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Resumo 

Os padrões de atividade das espécies correspondem aos seus ritmos biológicos individuais e são 

atributos importantes na coexistência de espécies em comunidades ecológicas. Os padrões de 

atividade das espécies são moldados por diferentes fatores como condições abióticas, adaptações 

fisiológicas e estratégias de vida. A onça-parda (Puma concolor) é um dos felinos mais adaptados 

aos diferentes tipos de ambientes e também é um dos carnívoros mais amplamente distribuídos 

nas Américas. É encontrada no Parque Estadual do Rio Doce (PERD) localizado no Estado de 

Minas Gerais. Este parque possui a maior área Protegida da Mata Atlântica no Estado de Minas 

Gerais, Brasil. Este trabalho utilizou armadilhas fotográficas que permitem registrar espécies da 

fauna silvestre. A armadilha fotográfica é uma metodologia bastante eficaz e pouco invasiva para 

o estudo de mamíferos de grande porte. A amostragem foi feita durante um período de seca e um 

de chuva, entre abril de 2016 e março de 2017. Assim, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar os padrões de atividade da onça-parda no PERD. O padrão de atividade da onça-parda foi 

categorizado com base na proporção de registros independentes de onças durante o dia e a noite. 

Como principais resultados eu obtive 67 registros independentes de onças-pardas no PERD. Os 

machos e as fêmeas apresentaram padrões de atividade similares. A onça-parda foi classificada 

como predominantemente diurna, o que não corrobora com outros estudos realizados na Mata 

Atlântica. Os machos apresentaram quatro picos de atividade ao longo do dia e as fêmeas 

mantiveram suas atividades antes do nascer do sol e permaneceram até o pôr do sol. Estudos 

futuros com o objetivo de avaliar os padrões de comportamento de onças-pardas devem levar em 

consideração seu comportamento diurno para entender as relações com suas espécies de presas. 

 

Palavras-chave: Mamíferos, Domínio Atlântico, armadilhas fotográficas, Unidade de 

Conservação. 
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Abstract 

The activity patterns of the species correspond to their individual biological rhythms and are 

important attributes in the coexistence of species in ecological communities. The patterns of 

activity of the species are shaped by different factors such as abiotic conditions, physiological 

adaptations and life strategies. The Puma concolor is one of the felines most adapted to different 

types of environments and one of the most widely distributed carnivores in the Americas. It is 

found in the Rio Doce State Park (RDSP) located in the State of Minas Gerais. This park has the 

largest protected area of the Atlantic Forest in the State of Minas Gerais, Brazil. This work used 

camera traps that allow recording wild species. The camera trap is a very effective and uninvasive 

methodology for the study of large mammals. Sampling was performed during a dry and rainy 

period between April 2016 and March 2017. The present study aimed to evaluate the activity 

patterns of pumas in the RDSP. The activity pattern of pumas was categorized based on the 

proportion of independent records during the day and night hours. I obtained 67 independent 

records of pumas in RDSP. Males and females showed similar patterns of activity. Pumas were 

classified as predominantly diurnal, which does not corroborate other studies conducted in the 

Atlantic Forest. Males showed four peaks of activity throughout the day and females maintained 

their activities before sunrise and remained until sunset. Future studies aiming at evaluating the 

behavior patterns of pumas should consider their daytime behavior to understand the relationships 

with their prey species. 

 

Keywords: Mammals, Atlantic Domain, camera traps, Conservation Unit. 
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Introdução 

Mudanças na paisagem podem ocorrer dentro de um período de 24 horas ou durante 

períodos mais longos. Desta forma, os animais podem precisar ajustar o seu comportamento, 

incluindo as atividades diárias (Schoener 1974), para suprir às suas necessidades de acordo com 

as características das áreas nas quais habitam (Downes 2001; Nagy-Reis et al. 2017). Por isso, a 

compreensão sobre o padrão de atividade das espécies é um dos aspectos comportamentais que 

acrescentam informações importantes para a ecologia e para o planejamento de ações de 

conservação da espécie (Frey et al. 2017). 

