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O	nome	deste	 grupo	 taxonômico	 advém	do	hábito	de	suas	espécies	que,	de	forma	
geral,	se	alimentam	de	vertebrados,	os	quais	capturam,	
matam	e	desmembram	graças	a	dentes,	mandíbulas	e	
crânio	particularmente	fortes.	No	entanto,	são	notáveis	
as	diferenças	entre	as	espécies	desta	ordem	quanto	ao	
seu	hábito	 alimentar,	 comportamento	de	predação,	
morfologia	e	biomecânica	de	todo	o	aparato	envolvido	
(BIKNEVICIUS	&	VAN	VALKENBURG,	1996).

Os	primeiros	representantes	da	ordem	Carnivo-
ra	são	datados	por	registros	fósseis	de	63	milhões	de	
anos,	quando	duas	famílias	(Viverravidae	e	Miacidae),	
hoje	extintas,	encontravam-se	distribuídas	pela	Euro-
pa,	Ásia	e	América	do	Norte.	Na	Austrália	e	na	América	
do	Sul,	onde	não	ocorriam	carnívoros	terrestres,	eram	
os	marsupiais	os	responsáveis	por	preencher	os	seus	
nichos	(COX	&	MOORE,	1993;	HUNT	JR.,	1996).

A	ocupação	do	restante	do	continente	americano		
pelos	Carnivora	se	deu	há	nove	milhões	de	anos	(Mio-
ceno	Superior),	quando	representantes	da	América	do	
Norte	–	semelhantes	aos	atuais	guaxinins	–	iniciaram	
sua	migração	para	as	Américas	Central	e	do	Sul.	Pos-
teriormente,	por	meio	da	 junção	das	Américas	pelo	
istmo	do	Panamá,	há	cerca	de	três	a	quatro	milhões	de	
anos	(Plioceno	Superior),	outros	carnívoros	atingiram	
a	América	do	Sul	(EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	v. 
INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003).
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Atualmente,	 existem	 representantes	desta	or-
dem	em	uma	grande	variedade	de	formações	vegeta-
cionais	e	altitudes,	submetidos	a	diferentes	condições	
climáticas,	desde	zonas	áridas,	florestas	tropicais	úmi-
das,	áreas	abertas	como	campos,	cerrados	e	savanas,	
nas	montanhas	e	planícies,	e	também	em	ambientes	
árticos.	Apresentam	distribuição	natural	 em	 todo	o	
mundo,	 exceto	 em	 terras	do	 continente	 australiano	
(EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	1999).	Na	
Austrália,	uma	espécie	de	carnívoro,	o	canídeo	Canis 
familiaris dingo	(dingo)	foi	introduzido	pelo	homem	há	
4.000	e	5.000	anos	e	atualmente	vive	em	populações	
selvagens	(EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	
1999).

Segundo	WOZENCRAFT	 (2005)	 –	 organiza-
ção	 taxonômica	 seguida	neste	 capítulo	 –,	 a	 ordem	
Carnivora	é	dividida	em	duas	subordens:	Feliformia	
(Feloidea)	 e	Caniformia	 (Canoidea).	 Já	EISENBERG	
&	REDFORD	(1999),	dividem	a	ordem	Carnivora	nas	
subordens	Fissipedia	 e	Pinnipedia.	Atualmente,	 os	
carnívoros	são	formados	por	15	famílias	e	287	espécies	
em	todo	o	mundo	(WOZENCRAFT,	2005),	sendo	que,	
para	o	Brasil,	este	capítulo	considera	28	espécies,	repre-
sentantes	das	famílias	Felidae,	Canidae,	Mustelidae,	
Otariidae,	Mephitidae	e	Procyonidae.	Destas,	26	são	
espécies	terrestres	e	duas	são	marinhas;	referências	a	
outras	espécies	marinhas	encontradas	no	Brasil	(con-
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sideradas,	neste	capítulo,	ocasionais para	o	Brasil	–	v.	
OLIVEIRA	et al.,	2008)	constam	no	item	“Caniformia”	
deste	capítulo.

Uma	das	 características	 comuns	dos	 carnívoros	 é	
a	 adaptação	a	predação:	 seus	 crânios,	músculos	 e	dentes	
apresentam	forma	eficiente	para	capturar	e	matar	animais	
(EMMONS	&	FEER,	1997).	Possuem	dentição	muito	variável,	
sendo	característica	a	presença	dos	dentes	caninos	e	do	par	
carniceiro,	 formado	pelo	quarto	pré-molar	superior	e	pri-
meiro	molar	inferior,	que	corta	fibras	de	carne	animal	com	
grande	eficiência,	principalmente	nos	felídeos	(EISENBERG	
&	REDFORD,	1999).	Apresentam	de	quatro	a	cinco	dedos	
com	garras	cortantes	em	cada	membro,	hálux	não-opositor	
e	se	locomovem	de	forma	digitígrada	ou	plantígrada	(NO-
WAK,	1999).	Como	adaptação	ao	meio	aquático,	os	pinípe-
des	(famílias	Odobenidae,	Phocidae	e	Otariidae)	possuem	
membros	achatados	e	proporcionalmente	maiores	que	os	
de	outros	carnívoros,	 facilitando	a	natação	 (CABRERA	&	
YEPES,	1960;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	Da	mesma	
forma,	 espécies	 com	hábitos	 semi-aquáticos	 apresentam	
membranas	interdigitais	e	cauda	adaptada	para	a	propulsão	
e	orientação	na	água.

Ao	longo	do	processo	evolutivo	e	da	diversifi-
cação	da	ordem	Carnivora,	várias	espécies	adquiriram	
dieta	 onívora	 com	acentuado	hábito	 frugívoro	 ou	
insetívoro.	Adicionalmente	 às	diferenças	 na	dieta,	
apresentam	tamanho,	forma	e	hábitos	de	vida	varia-
dos,	ocupando	uma	gama	de	nichos	e	representando	
o	papel	de	predadores	de	topo	das	teias	alimentares.	
Nesta	 função,	 regulam	o	 tamanho	das	populações	
de	suas	presas	e	contribuem	para	a	manutenção	do	
equilíbrio	dos	ecossistemas	(EWER,	1973;	EMMONS	&	
FEER,	1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	
1999;	TERBORGH	et al.,	1999).	

Apesar	de	sua	grande	importância	ecológica,	a	
grande	maioria	dos	carnívoros	está	altamente	amea-
çada	por	várias	formas	de	pressão	antrópica,	como	a	
caça	esportiva	para	comércio	ilegal	de	peles,	o	tráfico	
de	animais	vivos	e	a	 caça	praticada	por	produtores	
rurais	devido	a	possíveis	danos	econômicos	causados	
às	criações	domésticas.	Entretanto,	a	maior	ameaça	que	
sofrem	ainda	é	a	redução,	fragmentação	ou	total	des-
truição	de	seus	habitats,	que	pode	levar,	dentre	outros	
danos,	à	diminuição	de	suas	áreas	de	vida	e	das	popu-
lações	de	suas	presas	(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003;	
MIRANDA,	2003;	MARGARIDO	&	BRAGA,	2004).	

Das	28	espécies	de	carnívoros	terrestres	e	aquá-

ticos	consideradas	neste	capítulo	para	o	Brasil,	nove	
estão	 ameaçadas	 [categoria	vulnerável	 (VU);	 consi-
derando	as	subespécies	Leopardus pardalis mitis,	Puma 
concolor capricornensis e	P. c. greeni],	segundo	o	Livro 
Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extin-
ção	 (MACHADO	 et al.,	 2008);	 além	dessas,	há	duas	
espécies	quase	ameaçadas	(NT)	e	três	deficientes	em	
dados	(DD	[isto,	considerando	Bassaricyon gabbii como	
espécie	brasileira	 (CHIARELLO	 et al.,	 2008),	 apesar	
deste	capítulo	classificar	B. alleni como	única	espécie	
do	gênero	identificada	no	país	até	a	presente	data	(v.	
SAMPAIO	 et al.,	 2010)].	Na	Lista	Vermelha	mundial	
da	IUCN	(Red List of Threatened Species – International 
Union for Conservation of Nature and Natural Resources)	
são	citadas	duas	espécies	ameaçadas	globalmente,	com	
ocorrência	para	o	Brasil:	uma	em	perigo	(EN)	e	uma	
vulnerável	(VU),	além	de	sete	quase	ameaçadas	(NT)	e	
uma	deficiente	em	dados	(DD)	(IUCN,	2010).	Na	lista	
do	CITES	(Convenção sobre o Comércio Internacional de 
Espécies Ameaçadas da Fauna e Flora Silvestre),	onde	as	
espécies	são	classificadas	em	apêndices	(Apêndice I	=	
espécies	 ameaçadas,	 afetadas	ou	não	pelo	 comércio;	
Apêndice II =	espécies	não	necessariamente	ameaçadas	
atualmente,	mas	que	podem	tornar-se	caso	o	comércio	
sobre	elas	não	seja	controlado;	e	Apêndice III	=	espé-
cies	cujo	país	de	origem	a	identifica	com	restrições	de	
comércio),	são	relacionadas	13	espécies	com	ocorrência	
no	Brasil	(oito	espécies	no	apêndice	I	e	cinco	no	apên-
dice	II;	CITES,	2010).	Estados	brasileiros	que	possuem	
listas	de	animais	ameaçados	também	foram	abordados,	
sendo	que	19	 espécies	 encontram-se	 citadas	 em	 tais	
listas	e	muitas	daquelas	não	citadas	são	classificadas	
como	deficiente	em	dados	(DD):	Rio	de	Janeiro	(BER-
GALO	et al.,	2000),	Rio	Grande	do	Sul	(FONTANA	et al.,	
2003),	Pará	(COEMA,	2007),	Espírito	Santo	(ESPÍRITO	
SANTO,	2005),	Minas	Gerais	(BIODIVERSITAS,	2007	
–	para	espécies	não	ameaçadas	e	deficiente	em	dados;	
COPAM,	2010	–	para	espécies	ameaçadas),	Santa	Ca-
tarina	(IGNIS,	2008);	São	Paulo	(BRESSAN	et al.,	2009)	
e	Paraná	(PARANÁ,	2010).

Subordem Feliformia

Os	mamíferos	 desta	 subordem	 são	 grandes	
predadores	de	vertebrados,	apresentando	um	menor	
número	de	dentes,	caninos	mais	especializados	e	um	
crânio	mais	curto.	Possuem	bula	auditiva	dividida	em	
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duas	 câmaras.	A	maioria	das	 espécies	 é	digitígrada	
e	apresenta	pintas,	 rosetas	e/ou	 listras	em	seu	pêlo,	
além	de	coloração	mais	chamativa	que	os	membros	
da	Subordem	Caniformia.	Em	geral	possuem	dieta	
essencialmente	 carnívora,	 principalmente	 aqueles	
representantes	da	família	Felidae.	Poucos	táxons	apre-
sentam	hábito	arborícola	ou	semi-arborícola.	No	Brasil,	
a	única	família	presente	é	a	Felidae,	representada	por	
oito	espécies	de	portes	variados	e	hábitos	muito	seme-
lhantes	(EISENBERG	&	REDFORD,	1999).

