, por 

serem mais fáceis de caçar do que as terrestres (Mittermeier, 1987; Peres, 1990; Wilkie et al., 

2011). Essa possibilidade poderia afetar a população de muriquis, uma vez que a espécie possui 

padrão de história de vida lento, incluindo uma maturidade sexual tardia e longo intervalo entre 

nascimento dos filhotes (Strier, 1987; Strier, 2007).  

Áreas com recente pressão de caça podem levar vários anos para se recuperar. Portanto, 

os dados obtidos sugerem uma possível ausência de relação entre a pressão antrópica com as 

diferenças na abundância de muriquis aqui encontradas. Na região do Turvinho não foi 

encontrada uma baixa abundância, apesar de existir a pressão de caça e a extração esporádica 

de palmito juçara. Uma possível explicação indicaria que a caça pode ter sido mais frequente 

antes da área ser estabelecida como Parque Estadual (há mais de 30 anos). Outra especulação a 

partir destes achados indicaria que os palmiteiros atuais da região do Turvinho não praticam 

mais o hábito de caçar muriquis, e que nas demais áreas (Sede 1 e Sede 2) os muriquis estão 

relativamente protegidos do impacto da caça.  

 Na Sede 2, foram encontradas as maiores densidade e abundância de muriquis. Com 

isso, podemos sugerir que nesta região não há pressão da caça afetando a sobrevivência dos 

muriquis. Isso pode ser confirmado pelo fato da Sede 1, área sem pressão de caça, ter 

apresentado densidade e abundância de muriquis menor do que a Sede 2, área até então sem 

informações a respeito de pressão de caça sobre os muriquis.  
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Tabela 8: Estimativas populacionais e densidade populacional de muriqui-do-sul registradas em 

diferentes áreas. 

Espécie Local 
Tamanho 

área (km²) 

Densidade  

(ind/km²) 

Nº ind/ 

grupo 
        Autor 

B. arachnoides PECB 90 16 - Presente estudo 

B. arachnoides PECB 346,44 - 33 Beltrão-Mendes, 2006 

B. arachnoides PECB 346,44 - 45 Coles, 2009 

B. arachnoides PECB 241,52 7,3 - Pacagnella, 1991 

B. arachnoides CEP 1000 2,3 - González-Solís et al., 2002 

B. arachnoides PESM 130,8 1,54 - Nobre, 2007 

B. arachnoides PEI 8,6 2,8 - Petroni, 1993 

B. arachnoides FBR-M 3,74 19,92 - Martins, 2005 

B. arachnoides FBR-S 5,01 23,18 - Martins, 2005 

B. arachnoides FBR-VT 14,5 35,11 - Martins, 2005 

B. hypoxanthus RBAU 40 1,1 - Pinto et al., 1993 

B. hypoxanthus PERD 369,7 1,8 - Dias et al., 2006 

B. hypoxanthus MS 1,8 4,9 - Dias et al., 2006 

B. hypoxanthus EBC 9,57 29 - Almeida-Silva et al., 2005 

B. hypoxanthus FE 0,4 34,1 - Lemos de Sá, 1988 

Legenda: PECB: Parque Estadual Carlos Botelho; EBC: Estação Biológica de Caratinga; FE: 

Fazenda Esmeralda, Rio Casca; MS: RPPN Mata do Sossego; PERD: Parque Estadual do Rio 

Doce; PESM: Parque Estadual Serra do Mar (Núcleos Santa Virgínia, Cunha e Picinguaba); 

PEI: Parque Estadual Intervales; FBR – VT:  Fazenda Barreiro Rico (Viraeiro/Tabatinguera); 

FBR–S: Fazenda Barreiro Rico (Sarã); FBR–M: Fazenda Barreiro Rico (Monal); RBAU: 

Reserva Biológica Augusto Ruschi; CEP: Continuum Ecológico de Paranapiacaba. 

 

Outros fatores além da pressão antrópica podem ocasionar diferenças na abundância de 

primatas. Rovero & Struhtsaker (2007), sugeriram a altitude como variável preditiva da 

abundância de primatas. Guix, (1995) amostrou a altitude durante os censos e com base em 

uma amostra reduzida e pontual sugeriu a presença de possível efeito da altitude sobre a taxa de 

encontro. No presente estudo, houve uma variação mínima na altitude entre as áreas estudadas, 

de 706 a 846 metros. Porém, não se pode considerar a existência de diferenças entre as 

localidades como uma variável causal da diferença na abundância de muriquis.   
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Para a área do Turvinho, as variáveis de habitat estudadas (altitude, altura do dossel, área basal 

e altura das árvores) foram significativamente diferentes entre os transectos (p < 0,05). Um 

fator limitante para a ocorrência de primatas arborícolas de grande porte, por exemplo, é a 

altura das árvores (variável diretamente relacionada à altura do dossel), pois estas podem 

fornecer qualidade e quantidade de recursos suficientes para a sobrevivência desses indivíduos, 

além de oferecer uma maior proteção (Harrison, 1983; Warner, 2002). A partir desta premissa, 

pode-se sugerir que a diferença na estrutura de floresta na área do Turvinho caracterizaria esta 

área de floresta como áreas de habitat heterogêneo para os muriquis. 

Muitas espécies de primatas estão ameaçadas ou em perigo, tornando crítico que as 

ameaças à sua sobrevivência sejam compreendidas (Onderdonk & Chapman, 2000). O fato de 

apenas grandes remanescentes da Mata Atlântica serem capazes de manter populações viáveis 

(Chiarello 1999, Cullen Jr. et al.,  2000), demonstra a importância de estudos mais abrangentes 

no PECB, que possui capacidade de manter uma população de muriquis viável por um longo 

período. Porém, prioritariamente, é necessário que as ameaças identificadas sejam controladas e 

estudos populacionais nas demais regiões afetadas pela caça sejam realizados para determinar 

as necessidades de cada região para a conservação da espécie em todo o Parque Estadual Carlos 

Botelho e o Continuum Ecológico de Paranapiacaba. Os principais resultados deste trabalho 

foram obtidos por meio da metodologia de censo por transecção linear, onde foi possível 

estimar dados inéditos populacionais de muriqui-do-sul, bem como relacioná-lo a parâmetros 

de habitat, permitindo uma avaliação do status populacional do muriqui-do-sul na região norte 

do PECB.  
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5. PRINCIPAIS ACHADOS OBTIDOS NESTE TRABALHO 

- Os resultados indicaram uma elevada densidade populacional de muriquis-do-Sul na região 

norte do PECB, sugerindo a reduzida ocorrência de caça nesta região como fator de 

importância; 

- A população de muriquis do setor norte do PECB é a maior já estimada para o gênero 

Brachyteles, reiterando a importância desta Unidade de Conservação de Proteção Integral para 

a conservação da espécie; 