A disponibilidade local de sol é um dos principais fatores que regulam a atividade dos 

animais (Halle & Stenseth 2000). Por esse motivo, algumas espécies modificam seu tempo de 

atividade entre as estações do ano (Soria-Díaz et al. 2017) ou de acordo com a temperatura diária 

(Bennie et al. 2014). Contudo, outros fatores podem afetar os padrões de atividade das espécies, 

tais como as interações intra e interespecíficas (Mistlberger & Skene 2004; Ross et al. 2013; Díaz-

Ruiz et al. 2016), atividades humanas como as plantações (Kilgo et al. 1998; Kitchen et al. 2000; 

Martin & Réale 2008; Norris et al. 2010), características físicas como a presença de pelos pelo 

corpo (Kronfeld-Schor & Dayan 2003; Roll et al. 2006; Bennie et al. 2014) e tamanho e forma 

corporal por exemplo: quanto menor o animal mais ativo ele deve ser de dia por causa do calor 

(Du Toit & Yetman 2005; Kirk 2006). Em relação às interações predador-presa, os predadores 

caçam usando sua audição e visão (Sunquist & Sunquist 2002; Harmsen et al. 2009) e seus padrões 

de atividade geralmente correspondem com o período em que suas presas são ativas e mais 

vulneráveis. Assim, a avaliação do padrão de atividade da espécie fornece conhecimento 

comportamental e ecológico que pode ser interpretado como uma mensuração do esforço de 

forrageamento, gasto energético (Weckel et al. 2006) e risco de predação (Rowcliffe et al. 2014). 

Os padrões de atividade mais detalhados de uma população podem ajudar a explicar a relação 

entre as espécies e as variáveis locais, como condições climáticas, estrutura da comunidade e 
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composição da paisagem (Mistlberger & Antle 2011). De modo geral, as espécies são classificadas 

como diurnas, noturnas ou catemerais (períodos diurnos e noturnos) (Mistlberger & Antle 2011). 

Mamíferos carnívoros exercem uma influência significativa na estrutura e funcionalidade 

do ecossistema através do processo de controle de cima para baixo (Ritchie & Johnson 2009). A 

onça-parda Puma concolor Linnaeus, 1771 está classificada pela IUCN (2021) (União 

Internacional para a Conservação da Natureza) como uma espécie “Menos preocupante” e pelo 

ICMBio-MMA (2018) como “Vulnerável”. É uma espécie carnívora terrestre que se alimenta de 

mamíferos e aves de pequeno porte, mamíferos de médio e grande porte e animais domésticos 

(gado bovino, caprino e suíno) (Sunquist & Sunquist 2002). A onça-parda é um dos carnívoros 

mais amplamente distribuídos nas Américas e no Brasil é registrada em todos os estados, 

habitando ambientes florestais, áreas abertas, agrícolas e antropizadas (Nielsen et al. 2015). Ao 

longo de sua faixa de ocorrência na América do sul, a espécie foi classificada como principalmente 

noturna (Zanón-Martínez et al. 2016), catemeral (van Schaik & Griffiths 1996; Paviolo et al. 2009) 

e principalmente noturna durante a estação chuvosa e catemeral durante a estação seca (Romero-

Muñoz 2010). Na Mata Atlântica, a espécie foi classificada como principalmente noturna (Zanón-

Martínez et al. 2016) e catemeral (Paviolo et al. 2009; Di Bitetti et al. 2010). As onças-pardas 

apresentam um período de gestação que varia entre 82 e 98 dias, nascendo de um a seis filhotes 

(Eisenberg & Redford 1999, Oliveira & Cassaro 1999, Nowak 2005). Apresentam também um 

longo cuidado parental pois, ambos os sexos atingem a maturidade sexual a partir dos 24 meses 

de idade (Currier 1983, Nowak 2005). Essas características biológicas podem requerer que as 

fêmeas permaneçam ativas por mais tempo para obter energia para si e para a prole.  

A onça-parda é amplamente distribuída na Mata Atlântica (Azevedo et al. 2013). As 

principais ameaças à sobrevivência da espécie são a perda e fragmentação de habitat por expansão 

urbana e agropecuária, atropelamentos, eliminação de indivíduos por caça e/ou retaliação e 

queimadas (Azevedo et al. 2018b). Uma das maiores florestas tropicais das Américas encontra-se 

na Mata Atlântica, que abriga uma grande diversidade biológica (Castro 2006). Com a expansão 
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humana, as formações florestais deste bioma encontram-se em um processo de perda e 

fragmentação, resultando em apenas 12,4% da cobertura original, sendo que a maior parte (> 80%) 

dos remanescentes possui por volta de 50 hectares (Ribeiro et al. 2009; SOS Mata Atlântica 2019). 