Família Felidae

O	primeiro	felídeo	surgiu	no	Oligoceno,	há	mais	
de	30	milhões	de	anos	(O’BRIEN,	1997).	Porém,	a	dis-
persão	das	linhagens	modernas	de	felídeos	só	ocorreu	
há	cerca	de	dez	milhões	de	anos,	 e	a	 colonização	da	
América	do	Sul	 somente	 após	 a	 formação	do	 istmo	
do	Panamá,	há	cerca	de	três	a	quatro	milhões	de	anos,	
permitindo	a	migração	de	populações	provenientes	da	
América	do	Norte	(v.	INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003).

Atualmente	a	família	Felidae	está	dividida	em	
duas	subfamílias	(Felinae	e	Pantherinae);	e	conta	com	
14	gêneros	 e	 40	 espécies	 (WOZENCRAFT,	 2005).	A	
maioria	de	seus	representantes	tem	hábitos	noturnos,	
são	solitários	e	necessitam	de	grandes	áreas,	vivendo,	
assim,	em	baixas	densidades.	Possuem	corpo	flexível,	
musculoso	e	alongado,	além	de	membros	robustos	e	
fortes.	São	digitígrados	e	as	patas	providas	de	garras	
fortes,	afiadas	e	retráteis	(exceto	para	a	espécie	africana			
guepardo	Acinonyx jubatus)	que	auxiliam	na	captura	
e	 contenção	de	 suas	presas.	A	 família	 Felidae	 está	
entre	 as	mais	 especializadas	 à	 carnivoria:	possuem	
caninos	 fortes	 e	dentes	 carniceiros	bem	desenvolvi-
dos	e	especializados	para	cortar,	enquanto	os	outros	
dentes	são	reduzidos	ou	completamente	suprimidos;	
e	a	superfície	dorsal	da	língua	é	coberta	por	papilas	
que	dão	um	aspecto	de	lixa,	ajudando	a	raspar	a	carne	
dos	ossos	e	no	processo	de	auto-limpeza	(OLIVEIRA,	
1994;	EMMONS	&	FEER,	1997;	ADANIA	et al.,	1998;	
EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	FELDHAMER	et 
al.,	1999;	NOWAK,	1999;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).

As	oito	 espécies	de	 felídeos	que	ocorrem	no	
Brasil	possuem	a	seguinte	 formula	dentária:	 i	3/3;	 c	
1/1;	pm	3/2;	m	1/1	=	30.

Os	felídeos	neotropicais	são	tipicamente	solitá-

rios,	com	um	sistema	de	domínio	territorial	em	que	a	
área	de	vida	de	um	macho	abrange	as	áreas	de	vida	
de	duas	ou	mais	fêmeas,	evitando	uma	sobreposição	
territorial	entre	indivíduos	do	mesmo	sexo	(KITCHE-
NER,	 1991).	A	maioria	das	 espécies	 tem	atividade	
predominantemente	noturna	(NOWELL	&	JACKSON,	
1996;	 EMMONS	&	 FEER,1997;	 E ISENBERG	&	
REDFORD,	1999).	Geralmente	caçam	secretamente	
e	 capturam	sua	presa	 com	um	 longo	 salto	ou	uma	
corrida	curta	de	grande	velocidade.	As	espécies	maio-
res	–	onça-pintada	(Panthera onca)	e	onça-parda	(Puma 
concolor)	–		podem	matar	suas	presas	com	uma	mordida	
na	área	dorsal	do	pescoço,	assim	como	por	asfixia	 ,	
com	uma	mordida	na	garganta	 (Puma concolor),	 ou	
com	uma	mordida	na		base	do	crânio	(Panthera onca),	
provocando	o	 esmagamento	das	vértebras	 (LEITE-
PITMAN	et al.,	2002).

Segundo	OLIVEIRA	&	CASSARO	 (2005),	 as	
espécies	neotropicais	são	divididas	em	três	linhagens:	
maracajá,	puma	e	pantera.	As	 relações	filogenéticas	
entre	os	taxa	que	compõe	a	linhagem	dos	maracajás	
(jaguatirica	e	pequenos	felinos,	exceto	gato-mourisco)	
ainda	não	 são	 claras,	 pois	 o	 arranjo	 sofre	 algumas	
modificações	 dependendo	 do	método	 utilizado	
para	 estimar	 as	distâncias	genéticas	 (JOHNSON	&	
O’BRIEN,	1997;	JOHNSON	et al.,	1998	apud	OLIVEI-
RA	&	CASSARO,	2005).	Levando-se	em	consideração	
também	a	filogenia	morfológico-craniana,	OLIVEIRA	
&	CASSARO	(2005)	recomendam	que	seria	mais	pru-
dente	tratar	os	membros	da	linhagem	maracajá	como	
pertencentes	 ao	 gênero	Leopardus,	 até	 que	 estudos	
mais	detalhados	elucidem	essas	relações.	Na	linhagem	
puma,	WOZENCRAFT	(2005)	e	JOHNSON	et al.	(2006),	
propõem	que,	 além	da	onça-parda	 (Puma concolor),	
também	o	jaguarundi	(Herpailurus yagouaroundi)	faça	
parte	do	gênero	Puma.

Nos	diferentes	Estados	do	Brasil,	a	maioria	dos	
felídeos	 selvagens	é	 classificada	 sob	algum	grau	de	
ameaça	e	algumas	espécies	são	vistas	como	criticamen-
te	em	perigo	de	extinção.	As	principais	causas	dessas	
ameaças	são	a	redução	e	a	fragmentação	de	habitat,	
além	de	contínua	pressão	de	caça	(NOWELL	&	JA-
CKSON,	1996;	BERGALO	et al., 2000;	MOREIRA,	
2001;	MARGARIDO	&	BRAGA,	2004;	ESPÍRITO	
SANTO,	2005;	CHIARELLO	et al., 2008;	OLIVEIRA	
&	CASSARO,	2005;	IUCN,	2010).
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Gênero Leopardus Gray, 1842

Leopardus (Oncifelis) colocolo (Molina, 1782)
gato-palheiro,	gato-dos-pampas,	gato-do-pantanal

Apesar	de	GARCIA-PEREA	(1994)	ter	propos-
to	a	subdivisão	da	espécie	em	três	espécies	distintas	
(Lynchailurus braccatus –	citado	em	alguns	 textos	no	
Brasil	como	Leopardus braccatus	–,	L. colocolo	e	L. pajeros)	
com	base	em	características	morfológicas	(classificação	
aceita	por	WOZENCRAFT,	2005),	este	capítulo	segue	
estudo	de	 JOHNSON	 et al.	 (1999)	que	 confirmam	a	
existência	de	subdivisão	das	populações	desta	espécie	
com	base	em	análises	genéticas,	mas	não	ao	nível	de	
espécie.	

Ocorre	dos	Andes	do	Equador	e	Peru	até	o	ex-
tremo	sul	do	continente	sul-americano.	A	distribuição	
no	Brasil	ainda	é	incerta,	tendo	ocorrências	registradas	
nos	Estados	do	Rio	Grande	do	Sul,	Paraná,	São	Paulo,	
Minas	Gerais,	Mato	Grosso	do	Sul,	sul	do	Mato	Grosso,	
Goiás,	Tocantins,	oeste	da	Bahia,	Piauí	e	Maranhão.	
Na	maioria	das	vazes	está	associado	a	habitats	com	
vegetação	aberta,	mas	também	pode	ser	encontrado	
em	ambientes	florestados.	Ocorre	nos	biomas	Cerrado,	
Pantanal	e	Campos	Sulinos	(OLIVEIRA	&	CASSARO,	
2005;	CÁCERES	et al.,	2007;	SILVEIRA	et	al.,	2008).	

É	um	 felídeo	de	pequeno	porte	 com	compri-
mento	total	(cabeça,	corpo	e	cauda)	de	60,0	a	100,0	cm	
e	peso	em	torno	de	3,8	kg	(EISENBERG	&	REDFORD,	
1999;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005;	SILVEIRA	et al.,	
2008).	Apesar	de	 ser	 semelhante	 ao	gato-doméstico	
(Felis catus),	sua	aparência	pode	variar	de	acordo	com	
sua	área	de	ocorrência.	O	pêlo	é	mais	longo,	a	face	é	
mais	larga	e	as	orelhas	são	mais	pontiagudas	que	nas	
outras	espécies	de	felídeos	neotropicais.	A	coloração	
apresenta	seis	padrões	diferentes,	do	cinza-amarelado	
ao	 cinza	 escuro	ou	marrom-avermelhado,	podendo	
ou	não	 ter	manchas	pode	apresentar	melanismo.	A	
principal	característica	diagnóstica	são	as	listras	escu-
ras	e	largas	em	número	de	duas	ou	três	nos	membros	
anteriores,	e	três	a	cinco	nos	posteriores	(OLIVEIRA	
&	CASSARO,	2005;	SILVEIRA	et al.,	 2008).	Fórmula	
dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	3/3;	m	1/1	=	30.

Possui	hábito	solitário,	terrestre,	crepuscular	e	
noturno,	havendo	casos	de	registros	diurnos.	Alimen-
ta-se	de	pequenos	mamíferos,	aves	terrestres	e	répteis	
(BAGNO	et al.,	2004;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005;	

SILVEIRA	et al.,	2008).	O	período	de	gestação	dura	de	
80	a	85	dias,	nascendo,	geralmente,	um	filhote	(MEL-
LEN,	1989;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	Sua	área	
de	vida	para	o	Parque	Nacional	das	Emas	foi	estima-
da	em	15	km2	(média	para	três	machos	e	uma	fêmea;	
SILVEIRA	et al.,	2008).	

A	destruição	e	a	fragmentação	dos	habitats	em	
que	ocorre	são	as	principais	ameaças	à	espécie	(OLI-
VEIRA	&	CASSARO,	2005),	que	é	classificada	como	
em	perigo	 (EN)	nos	Estados	do	Rio	Grande	do	Sul	
(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003)	e	Minas	Gerais	(CO-
PAM,	2010),	deficiente	em	dados	(DD)	em	São	Paulo	
(BRESSAN	et al.,	2009),	vulnerável	(VU)	para	o	Brasil	
(CHIARELLO	et al.,	2008)	e	quase	ameaçada	(NT)	na	
Lista	Vermelha	mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010).

Leopardus (Oncifelis) geoffroyi (d’Orbigny & 
Gervais, 1844) 

gato-do-mato-grande,	gato-do-mato-de-pêlo-curto,	
gato-montês.

Encontrado	do	sudeste	da	Bolívia	ao	extremo	
sul	do	 continente	 americano,	 incluindo	Paraguai	 e	
Argentina	ao	leste	dos	Andes,	e	Uruguai	até	o	estreito	
de	Magalhães	no	Chile:	ocorre	desde	o	nível	do	mar	
até	3.300	m	de	altitude	(LUCHERINI	et al.,	2008).	No	
Brasil,	a	maioria	dos	registros	de	ocorrência	provém	
de	áreas	florestadas	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul	
(OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	Apesar	de	haver	
um	registro	para	o	Paraná,	na	região	metropolitana	
de	Curitiba	(Floresta	Ombrófila	Mista	/	Floresta	com	
Araucária	–	ecossistema	do	Domínio	Mata	Atlântica;	
MARGARIDO	&	BRAGA,	2004),	e	outros	para	o	Estado	
de	Mato	Grosso	do	Sul	(v.	RODRIGUES	et al.,	2002),	
na	divisa	com	a	Bolívia,	não	há	informações	de	popu-
lações	locais	desta	espécie	para	tais	Estados.