- A diferença da abundância relativa de muriquis entre as três áreas pode ser explicada por 

variáveis do habitat, como a altura da árvore; 

- Os resultados sugerem que a caça não foi um fator determinante para as diferenças na 

abundância de muriquis encontradas entre as localidades estudadas. 
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6. PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES  

- Continuidade no monitoramento da população por meio da metodologia de Censo por 

Transecção Linear (Meta 5 - PAN Muriquis); 

- Estudo populacional específico na região sul do PECB, e demais UCs a fim de aumentar o 

conhecimento do status na população na localidade e área de ocorrência da espécie; 

- Implementação de programa de educação ambiental nas comunidades do entorno, focando na 

valorização da UC (Meta 8 – PAN Muriquis); 

- Incentivo a iniciativas de pesquisas científicas nas áreas mais remotas. 
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CAPÍTULO 2 

“AVALIAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DE CAÇA SOBRE O MURIQUI-DO-SUL 

(Brachyteles arachnoides, PRIMATES, É. GEOFFROY 1806) NO PARQUE ESTADUAL 

CARLOS BOTELHO E ENTORNO” 
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Resumo  
A caça já determinou a extinção local de muriquis em diversas áreas no Estado de São Paulo. 

Este capítulo auxiliará na identificação da amplitude do problema e na compreensão dos fatores 

envolvidos, contribuindo para ações de gestão das áreas protegidas e estratégias para a 

conservação da espécie. Para este trabalho foram selecionados os bairros mais próximos das 

áreas onde foi realizado o censo populacional de muriquis: Abaitinga/Gavião e Turvinho.  Foi 

utilizado o método de seleção de informantes por meio de grupos de referências. Oito 

informantes selecionados, foram entrevistados por meio de um roteiro semi-estruturado. Os 

relatórios das operações de fiscalização realizadas pela equipe de guardas-parque e Polícia 

Ambiental de janeiro de 2008 à setembro de 2012 foram organizados e agrupados. Todos os 

informantes demonstraram conhecimento acerca do muriqui-do-sul. Entre os informantes, 

87,5% disseram já ter caçado. Todos os entrevistados dos bairros Abaitinga/Gavião afirmaram 

que pressão de caça persiste na região. No Turvinho, 40% afirmam que a caça continua 

presente. Segundo os entrevistados, na região sul do PECB, a extração de palmito é mais 

intensa, assim como a caça, já que as duas atividades ocorrem associadas. Tal prática ocasionou 

a redução do muriqui na região sul. Eles informaram também que atualmente os muriquis são 

caçados somente nessa região, não havendo notícias recentes da caça de muriquis na região 

norte do PECB. Todos os entrevistados afirmaram que houve a redução da caça nos últimos 

anos e 87,5% afirmam que a fiscalização tem afastado tanto caçadores quanto palmiteiros da 

UC. Entre 2011 a 2013 houve quatro ocorrências envolvendo a caça de muriquis, uma do 

PECB e as demais nas UCs próximas. Os dados obtidos sugerem a presença de dois perfis de 

caçadores: aqueles interessados somente na caça, mais frequente na região norte e aqueles que 

associam a extração de palmito com a caça, encontrado na região sul. O fato do muriqui-do-sul 

ser uma espécie predominantemente frugívora sua remoção pode acarretar em sérias 

implicações para o habitat. Atualmente a legislação ambiental não dá suporte necessário para a 

eliminação das atividades ilegais. Torna-se emergencialmente necessário um aumento nas 

operações de fiscalização, com foco maior nas áreas de extração de palmito. Apesar de não 

haver indícios de caça de muriquis na região norte do PECB, detecta-se a ocorrência frequente 

de tal atividade na região sul. Por se tratar da principal ameaça à população de muriqui-do-sul, 

todas as ações elaboradas pelo PAN Muriquis para a ampliação das medidas de fiscalização 

com a finalidade de reduzir a pressão da caça em UCs são imprescindíveis para garantir a 

conservação de muriquis no PECB. 

 

 

Palavras-chave: pressão antrópica, caça, muriqui-do-sul, Brachyteles arachnoides, Mata 

Atlântica. 
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Abstract  

The hunt already determined muriquis local extinction in several areas in the São Paulo State. 

This chapter will aid in the identification of  the problem width and in the involved factors 

understanding, contributing to administration actions of the protected areas and species 

conservations strategies. For this work were selected the closest neighborhoods areas where 

census  was conducted: Abaitinga/Gavião and Turvinho. Was used the method of selection of 

informers through references groups. Eight selected informers was identified and interviewed 

through semi structured script. Were also analyzed reports of the fiscalization operations 

accomplished by the park keepers and environmental police, from January 2008 to September 

2012.   All of the informers demonstrated knowledge about southern muriquis. 87,5% of the 

informers has already hunted. All informers affirmed that hunting pressure still occurring at 

Abaitinga/Gavião. At Turvinho, 40% said th hunting still happening. According to the 

interviewees, in the south of PECB, the palm extraction is more intense, as well as the hunt, 

since the two activities happen associated. Such practice caused the reduction of the muriqui in 

the south area. They also informed that in the present, muriquis are only hunted in the south, 

not having recent news of the muriquis hunt in the north area of PECB. All the interviewees 

affirmed that there was a reduction of the hunt in the last years and 87,5% affirm that the 

fiscalization has been moving away hunters and palmiteiros. Between 2011 to 2013 there were 

four occurrences involving the muriquis hunt, one at PECB and the others in UCs from the 

region. The obtained data suggest the presence of two hunters profile: those interested only in 

the hunting, more frequent in the north of the park, and those that associate the extraction of 

palm with hunting activity, found in the south. The fact of southern muriqui to be a 

predominantly frugivorous species his removal can cause serious implications for the habitat. 

Now a days, the environmental legislation doesn't give necessary support for the illegal 

activities elimination. Becomes necessary an increase in the fiscalization operations, with focus 

in the areas of palm extraction. Despite there is no muriqui hunting evidence at north of PECB, 

the activity is frequent in the south. As the hunting is the mean threat for the southern muriqui 

population, all of the actions elaborated by PAN Muriquis for the enlargement of the 

fiscalization measures with the purpose of reducing the pressure of the hunt in UCs are 

indispensable to guarantee the muriquis conservation in PECB.   

Key-words: anthropic pressure, hunting, southern muriqui, Brachyteles arachnoides, Brazilian 

Atlantic Forest. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Mata Atlântica está entre os ecossistemas mais ameaçados do mundo (Myers et al. 2000). 