Os maiores e mais conectados remanescentes da Mata Atlântica são importantes para a 

manutenção da biodiversidade (Ribeiro et al. 2009; Magioli et al. 2015). 

O Parque Estadual do Rio Doce (PERD) é localizado no Estado de Minas Gerais, possui o 

maior remanescente de Mata Atlântica do Estado e é uma grande área protegida de floresta 

contínua com recursos hídricos abundantes (IEF 2021). O PERD abriga, em seu território, espécies 

da flora e fauna raras e ameaçadas de extinção, como mamíferos de médio e grande porte, como 

a anta (Tapirus terrestres), e a onça-pintada (Panthera onca), entre outros (Stallings et al. 1990; 

IEF 2021). Várias espécies de presas consideradas relevantes para a dieta da onça-parda no bioma 

Mata Atlântica estão presentes no PERD. Por exemplo: quati-da-américa-do-sul (Nasua nasua), 

cutia vermelha (Dasyprocta azarae) e paca (Cuniculus paca) são presas importantes para a onça-

parda (Azevedo 2008; Martins et al. 2008). Para aumentar a compreensão ecológica básica da 

onça-parda, especialmente na ameaçada Mata Atlântica (Blake et al. 2012), informações do 

ecossistema sobre como as espécies coexistem são importantes como os padrões de atividade. 

Pesquisas com mamíferos de grande porte exigem esforço e metodologias específicas por 

serem animais de difícil detecção e com hábitos na sua grande maioria noturnos (Silveira et al. 

2003). Também possuem grandes áreas de vida com densidades baixas, o que dificulta sua 

identificação, monitoramento e manejo (Silveira et al. 2003). Uma metodologia bastante eficaz e 

pouco invasiva para o estudo de mamíferos de grande porte é o uso de armadilhas fotográficas, 

que permite registrar espécies consideradas raras e de difícil detecção (Jiménez et al. 2010). A 

onça-parda é geralmente relatada em pesquisas realizadas no Brasil com enfoque na ecologia da 

onça-pintada (Azevedo et al. 2018b). Entretanto, trabalhos sistematizados em que a onça-parda é 

o foco do estudo são mais recentes e pontuais (Azevedo et al. 2018b). No estudo do Romero-

Muñoz e colaboradores (2010), estes analisaram o padrão de atividade da onça-parda e a relação 
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entre os sexos, e não foram relatadas diferenças no uso diurno do habitat entre os sexos. Apesar 

disso, no estudo da Azevedo e colaboradores (2018a), que aborda os padrões de atividade das 

onças-pardas e a sobreposição temporal entre machos e fêmeas em uma zona ecótona dentro dos 

biomas do Cerrado e da Mata Atlântica, os autores mostraram evidências de que a atividade das 

onças-pardas e as suas dietas podem diferir entre os sexos e, consequentemente, com suas 

principais presas e possíveis agentes perturbadores (como fatores antropogênicos). Os resultados 

sugerem que os machos envolvidos apresentam um comportamento noturno, enquanto as fêmeas 

eram ativas à noite e durante o dia. Os padrões de atividade de machos e fêmeas diferiram devido 

ao uso diferenciado de recursos alimentares. As onças-pardas apresentaram maior coeficiente de 

sobreposição com espécies de presas que foram frequentemente incluídas em sua dieta, sugerindo 

que a disponibilidade de presas pode influenciar a atividade da onça-parda ou que a onça-parda é 

oportunista e ataca espécies com padrão de atividade semelhante. 

Portanto, o presente estudo teve como objetivo avaliar os padrões de atividade da onça-

parda no Parque Estadual do Rio Doce (PERD) e se existem diferenças entre machos e fêmeas. A 

primeira hipótese a ser testada foi de que a onça-parda apresenta um padrão de atividade 

principalmente noturno ou catemeral. A segunda hipótese a ser testada foi de que haveria uma 

diferença entre os padrões de atividade relacionados ao sexo do indivíduo, sendo as fêmeas mais 

ativas por mais tempo do que os machos, por causa do longo cuidado parental com os filhotes. 