É	um	felídeo	de	pequeno	porte,	com	compri-
mento	 total	 variando	de	 78,1	 a	 95,6	 cm, e	pesando	
de	2,4	a	5,2	kg	(EISENBERG	&	REDFORD,	1999; 
OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	LUCHERINI	et al.	
(2006),	estudando	a	variação	da	massa	corporal	de	L. 
geoffroyi em	indivíduos	do	sul	do	Brasil,	região	central	
e	sul	da	Argentina,	e	Uruguai,	constatou	massa	corpo-
ral	média	de	4,26	kg	(n=56)	e	observou	que	os	machos	
são	geralmente	mais	pesados	que	as	fêmeas	ao	longo	
de	 toda	 a	distribuição	da	 espécie;	 adicionalmente,	
nenhuma	correlação	entre	massa	corporal	e	latitude	
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pode	 ser	verificada.	Quanto	 à	 coloração,	 esta	varia	
do	cinza	claro	ao	ocre,	sendo	coberta	por	um	grande	
número	de	pequenas	manchas	negras	(características	
que	o	distingue	dos	demais	felídeos),	apesar	de	já	te-
rem	sido	observados	indivíduos	cujas	pintas	formam	
rosetas;	o	dorso	e	as	patas	possuem	pequenas	listras	
negras	e	a	cauda	é	anelada;	pode	apresentar	uma	man-
cha	branca	na	porção	dorsal	da	orelha;	o	melanismo	
é	relativamente	comum	(CABRERA	&	YEPES,	1960;	
FOREMAN,	1988;	BROOKS,	1992;	OLIVEIRA,	1994;	
OLIVEIRA	&	CASSARO,	 2005;	 PETERS	 et al.,	
2008).	TRIGO	et al.	(2008)	apresentaram	forte	evidên-
cia	da	ocorrência	de	hibridização	entre	L. geoffroyi	e	L. 
tigrinus	em	14	indivíduos,	sendo	a	maioria	de	áreas	
de	contato	geográfico,	exibindo	sinais	de	introgressão	
genômica	interespecífica.	Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	
pm	3/3;	m	1/1	=	30.	

Possui	 hábito	 solitário	 e	 noturno,	 e	 existem	
poucas	informações	a	respeito	de	suas	características	
sociais.	A	dieta,	à	base	de	vertebrados,	inclui	pequenos	
roedores,	tatus,	lagomorfos	(tapiti	e	lebre),	aves,	rép-
teis,	anfíbios	e	até	mesmo	peixes	e	insetos	(OLIVEIRA	
&	CASSARO,	2005;	SOUSA	&	BAGER,	2008).	SOUSA	
&	BAGER	(2008)	observaram	no	Estado	do	Rio	Gran-
de	do	Sul		um	predomíneo	de	pequenos	roedores	na	
dieta	da	espécie	e	uma	baixa	largura	de	nicho	trófico,	
indicando	alto	grau	de	especialização.	A	área	de	vida	
pode	variar	de	1,8	a	12,4	km2	(OLIVEIRA	&	CASSA-
RO,	2005).	O	período	de	gestação	varia	de	72	a	78	dias	
(GREEN,	1991),	mas	FOREMAN	(2007)	estudando	o	
comportamento	 reprodutivo	de	L. geoffroyi	 em	cati-
veiro,	observou	um	período	de	gestação	de	66	a	72	
dias	com	o	pico	de	nascimentos	entre	abril	e	outubro.	
SOLER	 et al.	 (2009),	 estudando	 sítios	de	defecação	
na	Argentina,	observaram	que	L. geoffroyi	defeca	em	
árvores	e	no	solo,	sendo	quase	metade	dos	sítios	de	
defecação	em	forma	de	latrinas	em	locais	conspícuos	
com	seis	amostras	fecais,	em	média,	 	o	que	revela	a	
importância	das	fezes	na	comunicação	visual	e	olfativa.

A	perda	de	habitat,	a	caça	e	a	exposição	a	do-
enças	comuns	em	gatos	domésticos	são	as	principais	
ameaças	a	espécie	(LUCHERINI	et al.,	2008).	Adicio-
nalmente,	a	 falta	de	 informações	sobre	sua	biologia	
limita	possíveis	estratégias	de	conservação	(OLIVEIRA	
&	CASSARO,	2005).	Deste	modo,	L. geoffroyi	é	conside-
rado	vulnerável	(VU)	no	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul	
(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003),	não	avaliado	(NE)	no	

Paraná	(PARANÁ,	2010),	quase	ameaçada	(NT)	para	
o	Brasil	(CHIARELLO	et al.,	2008)	e	na	Lista	Vermelha	
mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010),	e	citada	no	apêndice	
I	da	CITES	(CITES,	2010).

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)
jaguatirica,	oncinha,	gato-do-mato-grande,	canguçu,	

maracajá.

Possui	uma	ampla	distribuição	geográfica,	sen-
do	encontrada	desde	o	sudoeste	do	Estado	do	Texas	
(Estados	Unidos)	 e	 oeste	do	México	 até	o	norte	da	
Argentina	 (MURRAY	&	GARDNER,	 1997).	Não	há	
registros	dessa	espécie	no	Chile	(OLIVEIRA,	1994)	e	
sua	distribuição	mais	austral	foi	relatada	no	Uruguai	
(XIMENEZ,	1988).	No	Brasil,	ocorre	em	todas	as	regi-
ões,	com	exceção	do	sul	do	Estado	do	Rio	Grande	do	
Sul,	habitando	todos	os	biomas:	Amazônia,	Caatinga,	
Cerrado,	Pantanal,	Mata	Atlântica	e	Campos	Sulinos	
(v.	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	Entre	os	pequenos	
felídeos	neotropicais,	é	a	espécie	mais	bem	estudada	
(NOWELL	&	JACKSON,	1996;	MURRAY	&	GARD-
NER,	1997;	DI	BITETTI	et al.,	2008).

É	uma	espécie	de	porte	médio,	a	maior	entre	os	con-
siderados	pequenos	felídeos	neotropicais,	com	comprimento	
da	cabeça	e	corpo	entre	67,0	e	101,5	cm	e	cauda	proporcio-
nalmente	curta	com	média	de	35,4	cm.	Os	machos	podem	
pesar	de	8,0	a	16,5	kg	e	as	fêmeas	de	7,2	a	9,0	kg	(EMMONS	
&	FEER,	1997;	ROCHA	et al.,	2004a;	OLIVEIRA	&	CAS-
SARO,	2005).	A	cabeça	e	as	patas	são	proporcionalmente	
grandes.	A	coloração	pode	variar	do	cinza-amarelado	bem	
pálido	ao	castanho	com	as	mais	diversas	tonalidades	inter-
mediárias;	na	região	ventral	a	coloração	é	esbranquiçada	e	
as	manchas	negras	tendem	a	formar	rosetas	abertas	que	se	
unem	formando	bandas	longitudinais	nas	laterais	do	corpo	
(EMMONS	&	FEER,	 1997;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	
2005).	Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	3/3;	m	1/1	=	30.

Embora	possa	ser	encontrada	em	uma	variedade	
de	habitats,	como	florestas	densas,	florestas	de	planície	
litorânea,	savanas	e	florestas	secas	e	inundadas,	esta	
espécie	tende	a	evitar	áreas	mais	abertas	ou	com	pouca	
cobertura	vegetal	(v.	MURRAY	&	GARDNER,	1997).	
Tais	 evidências	 sugerem	que	L. pardalis	 ocupa	uma	
faixa	mais	restrita	de	micro-habitats	que	o	esperado	
pela	 sua	ampla	distribuição	geográfica	 (EMMONS,	
1988).	Os	hábitos	são	solitários	e	terrestres,	e	a	ativi-
dade	é	predominantemente	noturna	 (e.g.	LUDLOW	
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&	SUNQUIST,	1987;	EMMONS,	1988;	CRAWSHAW	
JR.	&	QUIGLEY,	1989;	DI	BITETTI	 et al.,	 2006).	Em	
relação	à	área	de	vida,	o	padrão	comumente	obser-
vado	é	que	o	macho	possui	área	de	vida	maior	que	a	
fêmea,	sendo	que	a	área	de	vida	de	um	único	macho	
pode	 tolerar	 a	 sobreposição	 territorial	 com	mais	de	
uma	fêmea,	adaptando-se	à	distribuição	das	mesmas	
(LUDLOW	&	 SUNQUIST,	 1987;	 EMMONS,	 1988;	
DILLON	&	KELLY,	2008).	Ao	longo	de	sua	distribuição,	
o	tamanho	da	área	de	vida	de	indivíduos	adultos	pode	
ter	uma	considerável	variação	entre	regiões	e	épocas	
do	ano	(e.g.	chuvosa	vs	seca),	sendo	essas	diferenças,	
geralmente	atribuídas	ou	hipotetizadas	às	variações	
na	disponibilidade	de	presa	(ver	estudos	reportados	
por	MURRAY	&	GARDNER,	1997;	DILLON	&	KELLY,	
2008;	LOPES-ROCHA,	2006;	OLIVEIRA	et al.,	2010).	
Calculadas	através	de	 telemetria,	 até	o	momento,	 a	
maior	área	de	vida	de	uma	jaguatirica	(macho	adulto	=	
50,9	km2)	foi	reportada	por	CRAWSHAW	JR.	(1995)	no	
Parque	Nacional	do	Iguaçu	(Mata	Atlântica),	enquan-
to	a	menor	área	de	vida	(fêmea	adulta	=	0,76	km2)	foi	
reportada	por	CRAWSHAW	JR.	&	QUIGLEY	(1989)	
no	Pantanal;	no	entanto,	estes	últimos	assumem	que	
este	valor	está	subestimado,	devido	ao	baixo	esforço	
amostral.		Assim,	os	menores	valores	de	área	de	vida	

da	jaguatirica	foram	obtidos	por	EMMONS	(1988)	na	
Amazônia	Peruana	(variando	de	1,15	a	2,48	km2;	n=	
3	 fêmeas	adultas)	e	por	LOPES-ROCHA	(2006)	no	
Pantanal	da	Nhecolândia	(Estado	de	Mato	Grosso	do	
Sul)	(variando	de	1,6	a	2,2	km2	/	n=	3	fêmeas	adultas).	
No	Brasil,	outros	estudos	documentaram	tamanho	
de	área	de	vida	(v.	JACOB,	2002,	na	Mata	Atlântica	
de	interior;	BIANCHI,	2009,	no	Pantanal;	LOPES	&	
MANTOVANI,	2005,	no	Cerrado	de	São	Paulo,	em	
área	com	presença	de	silvicultura,	pecuária	e	outros	
cultivos;	TROVATI,	2004	no	Cerrado	de	Tocantins).	
Altas	densidades	de	jaguatirica	parecem	afetar	ne-
gativamente	 as	 populações	 de	 pequenos	 felídeos	
(e.g. L. tigrinus,	L.	wiedii	e	P.	yagouaroundi),	que	OLI-
VEIRA	et al.	(2010),	chamaram	de	“efeito	pardalis”.	
Segundo	 esta	hipótese,	L.	pardalis	 é	 o	 competidor	
dominante	sobre	os	pequenos	felídeos,	e	à	medida	
que	a	densidade	de	L.	pardalis	diminui,	a	densidade	
dos	pequenos	felídeos	aumenta	devido	a	redução	dos	
efeitos	da	predação	intraguilda.