Tal situação é agravada pelo fato da caça e da extração ilegal de recursos naturais ainda 

persistirem nas Unidades de Conservação de Proteção Integral, tornando ameaçadas mesmo as 

áreas protegidas (Olmos et al., 2006; Maurício Talebi, com. pess.). Das ameaças conhecidas 

para a biodiversidade da floresta tropical, a caça é a mais extensa, e também a mais desafiadora 

de se detectar (Peres et al., 2006).  

Apesar da caça ser proibida no Brasil pela Lei de Crimes Ambientais (Art.29 nº 

9605/98) (IBAMA, 2012), as restrições legais não são efetivas.  Os principais problemas são a 

dificuldade no acesso às áreas e a fiscalização insuficiente e inadequada, muitas vezes devido à 

falta de recurso (ICMBio, 2011). Além disso, a caça é difícil de controlar porque em muitos 

casos, é parte de uma tradição cultural (Mittermeier, 1987). Todos esses fatores determinam as 

graves consequências demográficas da prática da caça (Cunha et al., 2009). 

A caça ocorre por diversas razões, entre elas, para propósitos medicinais, obtenção de 

pele e outras partes do corpo para ornamento, pets, pestes na agricultura e para recurso 

alimentar e até mesmo por esporte (Mittermeier, 1987). Dependendo da região e da espécie 

considerada, tal atividade pode causar mais danos do que a destruição das florestas (Freese et 

al., 1982; Mittermeier, 1987), já que a remoção de determinadas espécies tem implicações 

profundas na estrutura e dinâmica das florestas tropicais (Stoner et al,.2007).  

Entre os diversos impactos causados pela caça, está a perda de populações, que pode 

ocorrer mesmo em áreas com pouca perturbação, alterando a composição da comunidade 

animal e as relações de predação e competição (Freese et al,. 1982; Mittermeier, 1987; Peres, 

1996; Bodmer et al., 1997). A caça pode ainda, ser responsável por mudanças ecológicas no 

habitat, causando alterações nas interações entre folívoros e predadores de sementes, e nos 

padrões de dispersão de sementes (Redford, 1992; CullenJr. et al., 2001) e inclusive causar 

mudanças ao nível de paisagem nos habitats (Cullen Jr. et al., 2001).  

Na Mata Atlântica, a remoção de primatas é um problema sério, e o tamanho corporal 

da espécie é um fator importante a ser considerado, já que os alvos são as espécies de grande 

porte como Alouatta e Brachyteles (Ayres & Ayres, 1979; Mittermeier, 1987; Peres, 1990; 

Wilkie et al., 2011). Atualmente, a caça, é considerada a principal ameaça à sobrevivência dos 

muriquis-do-sul (Brachyteles arachnoides) (ICMBio, 2011). Histórica e atualmente, em 
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algumas regiões os muriquis são caçados por esporte, uma cultura que permaneceu dos 

primeiros Europeus que colonizaram o Estado de São Paulo (Mittermeier, 1987; Lane, 1990; 

Talebi & Soares, 2005). Tal atividade determinou a recente extinção local da espécie em um 

grande número de áreas de habitat natural no Estado (Aguirre, 1971; ICMBio, 2011). Esta 

ameaça parece ter uma importância relativa ainda maior, já que muitas vezes está associada à 

extração ilegal do palmito juçara (Euterpe edulis) (Talebi, 2005).  

 Para os muriquis, além do grande porte, o fato de viverem em grupos com vários 

indivíduos os torna severamente afetados pela caça (Peres, 1990; IF, 2008), pois um único 

encontro do grupo com um caçador pode remover uma larga proporção da população local 

(Peres, 1990). Somente a redução desta prática evitará o continuado declínio populacional 

observado nas últimas décadas ao longo da área de ocorrência de B. arachnoides (Talebi & 

Soares, 2005). Diante disso, existe a necessidade de analisar evidências da caça ilegal nas 

Unidades de Conservação. Este trabalho auxiliará na identificação da amplitude do problema e 

na compreensão dos fatores envolvidos, contribuindo para ações de gestão das áreas protegidas 

e estratégias para a conservação da espécie. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O Parque Estadual Carlos Botelho (PECB) foi criado no ano de 1982, com uma área de 37.644 

ha. Está localizado no sul do Estado de São Paulo, ocupando a região do Alto Paranapanema e 

Vale do Ribeira (Figura 1), uma das regiões que possuem o menor Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH) do Estado de São Paulo (IF, 2008). Com isso, são frequentes 

atividades humanas desordenadas e conflitantes com a conservação de recursos naturais, por 

exemplo a caça e a extração do palmito juçara (Euterpe edulis). Entre as espécies que mais se 

destacam na área estão o muriqui-do-sul (Brachyteles arachnoides) e a jacutinga (Aburria 

jacutinga), ambas cinegéticas, ou seja, alvo de caça e ameaçadas de extinção (IUCN, 2013).  

 

Figura 1: Mapa com municípios que abrangem o PECB pertencentes à região do Alto 

Paranapanema e do Vale do Ribeira, locais com menor IDH do Estado. 

 

Base Cartográfica: RADAM Brasil 
Datum WGS 84 
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Uma outra característica que aumenta a incidência de pressões antrópicas na área é a presença 

da Rodovia SP-139, que corta o parque numa extensão de 31 km, levando desde a sede em São 

Miguel Arcanjo até o Núcleo pertencente a Sete Barras (Figura 2). Por outro lado, o PECB é a 

única Unidade de Conservação do CEP com situação fundiária resolvida, sem população 

humana residindo em seu interior, sendo esta uma vantagem para conservação da área (Pianca, 

2004). Seu entorno é caracterizado por diversos bairros e comunidades rurais, presentes nas 

áreas de influência direta (Figura 2). Uma característica geral a todos os bairros do entorno é a 

baixa atividade econômica e dificuldade de acesso aos serviços públicos, fatores que favorecem 

a ocorrência de pressões diretas e indiretas no PECB.  

 

Figura 2: Localização dos principais bairros do entorno, estruturas de apoio do PECB e 

Rodovia SP-139. 

  

Os bairros mais próximos às áreas onde foram conduzidos os estudos populacionais 

(Capítulo 1) são Abaitinga/Gavião e Turvinho, ambos pertencentes ao município de São 

Miguel Arcanjo: 

Base Cartográfica: RADAM Brasil 
Datum WGS 84 
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 Abaitinga e Gavião: são contíguos, com aproximadamente 1.750 habitantes. A principal 

atividade é a agricultura, seguida do turismo rural, com visitação das pequenas 

propriedades, e da produção de artesanato (IF, 2008). Distantes 1,6 km do limite do 

parque, são os bairros mais próximos da Sede, onde reside a maioria dos funcionários 

do PECB. 

 Turvinho: possui aproximadamente 180 habitantes. É um bairro predominantemente de 

famílias formadas por aposentados da Comissão de Serviços Públicos de Energia 

(CSPE) e alguns agricultores, tendo assim pouca atividade econômica (IF, 2008). 