 

 

Material e Métodos  

Área de estudo 

Este estudo foi realizado na região sudeste do Estado de Minas Gerais, no Parque Estadual 

do Rio Doce, região do Vale do Aço, localizado próximo aos municípios de Marliéria, Dionísio, 

Timóteo, Coronel Fabriciano e Ipatinga (PELD/CNPq 2007) (Figura 1). O PERD abrange uma 

área de aproximadamente 36.000 hectares (ha) e sua vegetação é formada por uma extensão 
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contínua de Floresta Estacional Semidecidual, fitofisionomia referente à Mata Atlântica (Mello et 

al. 1999; SOS Mata Atlântica 2019). O PERD possui 42 lagos em seus limites (IEF 2021). É a 

Unidade de Conservação mais antiga do estado de Minas Gerais (PELD/CNPq 2007) e possui um 

dos maiores sistemas lacustres do Brasil, nomeado sítio Ramsar pela Convenção da UNESCO 

sobre Zonas Úmidas. O rio Doce abrange toda a fronteira leste e o rio Piracicaba na fronteira 

noroeste (IEF 2002). O PERD possui também três riachos que se cruzam de oeste a leste do 

parque: Belém, Turvo e Mombaça. A área em torno do PERD é composta por extensas plantações 

de eucaliptos, principalmente nas fronteiras leste e sul, as terras agrícolas predominam nas áreas 

oeste e as áreas urbanas na fronteira norte (PELD / CNPq 2007; Oliveira et al. 2019). O clima da 

região é classificado como tropical sub-úmido, com duas estações bem definidas, a seca entre abril 

e setembro e a chuvosa entre outubro e março, ambas com duração de seis meses (IBGE 2002; 

Pereira et al. 2018). A região possui uma temperatura média de 22º C (IEF 2001) e precipitação 

média de 1478 mm (Bezerra-Neto et al. 2019). 
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Figura 1. Mapa do Parque Estadual do Rio Doce, estado de Minas Gerais, Brasil, com as estações 

de amostragem com as armadilhas fotográficas. Áreas circulares (círculos em cinza) e pontos de 

armadilhamento fotográfico para amostragem de onças-pardas na porção norte (pontos em bege) 

e sul (pontos em vermelho). Fonte: Pereira (2019). 
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Figura 2. Onça-parda detectada por armadilha fotográfica em um dos pontos de amostragem, 

durante a estação seca, na região Sul do Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, sudeste do 

Brasil, no ano de 2016. 

 

Armadilhamento fotográfico 

O armadilhamento fotográfico faz parte do Projeto Carnívoros do Rio Doce e foi 

implementado com o objetivo de avaliar a situação da população de onças-pintadas. Para amostrar 

todo o PERD, 18 áreas circulares de 2,5 km de raio foram estabelecidas, cada área circular possui 

3 pontos de amostragem, organizados com um recurso de sorteio aleatório (Programa ArcGIS 

10.3; ESRI 2015). Um total de 54 unidades amostrais foram estabelecidas aleatoriamente a uma 

distância média de 1,5 km entre si, com o propósito de minimizar a dependência entre os registros. 

A amostragem foi feita durante um período de seca e um de chuva, entre abril de 2016 a março de 

2017. Em função da grande extensão territorial do PERD, da dificuldade ao acesso aos pontos de 

amostragem e por questões logísticas, a área do PERD foi dividida entre norte e sul para a 

instalação das armadilhas fotográficas. Os pontos de amostragem ficaram ativos simultaneamente 

por 40 dias na porção norte do PERD, durante a seca (30/04/16 a 08/06/16), e em seguida por mais 
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40 dias na porção sul, ainda durante a seca (17/07/16 a 25/08/16). O mesmo processo foi realizado 

durante a estação chuvosa (sul: 25/11/16 a 03/01/17; norte: 27/01/17 a 07/03/17). 