Uma	extensa	literatura	tem	documentado	seus	
hábitos	 alimentares	 (e.g.	 BISBAL,	 1986;	EMMONS,	
1987;	CHINCHILLA,	 1997;	 FARRELL	 et al.,	 2000;	
MEZA,	2002;	WANG,	2002;	BIANCHI	&	MENDES,	
2007;	MARTINS	 et al.,	 2008),	 que	 consome,	predo-

(A)	Leopardus colocolo (Foto:	Fabiana	Rocha	Mendes;	(B)	Leopardus tigrinus	(Foto:	Monitoramento	Parque	Est.	Cantareira);	(C)	Leopardus geoffroyi 
(Foto:	Ilaria	Agostini);	(D) Leopardus wiedii (Foto:	Instituto	Rã-bugio)	e	(E)	Leopardus pardalis	(Foto:	Roberto	F.	Costa/Inst.	de	Pesquisas	Cananeia).	
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minantemente,	pequenos	mamíferos	(e.g.	roedores	e	
marsupiais	menores	de	1	kg),	podendo	se	alimentar	
também	de	outros	pequenos	vertebrados	como	anfí-
bios,	répteis	e	aves.	No	Peru,	EMMONS	(1987)	aponta	
que	espécies	de	pequenos	mamíferos		menores	de	1	kg	
são	mais	predadas	em	função	de	sua	maior	disponibili-
dade.	Eventuais	registros	no	consumo	de	outras	presas	
maiores	como	a	cutia	(Dasyprocta),	preguiça	(Bradypus	
e	Choloepus),	 paca	 (Cuniculus	 paca),	 tatu	 (Dasypus	
spp.),	macacos	(e.g.	bugio	Alouatta),	tamanduá-mirim	
(Tamandua tetradactyla),	veado	(Mazama),	quati	(Nasua 
nasua),	entre	outros,	também	podem	estar	presentes	
na	 sua	dieta.	Um	 recente	 estudo	 feito	 no	Panamá	
mostra	na	dieta	proporções	maiores	de	mamíferos	de	
médio-porte	(1-10	kg),	como	cutia	e	preguiças,	que	em	
qualquer	outro	estudo	já	documentado	(MORENO	et 
al.,	2006).	Com	um	período	de	gestação	entre	70	a	85	
dias,	as	fêmeas	produzem	de	um	a	dois	filhotes	e,	pro-
vavelmente,	têm	poucas	chances	de	se	reproduzirem	
antes	dos	filhotes	atingirem	a	fase	adulta	(aproxima-
damente	dois	anos)	 e	 estabelecerem	seus	 territórios	
(v.	EMMONS,	1988;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	

Um	estudo	 feito	por	DI	BITETTI	 et al.	 (2008)	
revela	que	suas	densidades	populacionais	tendem	a	
declinar	com	o	aumento	da	latitude,	e		em	uma	escala	
local	essas	densidades	são	negativamente	influencia-
das	por	perturbações	antrópicas	(e.g.	perda	de	habitat	
e	alta	pressão	de	caça).	Considerada	uma	espécie	ame-
açada	de	extinção	no	Brasil,	devido,	principalmente,	
a	destruição	do	habitat	 (categoria	vulnerável	 –	VU,	
apenas	para	L. pardalis mitis	Cuvier,	1820,	excluindo-se	
as	populações	da	bacia	Amazônica;	CHIARELLO et al.,	
2008),	seu	status	populacional	(e.g.	densidade	popu-
lacional)	tem	sido	documentado	por	rádio-telemetria	
e	armadilhamento	fotográfico	no	Pantanal	(TROLLE	
&	KÉRY,	2003,	2005;	LOPES-ROCHA,	2006)	em	áreas	
de	Mata	Atlântica	do	alto	rio	Paraná	(JACOB,	2002;	DI	
BITETTI	et al.,	2006)	e	costeiras	(GOULART	et al.,	2009;	
FUSCO-COSTA	et al.,	2010),	este	último	em	uma	região	
insular.	Em	nível	regional,	esta	espécie	é	considerada	
em	perigo	(EN)	no	Estado	de	Santa	Catarina	(IGNIS,	
2008),	vulnerável	(VU)	no	Rio	Grande	do	Sul	(INDRU-
SIAK	&	EIZIRIK,	2003),	Paraná	(PARANÁ,	2010),	São	
Paulo	(BRESSAN	et al.,	2009),	Minas	Gerais	(COPAM,	
2010),	Rio	de	Janeiro	(BERGALO	et al.,	2000)	e	Espírito	
Santo	(ESPÍRITO	SANTO,	2005).	É	considerada	não	
ameaçada	(LC)	na	Lista	Vermelha	mundial	da	IUCN	

(IUCN,	2010)	e	citada	no	apêndice	I	da	CITES	(CITES,	
2010).

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775) 
gato-do-mato,	gato-do-mato-pequeno.

Ocorre	da	Costa	Rica	 ao	norte	da	Argentina.	
No	Brasil,	é	registrado		a	partir	do	nível	do	mar	até	
3.353	m	de	altitude.	Com	exceção	dos	Campos	Suli-
nos,	habita	todos	os	outros	biomas:	Amazônia	(raro),	
Caatinga,	Cerrado,	Pantanal	 e	Mata	Atlântica.	Pode	
habitar	regiões	próximas	a	áreas	agrícolas	(FONSECA	
et al.,	1996;	EMMONS	&	FEER,	1997;	SILVA	et al.,	2004;	
OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005;	OLIVEIRA,	2008a).	É	
ausente	ou	raro	em	áreas	onde	L. pardalis	é	o	felídeo	
de	pequeno-médio	porte	dominante	(“efeito	pardalis”;	
OLIVEIRA	et al.,	2010).

É	considerado	o	menor	felídeo	brasileiro,	com	
porte	e	proporções	corporais	semelhantes	às	do	gato	
doméstico	(Felis catus).	Seu	comprimento	total	varia	de	
60,0	a	85,0	cm,	sendo	a	cabeça	e	corpo	com	medidas	
entre	40,0	e	50,9	cm,	e	a	cauda	entre	20,4	e	32,0	cm;	o	
peso	varia	de	1,5	kg	a	3,5	kg.	As	patas	são	pequenas	e	
proporcionais	ao	corpo,	e	os	pelos	da	nuca	são	voltados	
para	trás,	características	estas	que	permitem	diferen-
ciar	essa	espécie	de	L. wiedii.	A	coloração	ocorre	em	
tonalidades	de	amarelo	e	castanho,	sendo	a	existência	
de	indivíduos	melânicos	relativamente	comum.	Possui	
rosetas	pelo	 corpo,	geralmente	pequenas,	 abertas	 e	
em	maior	quantidade	que	em	L. wiedii	(EMMONS	&	
FEER,	1997;	REDFORD	&	EISENBERG,	1999;	MIRAN-
DA,	2003;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005;	OLIVEIRA,	
2008a).	Existem	relatos	de	hibridação	entre	L. tigrinus	
e	L. colocolo	para	a	região	centro-nordeste	brasileira	e,	
entre	L. tigrinus	e	L. geoffroyi no	sul	do	país,	onde	cerca	
de	60%	da	população	desta	zona	de	contato	é	consi-
derada	de	origem	híbrida	(TRIGO,	2008;	TRIGO	et al.,	
2008).	Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	3/3;	m	1/1	=	30.

Os	hábitos	são	solitários,	escansoriais	e	predo-
minantemente	noturnos,	 apesar	de	haver	 atividade	
diurna.		Alimenta-se	principalmente	de	pequenos	ver-
tebrados,	como	mamíferos,	aves	e	lagartos,	sendo	que	
restos	de	animais	maiores	como	quati	(Nasua nasua),	
paca	(Cuniculus paca),	cutia	(Dasyprocta azarae)	e	tapiti	
(Sylvilagus brasiliensis)	também	foram	registrados	em	
suas	fezes	(FONSECA	et al.,	1996;	EMMONS	&	FEER,	
1997;	REDFORD	&	EISENBERG,	 1999;	NAKANO-



242

C
A

P
ÍT

U
LO

  8

Mamíferos do Brasil

OLIVEIRA,	2002;	WANG,	2002;	OLIVEIRA	&	CAS-
SARO,	2005;	ROCHA-MENDES,	2005;	TORTATO	&	
OLIVEIRA,	2005;		TRIGO,	2008;	TORTATO,	2009).	Vale	
destacar	os	registros	de	PERACCHI	et al.	(2002),	que	
encontraram	um	 indivíduo	cujo	 estômago	continha	
apenas	sementes	de	jabuticaba	(Plinia trunciflora),	e	de	
ROCHA-MENDES	 (2005),	que	 identificou	 sementes	
de	jevirá	(Syagrus romanzoffiana)	em	cinco	amostras	de	
fezes	da	espécie;	ambos	os	casos	ocorreram	em	áreas	
de	Mata	Atlântica		no	interior	do	Estado	do	Paraná.		A	
maturidade	sexual	da	espécie	é	alcançada	por	volta	
dos	11	meses	e	o	período	de	gestação	dura	de	73	a	78	
dias,	 nascendo	geralmente	 apenas	um	filhote;	mas	
há	 registros	de	 até	quatro	filhotes	 (RODRIGUES	&	
AURICCHIO,	1994b;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	
Sua	área	de	vida	foi	registrada	no	cerrado	do	Tocantins	
(4,8	km2	em	média;	n=	2	machos;	TROVATI,	2004)	e	
de	Goiás	–	em	Serra	da	Mesa	(17,1	km2	e	0,9	km2;	n=	
1	macho	e	1	fêmea,	respectivamente;	RODRIGUES	&	
MARINHO-FILHO,	1999)	e	no	Parque	Nacional	das	
Emas	(25	km2;	n=	1	fêmea;	SILVEIRA,	dados	não	publi-
cados,	apud	OLIVEIRA,	2010)	e	em	fragmento	florestal	
com	atividade	agrícola	(8	km2	e	2	km2	;	n=	2	machos	e	1	
fêmea,	respectivamente;	OLIVEIRA	et al.,	2010).

Devido	à	destruição	de	seu	habitat,	à	caça	pre-
datória	para	comercialização	de	peles,	 captura	para	
criação	doméstica	ou	tráfico,	e	o	grande	número	de	
atropelamentos	(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003;	MAR-
GARIDO	&	BRAGA,	2004;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	
2005;	OLIVEIRA,	2008a),	esta	espécie	é	considerada	
vulnerável	 (VU)	nos	Estados	do	Rio	Grande	do	Sul	
(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003),	Paraná	(PARANÁ,	
2010),	São	Paulo	(BRESSAN	et al.,	2009),	Minas	Gerais	
(COPAM,	2010)	e	Espírito	Santo	(ESPÍRITO	SAN-
TO,	2005),	 quase	ameaçada	 (NT)	no	Rio	de	 Janeiro	
(BERGALO	 et al., 2000),	 e	 vulnerável	 (VU)	para	 o	
Brasil	(CHIARELLO	et al.,	2008)	e	na	Lista	Vermelha	
mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010),	além	de	citada	no	
apêndice	I	da	CITES	(CITES,	2010).