Localizado a 3 km do limite do parque é o bairro mais próximo à Base Turvinho. A 

região de floresta do Turvinho faz divisa com a represa São José, área muito utilizada 

por moradores do Turvinho para caça e pesca (Pianca, 2004), sendo uma área de fácil 

acesso para entrada do PECB. 

 

2.2 Entrevista  

Inicialmente, foram levantados dados a respeito dos bairros localizados próximos às áreas onde 

foram conduzidos os estudos populacionais de muriquis (Capítulo 1). Os bairros 

Abaitinga/Gavião e Turvinho, pertencentes ao munícipio de São Miguel Arcanjo, foram 

selecionados por duas razões: primeiro pela proximidade com as áreas onde foi realizado o 

censo e segundo pela diferença no perfil dos moradores.  

Para cada bairro foi utilizado o método de seleção de informantes por meio de grupos 

de referências (“bola de neve”) (Davis & Wagner, 2003), sendo que a seleção não ficou restrita 

somente ao bairro, abrangeu também todas as residências localizadas entre o bairro e o limite 

da UC. A seleção foi realizada de maneira que todos os possíveis informantes fossem 

identificados e entrevistados. Os grupos de referência foram os funcionários, guardas-parque e 

gestor do PECB, policiais militares ambientais que fiscalizam a região, líderes religiosos e 

frequentadores de bares. Estas pessoas indicavam moradores das proximidades com 

conhecimento a respeito da fauna local e de atividades de caça. Com as pessoas que 

trabalhavam no PECB e a Policia Militar Ambiental foi possível uma conversa aberta, e na 

abordagem era solicitada a indicação de pessoas com conhecimento especifico sobre a caça. Já 

com as demais pessoas (frequentadores de bares e líder religioso), era solicitada indicação de 
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pessoas que tinham conhecimento sobre a floresta e a fauna local, pois o fato da caça ser uma 

atividade ilegal inibe as pessoas de indicarem amigos.  

As pessoas indicadas eram avaliadas inicialmente a respeito do seu conhecimento com 

uma conversa sobre a fauna local e o auxílio de uma prancha com fotos de diversas espécies 

para identificação, onde era verificado também se a pessoa conhecia o muriqui. As pessoas que 

apresentaram conhecimento foram selecionadas como informantes (Printes, 2011), pois estão 

ou já estiveram em alguma atividade dentro da floresta, seja para fiscalização, caçar ou extrair 

palmito, contribuindo com as informações necessárias.  

Os informantes foram entrevistados com base em um roteiro semi-estruturado, 

preparado para possibilitar um diálogo, onde o tema ‘caça’ fosse apenas um dos tópicos 

abordados e não tema central, reduzindo a desconfiança e insegurança por parte dos 

entrevistados (Figura 3, Anexo 3). Quando os informantes selecionados praticavam a caça e/ou 

a extração ilegal de palmito foi necessária intermediação do paraninfo, pessoa da comunidade 

que os apresentava aos pesquisadores (Printes, 2011). Todas as informações obtidas foram 

anotadas no momento da entrevista mediante a autorização do entrevistado. Para cada local 

foram registrados os pontos no GPS. Dados adicionais considerados importantes e que não 

constavam no roteiro também foram anotados.  

O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade do Federal de São Paulo (Anexo 4). 

 

 

 

 

 

Figura 3: Entrevistas realizadas com informantes moradores do entorno do PECB 

(Fotos: Geraldo Aguiar e Pietro Scarascia). 
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2.3 Fiscalização 

As atividades de fiscalização no PECB e em sua Zona de Amortecimento ocorrem diariamente, 

e são realizadas pela equipe de guardas-parque em parceria com Polícia Ambiental de Registro 

(3º Batalhão da Polícia Ambiental, 2ª Cia, 1º Pelotão), Itapetininga (1º Batalhão da Polícia 

Ambiental, 3ª Cia, 3º Pelotão) e Sorocaba (1º Batalhão da Polícia Ambiental, 3ª Cia, 1º 

Pelotão). Todas as operações de fiscalização são registradas e, mensalmente, é elaborado um 

relatório constando os dados das apreensões e ocorrências. Os relatórios de janeiro de 2008 a 

setembro de 2012 contendo as informações quantitativas a respeito das operações e apreensões 

foram fornecidos para acrescentar informações para este trabalho. 

 A Polícia Ambiental de Registro é responsável pela fiscalização no Vale do Ribeira, já 

as Policias de Itapetininga e Sorocaba, são responsáveis pele Alto Paranapanema, obtendo 

assim inúmeras informações a respeito das pressões antrópicas da região. Foram cedidas 

informações qualitativas envolvendo os muriquis na área de abrangência da fiscalização das 

duas unidades da Polícia Ambiental, além de informações quantitativas de ocorrências e 

apreensões. 

Os dados registrados pela equipe de fiscalização do PECB e da Polícia Ambiental foram 

utilizados para uma maior compreensão da amplitude das pressões antrópicas no PECB e 

região, a fim de quantificar as apreensões realizadas nos últimos anos, identificar as áreas de 

maior incidência de pressão antrópica e ameaças ao muriqui.  

 

2.3 Análise de dados 

2.3.1 Entrevista 

Os dados de entrevista foram tabulados no programa Excel e para a análise foi utilizada a 

estatística descritiva. As informações quantitativas e qualitativas foram analisadas de maneira a 

se complementarem, permitindo um maior entendimento a respeito das pressões antrópicas que 

atualmente ameaçam o muriqui-do-sul. 

Para as informações quantitativas obtidas durante as entrevistas, foi obtida a frequência 

de respostas para cada pergunta respondida pelos informantes. 

F = Na x 100 

  Nt 
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Onde:  

F = Frequência de determinada resposta 

Na = Número de vezes que determinada resposta foi citada 

Nt = Número total de resposta 

 

As informações qualitativas adicionais foram descritas da maneira com que o informante 

descreveu.   

 

2.3.2 Fiscalização 

Os dados de fiscalização foram inicialmente organizados e agrupados, possibilitando a 

elaboração de tabelas e gráficos com os números totais de ocorrências e apreensões. 
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3. RESULTADOS 

3.1 Entrevistas 

Entre abril e agosto de 2013, oito informantes foram identificados e entrevistados, sendo três do 

bairro Abaitinga/Gavião e cinco do Turvinho, todos residentes da região há mais de dez anos 

(Figura 4).   

 

 

Figura 4: Tempo de residência dos entrevistados. 

 

No bairro Abaitinga/Gavião houve dificuldade na indicação de informantes locais que 

não trabalhassem dentro do parque. Os guardas-parque e mateiros eram sempre indicados, já 

que eram as pessoas com maior conhecimento na região a respeito da fauna e das atividades de 

caça. Isso ocorreu devido à proximidade dos bairros à Sede principal do Parque, e a maioria dos 

funcionários do PECB morar nesse bairro.  