Em cada unidade de amostragem, duas armadilhas fotográficas (dos seguintes modelos: 

Bushnell Trophy Cam Natureview, Trophy Cam Standard e Trophy Cam Essential - Kansas, 

EUA) foram instaladas cerca de 40 cm acima do solo, frente a frente e a uma distância de 3 a 4 m 

entre elas. As configurações de todas as câmeras foram padronizadas para funcionar 24 horas para 

gravar vídeos de 10 segundos de duração e 1 minuto de intervalo de gravação. Na instalação das 

armadilhas fotográficas foram escolhidos locais que tivessem vestígios de carnívoros, como 

marcações em árvores, fezes e rastros. 

Para cada registro analisado foram identificados espécie, data, hora e local (figura 2). Para 

evitar pseudoréplicas, usamos apenas registros com pelo menos 1 hora entre eles ou quando 

pudéssemos identificar os indivíduos. Registros de múltiplos indivíduos da mesma espécie dentro 

deste mesmo intervalo foram considerados como um único registro da espécie (Azevedo et al. 

2018a). 

 

Análise de dados 

O padrão de atividade da onça-parda foi determinado de acordo com a proporção de 

registros independentes (van Schaik & Griffiths 1996). A classificação foi determinada conforme 

Gómez (2005): diurna (<10% dos registros à noite), noturna (>90% dos registros à noite), 

principalmente diurna (10-29% dos registros à noite), principalmente noturna (70-89% dos 

registros à noite), catemeral (30-69% dos registros à noite).  

Para analisar os dados, primeiro todos os registros foram ajustados para a hora do nascer 

ou pôr do sol de cada dia específico para determinar as mudanças da posição do sol de acordo com 

a estação (Nouvellet et al. 2012). Depois, as horas do pôr do sol e do nascer do sol foram 

transformadas em radianos. Para determinar o padrão de atividade diário da onça-parda e verificar 
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a sobreposição entre os sexos, eu segui o método descrito por Ridout & Linkie (2009), o teste 

Circular. 

Executei o modelo linear generalizado (GLM) para analisar a relação entre o número de 

registros e o padrão de atividade da onça-parda. Testei se o número médio de registros por hora 

foi diferente entre o dia (06h às 17h) e a noite (18h às 05h). Os grupos foram horas da noite e 

horas do dia (Azevedo et al. 2018a). Executei o teste do Qui-quadrado para avaliar se houve 

dependência entre as variáveis sexo e padrão de atividade. A estimativa de densidade por Kernel 

é um modo não-paramétrico para estimar a Função Densidade de Probabilidade de uma variável 

aleatória (Ridout & Linkie 2009). Executei a função de Densidade de Kernel circular não 

paramétrica para avaliar os padrões de atividade diários das onças-pardas. O gráfico de densidade 

de registros gerado mostra os picos de atividade da espécie. Para avaliar a semelhança entre os 

padrões de atividade entre os sexos, estimei o coeficiente de sobreposição (Δ-hat), que 

compreende a área comum em ambas as curvas de densidade, variando de 0 (sem sobreposição) a 

1 (sobreposição) (Ridout & Linkie 2009). Como a amostra foi pequena (<75 registros de câmera), 

é indicado usar o estimador Δ1, conforme recomendado por Meredith & Ridout (2021). Para 

analisar a precisão desse estimador, calculei os intervalos de confiança de 95% de cada índice de 

sobreposição usando bootstrap suavizado com 10.000 réplicas (Meredith & Ridout 2021). As 

análises estatísticas foram realizadas no software RStudio v.4.0.5 (RStudio Team, 2020) usando 

o pacote R de sobreposição (Meredith & Ridout 2021) com um parâmetro de suavização de 1,0. 