Leopardus wiedii (Schinz, 1821) 
gato-maracajá,	maracajá,	jaguatirica.

O	gato-maracajá	ocorre	das	planícies	costeiras	
do	México	até	o	norte	do	Uruguai	e	Argentina.	É	en-
contrado	em	todos	os	biomas	brasileiros:	Amazônia,	
Cerrado,	Caatinga,	Pantanal,	Mata	Atlântica	e	Campos	

Sulinos,	vivendo	do	nível	do	mar	a	3.000	m	de	altitude	
e	predominantemente	em	florestas,	inclusive	nas	ma-
tas	de	galeria	do	Cerrado	(EMMONS	&	FEER,	1997;	
REDFORD	&	EISENBERG,	1999;	 SILVA	 et al.,	 2004;	
OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	Segundo	OLIVEIRA	
(2008b),	 a	 espécie	 aparenta	 ser	mais	 abundante	 em	
áreas	da	Amazônia	que	em	áreas	de	Mata	Atlântica;	
e,	na	Caatinga,	sua	distribuição	é	restrita	a	áreas	de	
transição	vegetacional	e	cânions	de	mata	densa.	É	re-
gistrado	em	todos	os	Estadons	brasileiros,	com	exceção	
do	Ceará;	no	Rio	Grande	do	Sul	habita	principalmente	
a	região	norte,	e	no	Rio	Grande	do	Norte,	Paraíba,	Per-
nambuco,	Alagoas	e	Sergipe	é	encontrado	apenas	na	
Mata	Atlântica	costeira	(OLIVEIRA,	2008).	Em	geral,	
é	encontrado	em	locais	não	perturbados	pela	presença	
humana	(FONSECA	et al.,	1996;	MARGARIDO	&	
BRAGA,	2004).

Possui	comprimento	da	cabeça	e	corpo	entre	46	
a	62	cm,	cauda	longa,	geralmente	maior	que	a	metade	
do	comprimento	do	corpo	(37,6	cm)	e	seu	pesovaria	
de	2,3	 a	 4,9	kg.	Caracteriza-se	por	apresentar	olhos	
grandes,	focinho	saliente	e	patas	grandes	(OLIVEIRA,	
1994;	 EMMONS	&	FEER,1997;	OLIVEIRA	&	CAS-
SARO,	2005;	ROCHA et al.,	2005;	OLIVEIRA,	2008b).	
A	coloração	pode	variar	do	amarelo-acinzentado	ao	
castanho,	 com	manchas	de	variados	padrões,	 como	
pintas	sólidas,	bandas	longitudinais	e	rosetas	largas,	
completas	e	bem	espaçadas	nas	laterais	(OLIVEIRA	
&	CASSARO,	2005).	O	padrão	de	manchas,	as	propor-
ções	corporais	e	os	pelos	da	nuca	voltados	para	frente	
são	características	que	distinguem	essa	espécie	de	L. 
tigrinus	(OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	Fórmula	
dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	3/3;	m	1/1	=	30.

Possui	hábito	 solitário	 e	predominantemente	
noturno. É	extremamente	 adaptado	à	vida	 arbórea	
e	bastante	ágil	no	solo,	sendo	assim	considerado	um	
animal	escansorial	(KONECNY,	1989;	FONSECA	et 
al.,	1996).	As	articulações	em	seus	membros	traseiros	
possuem	grande	flexibilidade,	permitindo	a	espécie	
uma	 rotação	de	até	 180o,	 o	que	 facilita	 a	 escalada	e	
descida	 deárvores	 (MIRANDA,	 2003;	OLIVEIRA,	
2008b),	 e	 também	o	distingue	de	L. tigrinus.	Em	re-
flexo	aos	 seus	hábitos	 escansoriais,	 sua	dieta	 inclui	
aves	e	pequenos	mamíferos	arborícolas/escansoriais;	
entretanto,	é	principalmente	 formada	por	pequenos	
mamíferos	terrestres	e	também	pode	apresentar	rép-
teis,	anfíbios	e	maíferos	de	médio	porte	(KONECNY,	
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1989;	WANG,	2002;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005;	
ROCHA-MENDES,	2005;	OLIVEIRA,	2008b).	Obser-
vações	na	natureza	possibilitaram	o	registro	da	estra-
tégia	utilizado	pelo	gato-maracajá	na	caça	de	Saguinus 
bicolor,	que	inclui	a	imitação	da	vocalização	realizada	
pelos	filhotes	deste	sagui	(CALLEIA	et al.,	2009),	bem	
como	do	comportamento	oportunístico	deste	felídeoao	
tentar	capturar	morcegos	presos	em	redes	de	neblina	
(ROCHA-MENDES	&	BIANCONI,	2009).

A	maturidade	sexual	é	alcançada	entre	o	segundo	e	o	
terceiro	ano	de	vida	(RODRIGUES	&	AURICCHIO,	1994b).	
O	período	de	gestação	varia	de	81	a	84	dias,	nascendo	apenas	
um	filhote	(OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	Os	machos	
desta	espécie	têm	a	característica	de	não	apresentarem	es-
pículas	no	pênis,	o	que	pode	estar	associado	ao	fato	de	suas	
fêmeas	terem	ovulações	espontâneas	com	maior	frequência	
que	fêmeas	de	L. tigrinus	e	de	L. pardalis	(MOREIRA	et al.,	
2001).	CRAWSHAW	(1995)	encontrou	uma	área	de	vida	de	
15,9	km2	para	um	macho	em	área	protegida	de	Mata	Atlân-
tica,	e	OLIVEIRA	et al.	(2010)	encontrou	área	de	vida	de	20	
km2	para	uma	fêmea	em	fragmento	de	Mata	Atlântica	com	
presença	de	agricultura.

Devido	 à	destruição	de	 seu	habitat	 e	 à	 caça	
predatória	para	comercialização	de	sua	pele	(INDRU-
SIAK	&	EIZIRIK,	2003;	MARGARIDO	&	BRAGA,	
2004;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005),	esta	espécie	
é	considerada	em	perigo	(EN)	no	Estado	de	São	Paulo	
(BRESSAN	et al.,	2009)	e	Minas	Gerais	(COPAM,	2010),	
vulnerável	(VU)	no	Rio	Grande	do	Sul	(INDRUSIAK	
&	EIZIRIK,	2003),	Paraná	(IAP,	2010),	Rio	de	Janeiro	
(BERGALO	 et al., 2000),	Espírito	Santo	 (ESPÍRITO	
SANTO,	2005)	e	para	o	Brasil	(CHIARELLO	et al.,	
2008),	quase	ameaçada	(NT)	na	Lista	Vermelha	mun-
dial	da	IUCN	(IUCN,	2010),	e	citada	nos	apêndice	I	da	
CITES	(CITES,	2010).

Gênero Puma Jardine, 1834

Puma concolor (Linnaeus, 1771) 
onça-parda,	puma,	suçuarana,	onça-vermelha,	leão,	leão-
baio,	leãozinho-da-cara-suja,	onça-bodeira,	mossoroca.

É	o	felídeo	de	maior	área	de	distribuição	no	con-
tinente	americano,	ocorrendo	do	oeste	do	Canadá	ao	
extremo	sul	do	continente	sul-americano	(CURRIER,	
1983;	CULVER	et al.,	2000;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	
2005).	Possui	adaptação	a	diversos	tipos	de	ambientes	e	

climas,	de	desertos	quentes	aos	altiplanos	andinos	(até	
4.000	m	de	altitude),	e	florestas	tropicais	e	temperadas,	
tanto	em	áreas	de	vegetação	primária	quanto	secun-
dária	(v.	CURRIER,	1983).	No	Brasil,	está	presente	em	
todos	os	biomas:	Amazônia,	Cerrado,	Caatinga,	Panta-
nal,	Mata	Atlântica	e	Campos	Sulinos	(v.	OLIVEIRA	
&	CASSARO,	 2005).	Ocorre	 em	 todos	os	Estados	
brasileiros,	com	exceção	do	sul	do	Rio	Grande	do	Sul	
(SANA	&	CULLEN	JR,	2008).

É	a	segunda	maior	espécie	de	felídeo	no	Brasil,	
com	comprimento	total	(cabeça	e	corpo)	variando	de	
90,0	a	230,0	cm	e	peso	de	22,0	a	74,0	kg,	sendo	as	fêmeas	
menores	do	que	os	machos	(OLIVEIRA	&	CASSARO,	
2005;	SANA	&	CULLEN	JR.,	2008).	Indivíduos	maiores	
são	geralmente	 encontrados	 em	populações	que	 se	
distribuem	mais	distantes	do	equador	(GAY	&	BEST,	
1996).	A	pelagem	é	uniforme,	de	coloração	variando	
entre	o	marrom-acinzentado	e	o	marrom-avermelhado,	
com	exceção	do	peito	mais	claro	e	a	extremidade	da	
cauda	negra;	podem	apresentar	uma	linha	escura	na	
extreminadade	dorsal.	Filhotes	são	claros	e	possuem	
manchas	negras	pelo	corpo	e	indivíduos	adultos	de	po-
pulações	da	região	nordeste	do	país	(subespécie	Puma 
concolor greeni)	também	apresentam	coloração	do	corpo	
mais	clara.	É	um	animal	de	conformação	delicada	e	
alongada,	o	que	lhe	dá	muita	agilidade,	sendo	capaz	
de	saltar	do	chão	a	alturas	superiores	a	5,0	m	(VIEIRA,	
1946;	MIRANDA,	 2003;	MARGARIDO	&	BRAGA,	
2004;	ROCHA	et al.,	2004a;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	
2005;	SANA	&	CULLEN	JR.,	2008).	Fórmula	dentária:	
i	3/3;	c	1/1;	pm	3/3;	m	1/1	=	30.