Entre todos entrevistados, 50% estava na faixa etária entre 41 e 60 anos e 50% entre 61 

e 80 anos, podendo indicar que atualmente há poucas pessoas de menos idade com 

conhecimento acerca da floresta e fauna na região estudada e também que os mais jovens estão 

perdendo o interesse por tal atividade. Apesar de nenhum dos entrevistados ser considerado 

‘palmiteiro’, aquele que vive da extração ilegal de palmito, houve relato de que alguns dos 

informantes retiram palmito de dentro da UC para consumo próprio.  

Todos os entrevistados realizam ou já realizaram alguma atividade dentro da floresta, 

seja ela ilegal ou não (Figura 5). Demonstraram também conhecimento acerca do muriqui-do-
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sul e de sua ocorrência na região, além de saberem diferenciá-lo dos demais primatas que 

ocorrem na região, como o Sapajus nigritus (macaco-prego) e o Alouatta clamitans (bugio-

ruivo).  

 

Figura 5: atividades desenvolvidas atualmente pelos informantes entrevistados. 

 

Entre os informantes, 87,5% disseram já ter caçado, e afirmam ter parado há mais de 20 

anos principalmente devido às mudanças na legislação ambiental e intensificação da 

fiscalização da equipe de guardas-parque do PECB e da Polícia Ambiental. Todos os 

entrevistados dos bairros Abaitinga/Gavião afirmaram que pressão de caça persiste na região. 

No Turvinho, 40% dos entrevistados afirmam que a pressão da caça continua presente e 60% 

que atualmente, não há mais incidências de caça. 

Não foram encontradas evidências de caça na área de estudo e nos locais de entrevista. 

O único registro de pressão antrópica obtido durante o trabalho foi a extração ilegal de palmito 

juçara (Euterpe edulis) no transecto localizado na área do Turvinho (Figura 6). A grande 

quantidade de palmito removido indica que o destino seria para o comércio ilegal. Esse registro 

sugere a facilidade de adentrar a região do Turvinho para realização de atividades ilegais. Na 

ocasião, os palmiteiros utilizaram as trilhas abertas para o estudo de censo, sendo necessária a 

interrupção do estudo na área pelo período de um mês, evitando assim qualquer conflito entre 

pesquisador e ‘palmiteiro’.  
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Figura 6: Extração ilegal de palmito juçara registrada em janeiro de 2013 durante coleta de 

dados no transecto nº 6 na região do Turvinho (Fotos: Mariana Landis). 

 

Segundo os informantes, na região sul do PECB, a extração de palmito é mais intensa, assim 

como a caça, já que as duas atividades ocorrem associadas. Na percepção de alguns 

informantes, tal prática ocasionou a redução de espécies cinegéticas como a anta (Tapirus 

terrestres) e o muriqui na região de Sete Barras. Eles informaram também que atualmente os 

muriquis são caçados somente nessa região, não havendo notícias recentes da caça de muriquis 

na região norte do parque.  

 Com as informações obtidas na entrevista, é possível identificar dois perfis de caçadores 

que atuam no PECB e entorno (Tabela 1). 
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Tabela 1: Perfil de caçadores identificados 

Descrição Perfil 1 Perfil 2 

Atividade ilegal Apenas caça Extração de palmito (associado à caça) 

Idade Acima de 40 anos Todas as idades 

Local do PECB Região norte Região sul 

Frequência Esporádica Intensa 

Ocupação Outras atividades Apenas extração do palmito 

 

A caça é feita sempre com auxílio de arma, principalmente a espingarda, cujos calibres variam 

de acordo com a espécie alvo. A maioria dos caçadores associa o uso de espingardas com ceva, 

porém, esta não é uma prática utilizada para caça de animais arborícolas como os primatas. Não 

há evidências de comércio de carne na região, caracterizando a prática da caça como cultural e 

esportiva.  

Um total de 25% afirmou que o muriqui-do-sul ainda é alvo de caçadores. Apenas 

37,5% já comeu a carne do animal, afirmando ser uma carne saborosa, porém mencionaram 

que o fato ocorreu há muitos anos atrás. Houve um relato de que na lua cheia os muriquis ficam 

em grupos maiores e vocalizam mais, com isso é possível caçar até seis indivíduos de uma vez.  

Na percepção das pessoas entrevistadas 75% acreditam que determinadas espécies de 

animais que antes eram vistos com maior frequência hoje se tornaram raros, porém o muriqui 

não foi mencionado como uma espécie rara ou difícil de encontrar. Um total de 71% dos 

entrevistados acreditam ser possível caçar sem extinguir os animais, porém acreditam que ela 

deve ser controlada. Um relato importante de 87,5% dos entrevistados é que a fiscalização, 

tanto dos guardas parque do PECB como da Polícia Ambiental tem afastado tanto caçadores 

quanto palmiteiros da UC. Todos os entrevistados afirmaram que houve a redução da caça nos 

últimos anos.  

 

3.2 Fiscalização 

3.2.1 Parque Estadual Carlos Botelho e Zona de Amortecimento 

Entre janeiro de 2008 à setembro de 2012, foram realizadas 557 operações de fiscalização, 

onde a cada ano, houve a redução no número das operações (Figura 7). 
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Figura 7: Número de operações realizadas a cada ano pela equipe de fiscalização do PECB e 

Policia Ambiental. 

Em quatro anos, foram apreendidas 51 armas de fogo e 44.806 unidades de palmito juçara 

durante as operações (figura 8 e 9). Estes dados indicam que a fiscalização tem efeito direto na 

redução das atividades ilegais, demonstrando sua importância. Cada palmito equivale a uma 

palmeira removida e a presença da extração do palmito, sendo um dado indireto da presença da 

caça, já que ambas atividades ocorrem associadas. Os dados também indicam que a atividade 

oscila em sua intensidade, e não há indícios de que está reduzindo. 

 

 

Figura 8: Número de apreensões de armas de fogo. 
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Figura 9: Número de apreensões de palmito juçara. 

São raros os registros e apreensões de caça dentro da UC, provavelmente devido ao tamanho da 

área e dificuldade de fiscalização nas áreas remotas. Há um único registro recente de caça de 

muriqui, onde foram encontradas as vísceras do animal em rancho de palmiteiros no PECB, na 

região sul, em fevereiro de 2012. 