Para avaliar se as diferenças nos padrões de atividade entre os sexos foram estatisticamente 

significativas (p <0,05), usei o teste de independência do Qui-quadrado, e para avaliar se houve 

diferença estatisticamente significativa entre os números de registros do dia e da noite, usei o teste 

estatístico t; ambos os testes também realizados no Programa RStudio v.4.0.5 (RStudio Team, 

2020). 
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Resultados 

Obtive 67 registros independentes de onças-pardas no PERD. Em 14 (20,9%) registros 

foram identificados indivíduos do sexo masculino, 18 (26,9%) do sexo feminino e 35 (52,2%) em 

que não foi possível a identificação. As onças-pardas foram classificadas como 

predominantemente diurnas (Figura 3), com 51 (76,1%) registros diurnos e 16 (23,9%) registros 

noturnos. A porcentagem de registros diurnos foi significativamente diferente da porcentagem de 

registros noturnos (t = 4.293, df = 18.257, p = 0.0004), que pode ser visualizado pela frequência 

dos registros observados (Figura 3). A espécie se tornou mais ativa do nascer do sol ao pôr do sol 

(Figura 3). Os principais períodos de atividade ocorreram das 06h às 16h, com dois picos 

principais, um entre 06h e 11h, e um segundo entre 13h e 15h (Figura 4). As onças-pardas ficaram 

menos ativas das 21h às 03h (Figuras 3 e 4). 

 

 

 

Figura 3. Padrão de atividade da onça-parda no Parque Estadual do Rio Doce, Minas Gerais, de 

acordo com o horário do sol. 
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Figura 4. Padrão de atividade circular da onça-parda no Parque Estadual do Rio Doce, Minas 

Gerais. No interior da linha preta encontra-se o período de maior atividade. 

 

 

O modelo linear generalizado indicou que as onças-pardas tiveram uma média de 4,25 

registros por hora durante o dia (intercepto 1,447, intervalo de confiança a 95%  1,167 – 1,727) e 

uma média de 1,33 registros por hora durante a noite (intercepto 0,288, intervalo de confiança a 

95%  0,212 – 0,788). No resultado da Anova da estimativa GLM dia e noite, o dia teve influência 

significativa (Pr (>| t | ) 9.62e-10 ***) e a noite não teve influência (Pr (>| t | ) 0.272) no padrão de 

atividade da onça-parda. O teste do Qui-quadrado mostrou que não houve dependência entre as 

variáveis sexo e padrão de atividade (x² = 0.748, df = 1, p = 0.387). 

A sobreposição (Δ) do padrão de atividade entre machos e fêmeas de onças-pardas no 

PERD foi 0.70 (IC 95%: 0,472 a 0,894) (Figura 5). Os machos e as fêmeas não apresentaram 

padrões de atividade diferentes. Os machos possuíram quatro picos ao longo do dia, antes e depois 

do nascer do sol, após o meio-dia e próximo à meia-noite. As fêmeas começaram suas atividades 

entre antes do nascer do sol até o pôr do sol.  
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Figura 5. Sobreposição (Δ) do padrão de atividade de onças-pardas macho e fêmea no Parque 

Estadual do Rio Doce, Minas Gerais. A área preenchida em cinza indica o período de 

sobreposição. 

 

 

Discussão 

A maior parte dos estudos anteriores que utilizaram armadilhamento fotográfico para 

avaliar o padrão de atividade ocorreram apenas em um período de amostragem relativamente curto 

(Blake et al. 2012). Muitas espécies apresentam uma variação anual em seus padrões de atividade, 

assim, estudos são recomendados para avaliar totalmente os padrões de atividade de espécies de 
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mamíferos neotropicais (Blake et al. 2012). A atividade diária da espécie varia ao longo do espaço 

e tempo, demonstrando que vários fatores possivelmente interagem determinando os padrões de 

atividade (Fedriani et al. 2000). 

Os resultados encontrados mostram que as onças-pardas são predominantemente diurnas 

e mais ativas do nascer do sol até após o meio-dia, não corroborando outros resultados de padrão 

de atividade das onças-pardas relatados na Mata Atlântica, que a classificaram como catemeral 

(Paviolo et al. 2009; Di Bitetti et al. 2010) e principalmente noturna (Zanón-Martínez et al 2016; 

Azevedo et al. 2018a). O padrão diário pode ser explicado pela capacidade da espécie de adaptar-

se às condições locais, podendo ser resultado da interação (competição) com outras espécies, caça, 

retaliação (Di Bitetti et al. 2010). 