Possui	hábitos	 solitários	e	 terrestres,	 com	ati-
vidade	crepuscular	e	noturna,	e	um	hábito	alimentar	
bastante	 variado.	 Em	geral,	 nas	 regiões	 tropicais,	
sua	dieta	 é	 composta	 basicamente	 por	mamíferos	
de	médio	porte	 com	peso	médio	de	 18,0	kg,	 como	
porcos-do-mato	 (Tayassu pecari	 e	Pecari tajacu),	 vea-
dos	(Mazama		spp.,	Ozotocerus bezoarticus	e	Blastocerus 
dichotomus),	 tamanduás	 (Myrmecophaga tridactyla	 e	
Tamandua tetradactyla)	e	capivara	(Hydrochoerus hydro-
chaeris).	Entretanto,	presas	menores	podem	também	
ser	 consumidas,	 como	paca	 (Cuniculus paca),	 cutias	
(Dasyprocta	spp.),	quati	(Nasua nasua),	tatus	(Dasypus	
spp.	 e	Euphractus sexcinctus),	 pequenos	 roedores	 e	
marsupiais,	 aves,	 répteis,	peixes	 e	 invertebrados.	A	
predação	 sobre	bovinos,	 ovinos,	 caprinos,	 equinos,	
e	suínos,	aves	e	cachorros	domésticos	também	pode	
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ocorrer	(e.g.	EMMONS,	1987;	OLMOS,	1993;	ROMO,	
1995;	ARANDA	&	SÁNCHEZ-COEDERO,	1996;	FA-
CURE	&	GIARETTA,	1996;	GUIX,	1997,	TABER	et al.,	
1997;	NUÑEZ	et al.,	2000;	CRAWSHAW	&	QUIGLEY,	
2002;	LEITE	&	GALVÃO,	2002;	ROCHA-MENDES,	
2005;	PALMEIRA	&	BARRELLA,	2007;	MARTINS	et 
al.,	2008;	v.	estudos	reportados	por	SANA	&	CULLEN	
JR.,	2008).	Quando	abate	um	animal	grande	que	não	
consegue	 comer	 totalmente	no	mesmo	dia,	 cobre	o	
restante	com	folhas	e	galhos	para	voltar	a	alimentar-se	
da	mesma	carcaça	nos	dias	subsequentes	(EMMONS	
&	FEER,	1997;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	O	
período	de	gestação	dura	de	82	a	98	dias,	nascendo	
de	um	a	seis	filhotes	de	coloração	clara	e	com	man-
chas	escuras	e	conspícuas,	que	desaparecem	com	seu	
crescimento	até,	aproximadamente,	atingir	um	ano	de	
idade	(v.	estudos	reportados	por	CURRIER,	1983).	Até	
o	momento,	pouco	se	conhece	sobre	tamanho	de	área	
de	vida	e	sobreposição	territorial	da	onça-parda	em	
regiões	tropicais.	De	acordo	com	estudos	nos	Estados	
Unidos	(CURRIER,	1983)	e	no	Chile	(FRANKLIN	et 
al.,	1999),	variações	na	área	de	vida	(e.g.	24	a	107	km2	
no	Chile,	e	96	a	293	km2	nos	Estados	Unidos)	podem	
ocorrer	dependendo	da	disponibilidade	de	presa	 e	
do	sexo.

A	caça	e	a	alteração	de	seus	habitats,	com	con-
sequente	redução	da	disponibilidade	de	presas,	 são	
as	principais	ameaças	à	sobrevivência	da	onça-parda	
(SANA	&	CULLEN	JR,	2008).	Assim	como	a	onça-pin-
tada,	a	onça-parda	pode	predar	animais	domésticos,	
como	gado	e	ovelhas,	sendo	geralmente	perseguida	e	
morta	pelos	proprietários	destes	animais.		No	Brasil,	
estudos	têm	direcionado	esforços	para	entender	os	fa-

tores	que	influenciam	tal	tipo	de	predação	(MAZZOLLI	
et al.,	2002;	AZEVEDO	&	MURRAY,	2003;	SILVEIRA,	
2004;	VERDADE	&	CAMPOS,	2004;	MICHALSKI	et al.,	
2006a;	PALMEIRA	&	BARRELLA,	2007;	PALMEIRA	
et al.,	2008)	(que	algumas	vezes	refletem	a	defaunação	
local	e/ou	a	facilidade	em	se	predar	os	animais	devi-
do	ao	 tipo	de	manejo	adotado	pelos	proprietários),	
na	tentativa	de	buscar	soluções	para	minimizar	este	
problema	(v. ABREU	et al.,	2009).	Considerando	que	as	
implicações	e	os	efeitos	da	fragmentação	e	da	redução	
da	disponibilidade	de	presa	na	ecologia	dessa	espécie	
são	pouco	compreendidos,	LEITE	&	GALVÃO	(2002)	
alertam	para	a	similariedade	que	pode	ocorrer	na	dieta	
de	onças-pardas	e	de	homens	caçadores;	esta	chegou	
a	41%	em	estudo	em	três	unidades	de	conservação	de	
Mata	Atlântica	do	Estado	do	Paraná.	Ainda,	segundo	
BRAGA	&	VIDOLIN	 (2009),	 a	 indisponibilidade	de	
unidades	de	conservação	e	 remanescentes	florestais	
que	possuam	tamanho	suficiente	para	manter	popu-
lações	viáveis,	assim	como	a	transmissão	de	doenças	
por	animais	domésticos,	pode	agravar	a	conservação	
da	espécie.

No	Brasil,	as	populações	do	Sul-Sudeste	e	Nor-
deste	 (representado	pelas	 subespécies	P. c. capricor-
nensis	e P. c. greeni,	respectivamente)	são	classificadas	
como	ameaçadas	de	 extinção,	 categoria	vulnerável	
(VU;	CHIARELLO	et al.,	2008).	É	classificada	como	em	
perigo	(EN)	no	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul	(INDRU-
SIAK	&	EIZIRIK,	 2003)	 e	Espírito	Santo	 (ESPÍRITO	
SANTO,	 2005),	 vulnerável	 (VU)	 em	Santa	Catarina	
(IGNIS,	 2008),	 Paraná	 (PARANÁ,	 2010),	 São	Paulo	
(BRESSAN	et al.,	2009),	Minas	Gerais	(COPAM,	2010),	
Rio	de	Janeiro	(BERGALO	et al.,	2000)	e	Pará	(COEMA,	

Puma yagouaroundi (Foto:	ITAIPU	-	Caio	Coronel)			/   Puma concolor 	(Foto:	Embrapa	Pantanal/Rita	Bianchi)
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2007),	e	não	ameaçada	(LC)	na	Lista	Vermelha	mundial	
da	IUCN	(IUCN,	2010).

Puma yagouaroundi (É. Geoffory Saint-Hilare, 1803) 
jaguarundi,	gato-mourisco,	mourisco.

Ocorre	do	sul	do	Texas	(Estados	Unidos)	até	as	
províncias	de	Buenos	Aires	e	Rio	Negro	(Argentina)	e	
por	todo	o	Brasil	até	altitudes	de	2.200	m,	com	exceção	
do	sul	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul	(OLIVEIRA,	
1998;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	Habita	 todos	
os	biomas	brasileiros:	Amazônia,	Cerrado,	Caatinga,	
Pantanal,	Mata	Atlântica	e	Campos	Sulinos.	Embora	
seja	encontrado	em	uma	variedade	de	habitat	(OLI-
VEIRA,	 1998),	pouco	 se	 conhece	 sobre	 a	biologia	 e	
ecologia	dessa	espécie.

Possui uma	aparência	distinta,	sem	a	presença	
de	manchas,	cabeça	pequena,	alongada	e	achatada,	e	
orelhas	pequenas	e	bem	arredondadas.	O	corpo	é	del-
gado	e	alongado,	com	a	cauda	bastante	longa	e	pernas	
relativamente	curtas.	Mede	no	total	cerca	de	105,0	cm	
de	comprimento	(cabeça,	corpo	e	cauda)	e	pesa	de	2,6	
a	5,0	kg.	A	coloração	é	uniforme,	apresentando	 três	
tipos	básicos:	marrom	escuro,	cinza	ou	avermelhado.	
Geralmente	os	 indivíduos	de	coloração	mais	escura	
estão	associados	a	florestas,	enquanto	os	mais	claros	
a	ambientes	mais	secos	e	abertos	(EMMONS	&	FEER,	
1997;	ROCHA	et al.,	2004a; OLIVEIRA	&	CASSA-
RO,	2005).		Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	3/3;	m	
1/1	=	30.

É	um	animal	 terrestre,	 e	diferentemente	dos	
outros	felídeos,	estudos	indicam	que	o	gato-mourisco	
apresenta	uma	atividade	mais	diurna	que	noturna	
(MANZANI	&	MONTEIRO-FILHO,	1989;	v.	estudos	
reportados	por	OLIVEIRA,	1998	e	OLIVEIRA et al.,	
2010).	É	um	animal	solitário,	mas	sugere-se	que	pode	
viver	em	pares	(CABRERA	&	YEPES,	1960).	Sua	dieta	
consiste	principalmente	de	pequenos	roedores,	aves	e	
répteis	(KONECNY,	1989;	MANZANI	&	MONTEIRO-
FILHO,	1989;	NAKANO-OLIVEIRA,	2002;	OLIVEI-
RA	&	CASSARO,	 2005;	TOFÓLI	 et al.,	 2009).	No	
entanto,	o	registro	de	consumo	de	animais	maiores,	
como	veado	(Mazama nana)	e	paca	(Cuniculus paca)	já	
foi	relatado	(ROCHA-MENDES,	2005),	bem	como	o	
de	artrópodes	(KONECNY,	1989;	ROCHA-MENDES,	
2005).	CABREIRA	&	YEPES	(1960)	consideram	pos-
sível	 a	predação	de	veados	de	pequeno	porte	pela	

espécie,	 embora	para	OLIVEIRA	 (1994),	 indicações	
nesse	sentido	podem	estar	relacionadas	ao	consumo	
de	carniça.	O	período	de	gestação	varia	de	72	a	75	dias,	
quando	nascem,	em	média,	dois	filhotes	(OLIVEIRA	
&	CASSARO,	2005).	A	área	de	vida	do	gato-mourisco	
parece	ser	grande	quando	comparada	as	de	outros	pe-
quenos	felídeos,	e	com	uma	diferença	considerável	en-
tre	machos	e	fêmeas:	99,9	e	88,3	km2	para	dois	machos	
adultos	e	20,1	km2	para	uma	fêmea	adulta	em	Belize	
(KONECNY,	1989).	No	Brasil,	entretanto,	o	tamanho	
da	 área	de	vida	documentado	 foi	menor:	 25,3	km2	
(macho	adulto)	e	18	km2	(fêmea	adulta)	no	Cerrado	de	
Tocantins	(TROVATI,	2004),	17,6	km2	(macho	adulto)	
e	6,8	km2	(fêmea	adulta)	em	área	protegida	de	Mata	
Atlântica	no	Estado	do	Paraná	(CRAWSHAW,	1995),	
e	8,5	km2	(macho	adulto)	e	1,4	km2	(fêmea	adulta)	em	
área	de	Mata	Atlântica	e	silvicultura	(MICHALSKI	et 
al.,	2006b)	-	valores	obtidos	através	do	método	MPC	
(Mínimo	Polígono	Convexo).

A	destruição	e	fragmentação	dos	habitats	em	
que	ocorre,	possivelmente	são	ameaças	à	espécie,	que	
é	 classificada	 como	vulnerável	 (VU)	no	Estado	do	
Rio	Grande	do	Sul	(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003),	
deficiente	em	dados	(DD)	no	Paraná	(PARANÁ,	2010)	
e	Minas	Gerais	(BIODIVERSITAS,	2007),	espécie	não	
ameaçada	(LC)	na	Lista	Vermelha	mundial	da	IUCN	
(IUCN,	2010),	e	citada	no	apêndice	II	da	CITES	(CI-
TES,	2010).	Entretanto,	é	o	único	felídeo	brasileiro	que	
não	 consta	no	Livro	Vermelho	da	Fauna	Brasileira	
Ameaçada	de	Extinção	(v.	CHIARELLO	et al.,	2008).

Gênero Panthera Oken, 1816

Panthera onca (Linnaeus, 1758) 
onça-pintada,	onça-preta,	onça,	jaguar,	tigre,	jaguar-

canguçu,	jaguaretê,	canguçu.