  

3.2.2 Continuum Ecológico de Paranapiacaba  

De 2011 a 2013 houve três ocorrências envolvendo apreensões de muriquis. A primeira ocorreu 

em setembro de 2011, na qual foi encontrado um muriqui abatido. Em março de 2012 ocorreu a 

apreensão de um filhote de muriqui sendo mantido como pet. No mesmo local foram 

encontrados vestígios de uma fêmea adulta abatida, provavelmente mãe do filhote. Nenhuma 

das ocorrências ocorreu dentro do PECB ou em sua Zona de Amortecimento (raio de 5 km), 

porém ocorreram na região do CEP (Figura 10). Esses dados indicam que os muriquis, mesmo 

que esporadicamente, ainda são alvos de caçadores atualmente.  
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Figura 10: Mapa com localização das apreensões de caça de muriqui na região do Continuum 

Ecológico de Paranapiacaba. 

Dentro do período de 2011 a 2013 houve um número alto de ocorrências e apreensões na região 

do CEP, todas elas relacionadas a atividades de caça (Tabelas 2 e 3). O número de apreensões 

de munição e a maioria das ocorrências relacionadas à fauna silvestre aumentaram. Esses dados 

indicam que a caça, ainda ocorre com bastante frequência nas proximidades das Unidades de 

Conservação do Continuum Ecológico de Paranapiacaba. 

Tabela 2: Materiais relacionados à atividade de caça apreendidos entre os anos de 2011 e 2013. 

Materiais Apreendidos 2011 2012 2013 Total 

Armadilhas apreendidas 3 1 4 8 

Munição 46 483 1.524 2.053 

Espingarda 67 24 50 141 

Garrucha 0 0 2 2 

Pistola 1 0 0 1 

Revolver 10 2 5 17 

Outras Armas de Fogo 0 0 2 2 
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Tabela 3: Ocorrências realizadas entre os anos de 2011 e 2013. 

Ocorrências  2011 2012 2013 Total 

Multa - Caçar Animal Silvestre 2 3 2 7 

Multa - Animais Silvestres em Cativeiro 8 14 20 42 

Multa - Fauna Silvestre Outras 5 27 4 36 

Advertência- Cativeiro Animais Silvestres 0 8 17 25 

Advertência - Fauna Silvestre 1 3 3 7 

BO - Fauna Silvestre 29 38 44 155 

Pessoas Conduzidas ao DP por Infração da Fauna 

Silvestre 
5 3 9 17 

Crimes praticados contra Meio Ambiente Fauna 

Silvestre 
16 17 33 66 

De acordo com a Lei de Crimes Ambientais, constitui crime contra a fauna: matar, perseguir, 

caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a 

devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com a 

obtida (Art.29 nº 9605/98). 
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3. DISCUSSÃO 

A incidência frequente de atividades ilegais no PECB poderia ser explicada pela sua 

localização na área de menor IDH do Estado de São Paulo. Porém, é necessário considerar que 

a caça esta inserida na cultura das comunidades.  

Os dados obtidos sugerem dois perfis de caçadores: 1) Aqueles que possuem interesse 

apenas na caça.  São pessoas na faixa etária acima dos 40 anos, com isso sugere-se que pessoas 

de menos idade não estão mais interessadas neste tipo de atividade, e que com o decorrer dos 

anos a prática pode desaparecer. Esse perfil foi identificado na região norte, onde a caça parece 

ser praticada esporadicamente, sendo difícil de identificar, pois os caçadores exercem outras 

atividades. Não parece haver nesta região o interesse pela caça do muriqui em específico. 2) 

Aqueles que são ‘palmiteiros’ e associam esta atividade com a caça. São pessoas de todas as 

faixas etárias que utilizam a extração de palmito como fonte de renda (Landis, dados não 

publicados). Esse perfil parece ocorrer na região sul do parque segundo os próprios 

entrevistados. 

A intensa extração de palmitos na região sul do PECB determinou a escassez da espécie 

na região (Landis, dados não publicados). Porém, segundo os responsáveis pela fiscalização do 

PECB, há registros recentes de extrativismo se aproximando da região norte, onde a 

abundância de palmitos ainda é alta. Essas informações indicam a necessidade urgente de 

elaboração de medidas para impedir que a continuidade da extração do palmito chegue até a 

região onde habita a maior população de muriquis.  

Peres (1990) observou que os primatas de grande porte são alvo preferido de caçadores. 

Características dos muriquis como o grande tamanho corporal e o hábito de viverem em 

grandes grupos favorecem sua captura (Mittermeier, 1987; Wilkie et al., 2011). Segundo 

Brown (1995), espécies com gestação longa e ninhadas pequenas são mais suscetíveis à 

extinção (Browm, 1995) e essas são as características de história de vida dos muriquis. As 

fêmeas tem a gestação de pelo menos sete meses, gerando um único filhote a cada três anos 

(Strier,1987;  Strier, 2007), o que torna a perda de um único indivíduo bastante preocupante 

para a conservação de uma população, principalmente se tratando de uma espécie em perigo de 

extinção.  

Cullen Jr. et al. (2001) identificaram em seu trabalho que a caça pode ser o principal 

processo alterando relações ecológicas dos fragmentos, pois existem algumas consequências 
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para a floresta em caso de remoção de determinadas espécies. Os primatas, por exemplo, 

representam de 25 a 40% da biomassa de frugívoros em florestas tropicais, sendo responsáveis 

por grande parte da remoção de frutos (Chapman & Onderdonk, 1998; Castro et al., 2003). No 

caso do muriqui-do-sul, espécie predominantemente frugívora (Talebi et al., 2005), sua 

remoção pode acarretar em sérias implicações para o habitat pois este desempenha um 

importante papel da dispersão de sementes, auxiliando na manutenção das florestas. Como 

consequência, a extinção das espécies-chave de plantas pode levar ao efeito de extinção em 

cadeia de outras espécies que formam teias alimentares nas comunidades (Galetti et al., 2006).  

Outra alteração que pode ocorrer com a remoção de algumas espécies é em relação aos 

predadores. Os muriquis podem ser predados pela onça-pintada (Panthera onca), onça-parda 

(Puma concolor) e segundo alguns relatos, os indivíduos mais jovens podem ser predados por 

irara (Eira barbara) e grandes gaviões (Leptodon cayanensis) (Olmos, 1994; Printes et al., 

1996). Apesar do pouco conhecimento acerca da predação de muriquis, é notável que esta 

espécie representa uma biomassa significante na floresta, com isso, é provável que sua remoção 

possa implicar em alterações diretas a seus predadores.  

Para a mitigação das pressões existentes a longo prazo, a elaboração e execução de 

projetos de educação ambiental podem auxiliar na redução dos impactos na UC. Nesse sentido 

duas abordagens são necessárias: a educação ambiental nas comunidades que hoje atuam na 

extração de recursos naturais, visando à substituição das atividades que impactam as UCs por 

atividades sustentáveis; e a educação ambiental nos centros urbanos, onde há pouco 

conhecimento e valorização das UCs e da importância da conservação das espécies.  