As onças-pardas mudam seu padrão de atividade para evitar encontros com as onças-

pintadas nos períodos em que estão mais ativas (Schaller & Crawshaw 1980; Paviolo et al. 2009) 

ou para melhorar seu sucesso na caça (Paviolo et al. 2009). O padrão de atividade da onça-pintada 

no PERD foi classificado como catemeral (Arrais 2019). Predadores em geral seguem o período 

de atividade de sua presa principal (Curio 1976). Essa relação já foi relatada para onças-pardas 

em outras áreas (Maehr et al. 1990; Beier et al. 1995; Sunquist & Sunquist 2002). Dessa forma, o 

comportamento predominantemente diurno da onça-parda pode ter ocorrido para sobrepor aos 

padrões de atividades de suas potenciais presas no PERD: quati-da-américa-do-sul 

(predominantemente diurno), cateto (Pecari tajacu) (predominantemente diurno), cutia 

(Dasyprocta leporina) (diurna) e capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) (catemeral) (Arrais 

2019). 

Padrões de atividades diurnos das onças-pardas já foram relatados na América do Norte 

(Torre et al. 2017). Na América do Sul foram constatados padrões de atividades noturnos das 

onças-pardas (Negrões et al. 2010; Foster et al. 2013; Guerisoli et al 2019; Cepeda–Duque et al. 

2021) nos biomas Cerrado, Amazônia, Caatinga, Pantanal, e Floresta decídua xerofítica; catemeral 

(Dias et al. 2018) no bioma da Caatinga; principalmente noturna (Azevedo et al. 2018a) nos 
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biomas Cerrado e Mata Atlântica e principalmente noturna durante a estação chuvosa e catemeral 

durante a estação seca (Romero-Muñoz et al. 2010) na Floresta seca. Com isso, reforça que o 

padrão de atividade pode ser explicado através da capacidade da espécie de adaptar-se às 

condições locais (Di Bitetti et al. 2010). 

A sobreposição do padrão de atividade das onças-pardas entre machos e fêmeas no PERD 

foi alta. O padrão geral de atividade das onças-pardas entre machos e fêmeas não foi diferente. O 

padrão de atividade dos machos e das fêmeas do PERD sugere que as atividades durante o dia 

podem ser uma estratégia para aumentar as chances de encontrar suas presas. Além disso, o PERD 

é bastante afastado, rodeado pelo Rio Doce na divisa leste e com poucas estradas dentro de suas 

fronteiras. A atividade diurna de grandes carnívoros pode ser um indicador de baixa perturbação 

humana no habitat (Paviolo et al. 2009), este distanciamento pode contribuir para a mínima 

presença humana dentro da área protegida, favorecendo com que as onças-pardas sejam mais 

ativas durante o dia. Estudos de sobreposição espacial mostraram que as onças-pardas raramente 

se associam, a maior parte das interações machos e fêmeas estão relacionadas aos eventos de 

acasalamento (Logan & Sweanor 2001). Contudo, estudos recentes forneceram evidências de que 

as onças-pardas, uma espécie solitária não cooperativa, associam-se a coespecíficos regularmente 

(Elboch & Quigley 2017) propondo que onças-pardas podem ser mais sociais do que pesquisas 

anteriores analisaram. 

O PERD é conhecido como uma área protegida de atividades humanas, como a caça de 

animais silvestres (Massara et al. 2018). Alguns estudos apontam que mesmo as atividades 

humanas não letais podem ter um efeito na atividade diária dos animais (Frid & Dill 2002; Gaynor 

et al. 2018). Entretanto, a mudança acelerada no uso da terra ao redor da reserva, desastres 

ambientais como o colapso das barragens de Brumadinho (Cionek et al. 2019) e o de Mariana 

(Fernandes et al. 2016; Omachi et al. 2018), área protegida e a caça furtiva podem afetar este reino 

de habitat e ameaçar a longo prazo a sobrevivência dos animais selvagens na região. 
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Conclusão 

Os resultados indicam que as onças-pardas que habitam o PERD apresentam padrões de 

atividade diferentes dos outros biomas brasileiros. Espero que este estudo possa ser utilizado para 

avaliações futuras das atividades antrópicas no comportamento da espécie e quais as principais 

presas do PERD afetam e são afetadas por este comportamento. Com isso, as informações sobre 

os padrões de atividade da onça-parda no PERD podem ser levadas em consideração e encorajar 

outras pesquisas, tais como uso de hábitat, estimativa da densidade e abundância populacional. 
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