Originalmente,	 sua	distribuição	 incluía	o	 su-
doeste	dos	Estados	Unidos	até	o	norte	da	Argentina	
(EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	Entretanto,	devido	
à	perda	de	habitat	por	diversos	 fatores	 antrópicos,	
atualmente	a	espécie	é	considerada	extinta	nos	Esta-
dos	Unidos,	se	restringindo	às	planícies	costeiras	do	
México	(e,	recentemente,	na	fronteira	com	os	Estados	
Unidos),	países	da	América	Central	 (exceção	de	El	
Salvador,	onde	está	extinta)	e	na	América	do	Sul,	com	
exceção	do	Uruguai	(extinta)	e	Chile	(SILVEIRA,	1999;	
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OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005;	CASO	et al.,	2008).	No	
Brasil,	ocorre	em	todos	os	biomas,	seja	aqueles	com	
grande	cobertura	florestal,	como	a	Amazônia	e	a	Mata	
Atlântica,	ou	regiões	mais	abertas,	como	o	Cerrado,	
Caatinga	e	Pantanal,	não	 tendo	 sido	 registrado	nos	
últimos	anos	em	áreas	de	Campos	Sulinos,	e	nos	Es-
tados	do	Rio	Grande	do	Sul,	Santa	Catarina,	norte	de	
São	Paulo,	Sergipe,	Alagoas,	Paraíba,	Rio	Grande	do	
Norte	e	Ceará,	onde	ocorria	originalmente	(FONSECA	
et al.,	1996;	SILVA	et al.,	2004;	MORATO	et al.,	2007;	v.	
SILVEIRA	&	CRAWSHAW	JR.,	2008;	MORATO,	2009).	
Seu	habitat	básico	inclui	áreas	com	alto	grau	de	conser-
vação,	grande	disponibilidade	de	presas	e	suprimento	
de	 água	 abundante	 (CHEBEZ,	 1994;	 SILVA,	 1994;	
EMMONS	&	FEER,	1997;	MARGARIDO	&	BRAGA,	
2004;	 SILVEIRA,	 2004;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	
2005,	ASTELE	 et al.,	 2008).	As	maiores	populações	
da	espécie	são	encontradas	na	Amazônia	e	Pantanal	
(SILVEIRA	&	CRAWSHAW,	2008;	TORRES	et al.,	2008).

É	o	maior	felídeo	do	continente	americano,	cujo	
peso	varia	de	61,0	 a	 158,0	kg.	O	comprimento	 total	
tem	variação	de	188,2	a	207,2	 cm,	 sendo	os	machos	
maiores	 que	 as	 fêmeas.	Além	disso,	 os	 indivíduos	

que	habitam	as	savanas	inundadas	e	secas	(Pantanal	
e	Cerrado,	 respectivamente),	 parecem	 ser	maiores	
que	 aqueles	que	vivem	em	áreas	de	florestas	mais	
densas	 (Mata	Atlântica),	 	 talvez	 em	decorrência	de	
uma	maior	abundância	de	presas	de	grande	porte	na-
quele	ambiente	(SEYMOR,	1989;	EMMONS	&	FEER,	
1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	OLIVEIRA	&	
CASSARO,	2005).	Possui	corpo	robusto,	compacto	e	
musculoso,	cabeça	e	patas	grandes,	e	membros	tam-
bém	fortes	e	musculosos	(SILVA,	1994;	OLIVEIRA	
&	CASSARO,	 2005).	A	 coloração	 é	 amarelada	na	
cabeça,	dorso,	patas	e	cauda,	e	esbranquiçada	no	peito	
e	ventre.	A	cabeça,	pescoço	e	patas	são	revestidos	por	
pintas	pretas,	e	nos	ombros,	costas	e	flancos	as	pintas	
formam	rosetas	com	um	ou	mais	pontos	no	seu	interior	
(CHEBEZ,	1994;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	
Difere	do	 leopardo (Panthera pardus),	 que	ocorre	na	
África	e	Ásia,	por	apresentar	esse	padrão	de	rosetas	
em	volta	de	pequenos	pontos	negros.	Não	são	raros	os	
indivíduos	melânicos	e,	mesmo	nesses	casos,	as	rosetas	
podem	ser	vistas	em	contraste	com	a	luz	(SILVA,	1994;	
OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).	Fórmula	dentária:	i	
3/3;	c	1/1;	pm	3/3;	m	1/1	=	30.

Os	hábitos	são	solitários,	predomi-
nantemente	noturnos,	 apesar	de	poder	
apresentar	atividade	diurna.	É	terrestre,	
entretanto,	 escala	 árvores	 e	nada	muito	
bem	 (CHEBEZ,	 1994;	NOWAK,	 1999;	
INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	 2003;	ASTELE	
et al.,	2008).	Para	marcação	de	seu	territó-
rio,	utilizam	sinais	visuais	(arranhados	e	
fezes),	olfativos	(urina	e	fezes)	e	auditivos	
(esturros;	 EISENBERG	&	 REDFORD,	
1999).	 Sua	 dieta	 é	 essencialmente	 car-
nívora,	 composta	 principalmente	 por	
vertebrados	 de	médio	 e	 grande	porte,	
como	anta	(Tapirus terrestris),	cateto	(Pecari 
tajacu),	 veado	 (Mazama	 spp.,	Blastocerus 
dichotomus),	 tamanduá-bandeira	 (Myr-
mecophaga tridactyla)	 e	 jacaré	 (Caiman	
spp.),	 sendo	queixada	 (Tayassu pecari)	 e	
capivara	 (Hydrochoerus	hydrochaeris)	 as	
principais	presas.	Também	pode	predar	
outros	 répteis,	 peixes,	 paca	 (Cuniculus 
paca),	 tatus	 (Dasypus	 spp.	 e	 outros)	 e	
preguiça	(Bradypus variegatus)	(CHEBEZ,	
1994;	SILVA,	1994;	FACURE	&	GIARET-

(A)	Panthera onca (Foto:	Marco	A.	de	Freitas);	(B)	Forma	melânica	(Foto:	
Intituto	Onça-Pintada)
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TA,	1996;	FONSECA	et al.,	1996;	EMMONS	&	FEER,	
1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	SILVEIRA,	1999;	
GARLA	et al.,	2001,	CRAWSHAW	&		QUIGLEY	(2002);	
ASTELE	et al.,	2008,	CAVALCANTI	&	GESE,	2010).	Os	
machos	e	as	fêmeas	encontram-se	apenas	no	período	
reprodutivo;	a	gestação	varia	de	90	a	111	dias,	com	
número	médio	de	dois	filhotes	que	permancecem	com	
a	fêmea	até	cerca	de	dois	anos	de	idade	(MARGARIDO	
&	BRAGA,	2004;	OLIVEIRA	&	CASSARO,	2005).		Ma-
chos	possuem	territórios	maiores	que	podem	sobrepor	
aos	de	várias	fêmeas	(EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	
Segundo	ASTELE	et al.	(2008),	em	uma	revisão	de	vá-
rios	trabalhos	sobre	a	espécie,	suas	áreas	de	vida	média	
em	dois	biomas		do	país	são:	101,2	km2	para	machos	
e	62,4	km2	para	 fêmeas	no	Pantanal	 (v.	SCHALLER	
&	CRAWSHAW,	 1980;	CRAWSHAW	&	QUIGLEY,	
1991;	SOISALO	&	CAVALCANTI,	2006;	AZEVEDO	&	
MURRAY,	2007;	JAGUAR	CONSERVATION	FUND/
INSTITUTO	ONÇA-PINTADA,	dados	não	publica-
dos),	e	112,6	km2	para	machos	e	85,6	km2	para	fêmeas	
na	Mata	Atlântica	(CRAWSHAW,	1995;	CULLEN	JR.	et 
al.,	2005;	CULLEN	JR.,	2006).	Para	o	Cerrado,	SILVEIRA	
(2004)	calculou	área	de	vida	média	de	265	km2	para	
machos	(n=2)	e	228	km2	para	fêmeas	(n=1).

Atualmente,	 continua	 sendo	um	dos	 felídeos	
mais	 perseguidos	 pelo	 homem,	 juntamente	 com	
Puma concolor,	principalmente,	por	predarem	criações	
domésticas	em	zonas	 rurais.	 Isso	geralmente	ocorre	
quando	o	número	de	presas	diminui,	muitas	vezes	
em	decorrência	de	alterações	ambientais	provocadas	
pelo	homem,	como	desmatamento	e	caça	predatória	
a	essas	presas;	outro	motivo	é	o	manejo	dos	animais	
de	criação	nas	propriedades	rurais,	na	grande	maioria	
das	vezes,	feito	sem	levar	em	consideração	a	presença	
de	predadores	naturais,	como	as	onças.	Estudos	sobre	
esta	questão	têm	se	ampliado	no	país	(v.	AZEVEDO	
&	MURRAY,	 2003;	 SILVEIRA,	 2004;	PALMEIRA	&	
BARRELLA,	2007;	CAVALCANTI,	2006;	CONFORTI,	
2006;	MICHALSKI	et al.,	2006a;	PALMEIRA	et al.,	2008;	
CAVALCANTI	&	GESE,	2010),	na	tentativa	de	buscar	
soluções	para	minimizar	este	problema	(v.	SILVEIRA	et 
al.,	2008;	ABREU	et al.	2009).	LEITE	&	GALVÃO	(2002)	
alertam	para	a	similariedade	na	dieta	de	onças-pinta-
das	e	de	homens	caçadores,	fato	que	pode	aumentar	
a	pressão	sobre	a	espécie	já	ameaçada.

Em	um	passado	recente,	indivíduos	eram	fre-
quentemente	retirados	da	natureza	e	utilizados	como	

atração	popular	(ROCHA-MENDES	et al.,	2005).	Ata-
ques	a	humanos	são	raros,	ocorrendo	especialmente	
em	situações	de	estresse	pelo	animal,	como	defesa	de	
filhotes	e	de	presas	abatidas,	e	durante	caçadas	(SILVA,	
1994;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	LEITE,	2000b;	
CRAWSHAW,	2003;	 INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	 2003;	
MARGARIDO	&	BRAGA,	 2004;	 SILVEIRA,	 2004).	
Além	da	perda	de	habitat	e	caça,	é	possível	que	trans-
missão	de	doenças	por	animais	domésticos	seja	uma	
ameaça	a	conservação	da	espécie	(MAZZOLLI	et al.,	
2009).	Segundo	MORATO	(2009),	populações	de	onça-
pintada	da	Mata	Atlântica,	Cerrado	e	Caatinga	estão	
pressionadas	pelo	avanço	de	atividades	antrópicas.	
A	espécie	é	classificada	como	criticamente	em	perigo	
(CR)	nos	Estados	do	Rio	Grande	do	Sul	(INDRUSIAK	
&	EIZIRIK,	2003),	Santa	Catarina	(IGNIS,	2008),	Paraná	
(PARANÁ,	2010),	São	Paulo	(BRESSAN et al.,	2009),	
Minas	Gerais	 (COPAM,	2010),	Rio	de	 Janeiro	 (BER-
GALO	et al., 2000)	e	Espírito	Santo	(ESPÍRITO	SANTO,	
2005),	vulnerável	(VU)	no	Pará	(COEMA,	2007)	e	para	
o	Brasil	 (CHIARELLO	et al., 2008),	quase	ameaçada	
(NT)	na	Lista	Vermelha	mundial	da	 IUCN	 (IUCN,	
2010),	e	citada	no	apêndice	I	da	CITES	(CITES,	2010).	
Estratégias	para	conservação	da	espécie	estão	focadas	
na	proteção	de	áreas	de	mais	de	100.000	ha	de	 seu	
habitat,	em	sua	conectividade	através	de	corredores	
naturais,	no	manejo	de	rebanhos,	além	de	busca	por	
dados	demográficos	atuais	sobre	a	espécie	no	Brasil	
(SILVEIRA	&	CRAWSHAW,	2008).