 Segundo Chiarello (2000), para a conservação dos mamíferos da Mata Atlântica, 

medidas emergenciais devem ser implementadas o quanto antes para reverter a situação. Um 

exemplo seria a execução efetiva da lei, que proíba a caça. Atualmente a legislação ambiental 

não dá suporte necessário para a eliminação das atividades ilegais.  Em casos em que são 

possíveis as apreensões, que só podem ser realizadas em flagrante, são dadas penas alternativas 

aos infratores, permitindo que o infrator permaneça exercendo atividades ilegais. Torna-se 

também emergencialmente necessário um aumento nas operações de fiscalização, com foco 

maior nas áreas de extração de palmito. Apesar da fraca legislação, a fiscalização tem um forte 

efeito sobre as pressões antrópicas, até mesmo na visão dos infratores. A sua efetividade é 
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demonstrada pelo alto número de apreensões realizadas e também pela ausência de caçadores e 

palmiteiros nos bairros Abaitinga/Gavião, localidade mais próxima à Sede do PECB, onde 

residem funcionários, inclusive guardas-parque.  

Adicionalmente, nota-se a importância dos registros realizados durante as operações de 

fiscalização pelas equipes do PECB e Polícia Militar Ambiental. Com os dados fornecidos foi 

possível quantificar as ocorrências relacionadas à pressão de caça, além de observar as 

tendências ao longo dos anos, dados difíceis de serem obtidos em campo. Dessa forma, 

observa-se a importância da fiscalização como uma ferramenta para a gestão das UCs. 

 Com as informações levantadas no presente trabalho, apesar de não haver indícios de 

caça de muriquis na região norte do PECB, detecta-se a ocorrência frequente de tal atividade na 

região sul do PECB e demais áreas do Continuum Ecológico de Paranapiacaba. Por se tratar da 

principal ameaça à população de muriqui-do-sul, todas as ações elaboradas pelo PAN Muriquis 

para a ampliação das medidas de fiscalização com a finalidade de reduzir a pressão da caça em 

UCs são imprescindíveis para garantir a conservação de muriquis no PECB (Anexo 1), devendo 

assim ser inseridas nas suas ações de gestão para a efetiva conservação da espécie. 
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5. PRINCIPAIS ACHADOS OBTIDOS NESTE TRABALHO 

- Existe uma diferença no perfil da caça entre as diferentes comunidades no entorno do PECB; 

- Na região norte, a caça ocorre esporadicamente, porém, as pessoas não parecem ter interesse 

na caça do muriqui especificamente; 

- A fiscalização exerce um papel importante para a redução do impacto das pressões antrópicas 

recorrentes no PECB. 
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6. PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES  

- Estabelecer iniciativas que possibilitem a geração de renda para comunidades que atuam na 

extração ilegal de palmito juçara, por exemplo, ecoturismo e a extração da polpa do fruto do 

palmito juçara; 

- Educação ambiental no entorno do PECB, nas comunidades com maior incidência de pressões 

antrópicas; 

- Educação ambiental para a população que desconhece a procedência do palmito juçara e os 

impactos gerados pela sua extração; 

- Intensificação das operações de fiscalização nas localidades com registros de caça e extração 

de palmito juçara; 

- Análises dos dados registrados pelas equipes de fiscalização nas UCs; 

- Inserção do PECB e equipe na execução de todas as ações contidas na Meta 2 do Plano de 

Ação Nacional para a Conservação dos Muriquis (Anexo 1). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A estimativa populacional de muriqui-do-sul apresentada no presente trabalho obtida no PECB 

seguiu criteriosamente todas as recomendações da metodologia, dessa forma tem-se dados 

robustos para uma análise do estado da população. Além disso, trata-se de um estudo pioneiro 

na abordagem dos aspectos iniciais da principal pressão antrópica que ameaça os muriquis-do-

sul do Estado de São Paulo.  

Por meio da associação de estimativas populacionais com o entendimento inicial da 

caça, este estudo espera contribuir para a elaboração de estratégias mais efetivas para garantir o 

futuro da população de muriquis-do-sul no PECB.  Tal associação gera um maior subsídio para 

ações conservacionista, podendo ser ampliada a outras UCs  onde a espécie ocorre e enfrenta 

pressões similares.  

Além disso, devido à significativa ameaça às espécies da Mata Atlântica, estudos 

focados em espécies bandeiras, aquelas espécies carismáticas que atraem atenção para 

conservação, podem auxiliar na conservação das demais espécies do bioma.  No caso do 

muriqui, espécie bandeira da Mata Atlântica, se medidas forem tomadas para a redução da 

pressão de caça, as demais espécies cinegéticas que ocupam a mesma área também se 

beneficiarão com tais medidas.  

Os dados apresentados demonstram a importância do aprofundamento a respeito das 

populações remanescentes de espécies ameaçadas, mesmo que estas residam em Unidades de 

Conservação. Em muitos casos, a falta de envolvimento com as comunidades do entorno das 

UCs e a baixa disponibilidade de recursos impossibilita a ampliação de medidas de 

fiscalização, impossibilitam que as espécies sejam efetivamente protegidas.  

Outra questão importante é em relação a grandes remanescentes florestais, pois estes 

podem apresentar em sua zona de amortecimento diferentes tipos de comunidades, cada uma 

com sua cultura e atividades, gerando diferentes pressões sobre as espécies. Esta é uma questão 

importante de ser abordada, pois como visto com os dados apresentados, a região sul se difere 

amplamente da região norte do PECB em relação ao perfil dos moradores das comunidades e 

na intensidade de pressão antrópica. Necessitando assim, de medidas diferentes para cada 

localidade para uma efetiva conservação. 

Os dados apresentados contribuem para as duas metas prioritárias do Plano de Ação 

Nacional para a Conservação dos muriquis. Através da estimativa da população remanescente 
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de muriquis, é possível priorizar as áreas para a conservação da espécie. Por meio do 

fornecimento de informações iniciais a respeito da caça, é possível a elaboração de medidas 

mitigadoras para tal ameaça. Dada a importância das extinções locais de muriquis em 

fragmentos de Mata Atlântica devido à caça, a elaboração de estratégias que priorizem a 

conservação da espécie são prioritárias. Porém, a efetiva conservação do muriqui e das demais 

espécies alvo de caça, somente será possível mediante a união de diversas estratégias como a 

educação ambiental, projetos de geração de renda para as comunidades do entorno, melhoria na 

fiscalização das UCs e continuidade no monitoramento das populações. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Metas 1 e 2 as quais se insere o presente projeto (de um total de 10 metas) e suas 

ações do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Muriquis (Fonte: ICMBio, 2011). 
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Anexo 2 – Ficha de coleta de dados de Censo por Transecção Linear. 

