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 Expectativa 

 Pregunta 1 

 Não.  O  pequeno  número  de  registros  de  L.  lagothricha  tschudii  e  A.  belzebuth  (um  grupo  para 
 cada espécie) estaria relacionado à sua distribuição geográfica e não à caça. 

 Pregunta 2 

 Os  resultados  da  pesquisa  mostram  que  a  comunidade  de  vida  selvagem  primária  ainda  está 
 presente  nos  locais  de  amostragem  de  Yanajanca,  Cocalito,  Miraflores  e  Libertad.  As  espécies 
 desta  comunidade  de  vida  selvagem  diferem  das  demais  porque  são  geralmente  de  vida  longa, 
 muito  sensíveis  à  pressão  da  caça,  alterações  de  habitat  e  presença  humana;  embora  possam 
 ocasionalmente  estar  presentes  na  comunidade  secundária  e  excepcionalmente  na  comunidade 
 terciária. 

 Pregunta 3 

 A)   Como  em  qualquer  outra  floresta  montanhosa  da  Amazônia  peruana,  estes  animais  estão 
 expostos  a  diferentes  ameaças  devido  a  atividades  antropogênicas,  das  quais  o  desmatamento 
 tem  o  maior  impacto,  causando  perda  de  habitat  e  com  isso  uma  diminuição  dos  recursos 
 alimentares,  de  modo  que  certas  espécies  são  forçadas  a  se  aventurar  em  campos  cultivados  em 
 busca de alimento. 

 B)  A  escassa  informação  sobre  os  grandes  mamíferos  que  habitam  as  florestas  montanhosas  de 
 Huánuco  motivou  os  pesquisadores  a  realizar  o  presente  estudo,  cujos  objetivos  eram  determinar 
 a diversidade de espécies e o estado atual de suas populações. 

 Pregunta 4 

 Os  autores  mencionam  que  as  populações  migrantes  das  terras  altas  são  caçadores  oportunistas 
 e  geralmente  não  consomem  carne  de  primata;  eles  também  concordam  com  Gonzales  &  Llerena 
 (2014),  que,  com  base  em  pesquisas,  indicam  que  a  caça  na  zona  de  uso  especial  e  tampão  do 
 Parque  Nacional  Tingo  María  é  seletiva,  porque  na  maioria  dos  casos  é  uma  predileção  pelo  sabor 
 da  carne  e  não  uma  necessidade  econômica,  com  o  "añuje"  (D.  fuliginosa)  é  a  espécie  mais 
 preferida,  seguida  do  "picuro"  (C.  paca)  e  do  "carachupa"  (D.  novemcinctus),  enquanto  a  caça  de 
 outras  espécies  é  ocasional  devido  a  conflitos  com  os  habitantes  locais  por  predarem  seus 
 animais domésticos. 

 Pregunta 5 

 “No  que  diz  respeito  à  caça,  com  exceção  de  Chapácara,  no  resto  dos  locais  de  amostragem  não 
 é  para  fins  de  subsistência,  coincidindo  assim  com  Shanee  &  Shanee  (2014),  que  mencionam  que 
 as  populações  migrantes  das  terras  altas  são  caçadores  oportunistas  e  que  geralmente  não 
 consomem  carne  de  primatas.  Também  coincide  com  Gonzales  &  Llerena  (2014),  que  com  base 
 em  pesquisas  indicam  que  a  caça  na  zona  de  uso  especial  e  tampão  do  Parque  Nacional  Tingo 
 María  é  seletiva,  pois  na  maioria  dos  casos  é  uma  predileção  pelo  sabor  da  carne  e  não  uma 



 necessidade  econômica,  com  o  "añuje"  (D.  fuliginosa)  a  espécie  mais  preferida,  seguida  do 
 "picuro"  (C.  paca)  e  do  "carachupa"  (D.  novemcinctus),  enquanto  a  caça  de  outras  espécies  é 
 ocasional devido a conflitos com os locais por predarem seus animais domésticos". 