 

Data: _____/______/______ 

Local:_____________________________ 

Transecto:_________________________ 

Direção: _________________________ 

Hora inicial: _____:_____ 

Hora final: _____:_____ 

Clima:____________________ 

Observador: ______________________ 

Auxiliar: _________________________ 

Distância percorrida (L): ____________ 

Encontro Distâncias Dados Grupo Pistas Obs. 

Nº Fita Ponto Espécie I.C. F.C. x ϴ r z Nº  Classif. Sexo-etária 

              

              

              

              

   

 

           

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

Anexo 3 – Roteiro semi-estruturado utilizado para as entrevistas com informantes 

 

I. IDENTIFICAÇÃO: 

1. Protocolo nº_______________ 

2. Data:_____/_____/_____ 

3. Município:___________________ 

4. Povoado:__________________________  

5. Distância do PECB:______________________ 

6.  Zona de amortecimento da UC:(   ) não        (    ) sim   

7. Bacia hidrográfica:__________________________ 

8. Coordenada UTM da entrevista:_________ 

 

II. PERFIL DO ENTREVISTADO: 

9. Primeiro nome ou apelido (opcional):_______________ 

10. Sexo:___________________________ 

11. Idade:__________ 

12. Tempo de residência no local:_____________________________ 

13. Escolaridade:__________________ 

14. Profissão declarada:_____________________ 

15. Estado civil: (  ) solteiro     (   ) casado     (   ) outros 

16. Tem filhos?  (   ) não        (   ) sim 

17. Quantos?  (   ) 1       (   ) 2 a 4      (   ) 5 a 9      (    ) mais de 10  

18. Tem cachorros? (    ) não    (   ) sim 

19. Quantos? (   ) 1       (   ) 2 a 4      (   ) 5 a 9      (    ) mais de 10 

20. Qual a raça do (s) cachorro (s):(   ) sem raça definida   (    ) Outra.  Qual? ________ 

 

III. ETNOCONHECIMENTO:  

21. Mamíferos silvestres relatados pelo informante: 

______________________________________________________________________ 

22. Mamíferos silvestres avistados ou registrados por vestígios pela pesquisadora/assistentes:  

______________________________________________________________________ 

23. Há primatas na região?  (   ) não    (    ) sim 

24. Quais as espécies?____________________________________________________ 

25. Destas, qual é vista com mais freqüência?__________________________________ 

26. Há atividade de caça na região:  (    )  não      (    ) sim 

27. Que animais são caçados? ______________________________________________ 

28. Quem caça?  (   ) o informante  (    ) amigos do informante  ( ) vizinhos do informante  ( ) 

pessoas desconhecidas   ( ) outros.  Quem?____________ 

29. Onde caça? _________________ 

30. Até que ano caçou?________________ 
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31. Seus pais costumavam caçar? (   ) não     (   ) sim 

32. Seus avós costumavam caçar?   (   ) não   (   ) sim 

33. Você acha que seus filhos irão caçar quando adultos (ou já caçam)? (   ) não  (   )sim 

 

IV. ZOO-CONFLITOS: 

34. Os primatas atacam plantações?  (  ) não    (  ) sim. Qual primata?_______________ 

35. Que cultivos são atacados? _____________________________________________ 

36. Em que época do ano?_________________________________________________ 

37. Os primatas são caçados devido a isso? (   )não     (   ) sim 

38. E por outros motivos? (    ) não    (    ) sim 

39. Por que outros motivos as pessoas costumam caçar?  (   ) para comer    (   ) para vender    (    

) para se divertir    (     ) para usar parte do corpo do animal como remédio    (   ) outro motivo. 

Qual?________ 

40. Com que freqüência as pessoas caçam? (    ) nunca    (   ) muito raramente    (    ) de vez em 

quando    (   ) sempre  

41. Há uma estação do ano melhor para caça?  (    ) não     (   ) sim 

42. Qual?  (    ) primavera  (    ) verão  (    ) outono  (     ) inverno   (   ) seca   (    ) chuva 

43. Há uma lua melhor para caçar?  (   ) não     (    ) sim 

44. Qual?   (    ) nova    (    ) crescente   (    ) cheia    (    ) minguante 

45. Há um dia melhor para caçar?  (    ) não     (    ) sim 

46. Qual? (   ) segunda (   ) terça  (   ) quarta (    ) quinta  (   ) sexta (   ) sábado (   ) domingo 

47. Há um lugar melhor para caçar?   (     ) não    (    ) sim 

48. Onde?_______________________________________ 

49. A caça é feita com arma?   (     )   não     (    ) sim 

50. Qual?  (     ) rifle calibre 12    (     ) rifle calibre 16      (     ) rifle calibre 38  (    ) winchester 

calibre 22   (    ) revólver calibre 38  (    ) arma artesanal    (    ) outra arma. Qual?_______ 

51. A caça é feita com mundéu, giral, ou outra armadilha?   (    ) não     (    ) sim 

52. A caça é feita com ceva?  (    )  não    (   ) sim 

53. A carne de caça é consumida pelo caçador ou vendida?________________ 

54. Onde é vendida?_____________________________ 

55. Há encomenda de carne de caça por pessoas da cidade?   (    )não     (    ) sim 

56. Qual a carne mais apreciada na região? _______________________ 

57. Já comeu carne de muriqui? (    )não     (    ) sim 

58. Há quanto tempo? __________________________ 

59.  Existe algum prato típico feito com a carne do muriqui? (   ) não     (   ) sim 

60. Qual? ________________ 

 

V. PERCEPÇÃO 

61. Algum animal de caça já se tornou raro na região?  (   ) não     (   ) sim 

62. Qual?  ________________________________________________________ 

63.Você acredita que seja possível caçar sem acabar com os animais? (    ) não  (    ) sim 
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64. Como?___________________________________________ 

65.Você pararia de caçar para salvar uma espécie do desaparecimento?(   ) não (   ) sim 

66. Você pararia de caçar por um tempo para os animais se recuperarem? (    ) não   (   ) sim    

67. Você acha que a caça deveria ser liberada?  (   ) não (  ) sim 

68. Por quê?___________________________________________________ 

69. Atualmente, a fiscalização do parque e a polícia afasta as pessoas que caçam e cortam 

palmitos?  (   ) não     (   ) sim 

70. Você acha que a o número de caçadores reduziu de alguns anos pra cá? (    ) não   

(    ) sim 

71. Você assistiria a uma palestra sobre caça? (    ) não    (    ) sim 

72. Você já ouviu alguma lenda relacionada a caça? (   ) não      (   ) sim   Qual? ______ 

73. Observações:_________________________________________________________ 
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Anexo 4 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo 
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Anexo 5 – Aprovação emitida pela Comissão Técnico Científica do Instituto Florestal  
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