Subordem Caniformia

No	Brasil	há	20	espécies	pertencentes	à	subor-
dem	Caniformia,	representantes	das	famílias	Canidae,	
Mustelidae,	Otariidae,	Mephitidae	 e	 Procyonidae.	
Os	membros	desta	 subordem	 apresentam	hábitos	
alimentares	bastante	distintos.	Apesar	de	possuírem	
adaptações	para	a	predação	de	vertebrados	como	os	
demais	 carnívoros,	 inclusive	possuindo	um	maior	
número	de	dentes,	seus	caninos	são	menos	especia-
lizados	que	nos	Feliformia,	muitas	espécies	onívoras.	
São	caracterizados	pelo	crânio	mais	alongado,	por	não	
possuírem	câmaras	ou	repartições	na	bula	auditiva,	
pelas	unhas	não	retráteis	e	báculo	bem	desenvolvido.	
Em	geral,	possuem	coloração	discreta,	diferentemen-
te	dos	membros	da	 superfamília	Feloidea.	Existem	
espécies	de	hábito	predominantemente	 arborícola,	
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mas	a	maioria	é	terrestre.	São	plantígrados,	com	ex-
ceção	dos	Canidae	e	algumas	espécies	de	Mustelidae	
(EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	 INDRUSIAK	&	
EIZIRIK,	2003).

Alguns	autores	classificam	os	pinípedes	(termo	
utilizado	para	 designar	 os	 leões-marinhos,	 lobos-
marinhos,	 elefantes-marinhos,	 focas	 e	morsas)	 em	
uma	ordem	distinta	chamada	Pinnipedia.	No	entanto,	
BARNES	et al.	(1985),	ARNASON	(1986),	WAYNE	et al.	
(1989),	PINEDO	et al.	(1992)	e	WOZENCRAFT	(2005),	
bem	como	este	 capítulo,	 reconhecem	a	origem	dos	
pinípedes	a	partir	de	carnívoros	terrestres	situando-
os	na	ordem	Carnivora.	Os	pinípedes	compreendem	
as	 famílias	Phocidae,	Otariidae	 e	Odobenidae.	No	
Brasil,	há	registros	de	sete	espécies	de	pinípedes	(v. 
OLIVEIRA	et al.,	2008),	sendo	cinco	delas	consideradas	
ocasionais	para	o	país	(v. PINEDO	et al.,	1992;	VENSON,	
2001;	BARBIERI,	2004;	com. pess.	L.	R.	de	OLIVEIRA)	e	
não	descritas	neste	capítulo.	Isto	se	deve	à	inconstância	
destes	registros	e	ao	fato	de	que,	possivelmente,	são	
indivíduos	errantes	que	chegam	às	praias	brasileiras	
(com. pess.	L.	R.	de	OLIVEIRA).

Os	 dois pinípedes	 descritos	 neste	 capítulo	
pertencem	à	 família	Otariidae	 (lobo-marinho-do-sul 
Artocephalus australis	 e	 leão-marinho-do-sul Otaria 
flavescens)	e	são	espécies	que,	apesar	de	não	possuírem	
colônias	reprodutivas	no	Brasil,	foram	aqui	abordadas	
em	decorrência	de	sua	frequência	na	costa	brasileira	
muito	superior	a	outros	pinípedes,	além	de	possuírem	
colônias	reprodutivas	em	áreas	no	Uruguai	bem	pró-
ximas	ao	Brasil	e	utilizarem	duas	unidades	de	conser-
vação	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul	como	área	de	
concentração	invernal	(Ilha	dos	Lobos,	município	de	

Torres;	e	Molhe	Leste	da	Laguna	dos	Patos,	município	
de	São	José	do	Norte;	v.	OLIVEIRA	et al.,	2008).

Dentre	os	pinípedes	não	descritos	neste	capítulo	
(espécies	 ocasionais),	 constam	os	Phocidae	 (focas):	
Mirounga leonina (Linnaeus,	1758),	elefante-marinho-
do-sul	–	já observada	nos	Estados	do	Rio	Grande	do	
Sul	(município	de	Torres),	Santa	Catarina	(Jaguaruna	e	
Florianópolis),	Paraná,	São	Paulo	e	Rio	Grande	do	Nor-
te	(arquipélago	de	Fernando	de	Noronha);	Hydrurga 
leptonyx	(Blainvillc,	1820),	foca-leopardo	–	com	ocor-
rência	registrada	para	Santa	Catarina	(Florianópolis);	
e	Lobodon carcinophaga (Hombron	&	Jacquinot,	1842),	
foca-caranguejeira	–	encontrada	no	Rio	Grande	do	Sul	
(Capão	da	Canoa	e	Imbé),	Santa	Catarina	(Florianó-
polis),	Paraná,	São	Paulo	(Peruíbe,	Guarujá	e	São	Se-
bastião)	e	Rio	de	Janeiro	(Rio	de	Janeiro)	(CASTELLO,	
1984;	LODI	&	SICILIANO,	1986;	SIMÕES-LOPES	et 
al.,	 1995;	FONSECA	 et al.,	 1996;	 INDRUZIAK	&	EI-
ZIRIK,	2003;	CHEREM	et al.,	2004;	LODI	et al.,	2005;	
SILVA	et al.,	2005;	OLIVEIRA	et al.,	2006;	com. pess.	M.	
TAVARES).	Os	Otariidae	considerados	ocasionais	no	
país	são:	Arctocephalus tropicalis (J.E.	Gray,	1872),	lobo-
marinho-subantártico	–	com	ocorrência	para	os	Estados	
do	Rio	Grande	do	Sul,	Santa	Catarina	(SIMÕES-LOPES	
et al.,	1995),	Paraná	(VENSON,	2001;	OLIVEIRA	et al.,	
2008),	 São	Paulo	 (BARBIERI,	 2004)	 e	Rio	de	 Janeiro	
(MOURA	&	SICILIANO,	2007),	Bahia	(VELOZO,	2007)	
e	Alagoas	(XIMENEZ,	1980);	e	A. gazella (Peters,	1875),	
lobo-marinho-antártico	–	registrado	no	Paraná	e	Rio	
Grande	do	Sul	(OLIVEIRA	et al.,	2001;	OLIVEIRA	et 
al.,	2008).

Família Canidae

A	família	Canidae	conta	atualmente	
com	13	 gêneros	 e	 35	 espécies	 (WOZEN-
CRAFT,	2005).	Caracterizam-se	por	possu-
írem	tamanho	mediano	a	grande	(entre	34,0	
e	135,0	cm),	serem	digitígrados	com	cinco	
dedos	na	pata	anterior,	 sendo	o	primeiro	
reduzido,	e	quatro	dedos	na	pata	posterior,	
além	de	possuírem	garras	 não-retrácteis	
(RODRIGUES	 &	AURICCHIO,	 1994a;	
EMMONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	
&	REDFORD,	1999).	Na	maioria	das	espé-
cies,	a	cauda	possui	grande	volume	de	pêlo,	
variando	de	curta	à	longa;	o	focinho	é	alon-Atelocynus microtis	(Foto:	Allyson	Koester	de	Azevedo/NUPECCE)
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gado	e	afilado	e	as	orelhas	eretas	(LANGGUTH,	1975;	
SILVA,	1994;	NOWAK,	1999).	A	fórmula	dentária	é	
expressa	por	i	3/3;	c	1/1;	pm	4/4;	m	1-4/2-5	=	36-50	(RO-
DRIGUES	&	AURICCHIO,	1994a;	EMMONS	&	FEER,	
1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	 1999).	Grande	
parte	dos	canídeos	possui	médio	porte,	caça	pequenas	
presas	de	modo	solitário	ou	em	grupo	e	possui	dieta	
onívora	e	oportunista	que	pode	variar	sazonalmente	
(LANGGUTH,	1975;	BERTA,	1987;	NOWAK,	1999;	
NAKANO-OLIVEIRA,	 2002).	Habitam	uma	grande	
variedade	de	formações	vegetacionais,	sendo,	no	Bra-
sil,	encontrados	em	todos	os	biomas	(BERTA,	1987;	
FONSECA	et al.,	1996;	NOWAK,	1999).

Gênero Atelocynus Cabrera, 1940

Atelocynus microtis (Sclater, 1883)
	cachorro-do-mato-de-orelha-curta,	cachorro-do-
mato,	cachorro-selvagem-de-cauda-bandeira.

Distribui-se	pela	floresta	tropical	da	bacia	ama-
zônica,	apesar	de	ser	desconhecida	sua	distribuição	
ao	norte	da	bacia	(BERTA,	1986).	Possui	registros	na	
Colômbia,	Equador,	Peru,	Bolívia	 e	Brasil	 (EISEN-
BERG	&	REDFORD,	1999),	onde	ocorre	nos	Estados	
do	Amazonas,	Acre,	Rondônia	(LEITE	&	WILLIAMS,	
2008;	KOESTER	et al.,	2008),	até	o	norte	de	Mato	Grosso	
(município	de	Alta	Floresta;	MICHALSKI,	2010),	onde	
a	Floresta	Amazônica	tem	seu	limite	sul,	Pará	(LEITE	
&	WILLIAMS,	2008;	STONE	et al.,	2009),	no	limite	leste	
desse	bioma.	Apesar	de	HERSHKOVITZ	 (1961)	 ter	
sugerido	sua	ocorrência	na	Venezuela,	este	é	um	dado	
não	confirmado	(LEITE-PITMAN	&	WILLIAMS,	2004).	
Encontra-se,	portanto,	 apenas	no	bioma	Amazônia	
(CABRERA	&	YEPES,	 1960;	HERSHKOVITZ,	 1961;	
BERTA,	1986;	FONSECA	et al.,	1996;	LEITE-PITMAN	
&	WILLIAMS,	2004;	KOESTER	et al.,	2008).	Juntamente	
com	Speothos venaticus,	é	uma	das	principais	espécies	
de	 canídeo	 com	ocorrência	na	Floresta	Amazônica	
(BERTA,	1986;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999),	res-
saltando	o	recente	registro	de	Cerdocyon thous	para	o	
sul	deste	bioma,	em	área	impactada	(MICHALSKI	&	
PERES,	2005).	A. microtis	ocorre	em	florestas	primárias	
contínuas	de	baixada,	tendo	sido	registrado	em	dife-
rentes	ambientes,	como	terras	firmes,	áreas	alagadas,	
bambuzais,	matas	primárias	ao	longo	de	rios,	desde	
altitudes	próximas	ao	nível	do	mar	até	1.200	m	(BER-
TA,	 1986;	PERES,	 1991;	EISENBERG	&	REDFORD,	

1999;	LEITE-PITMAN	&	WILLIAMS,	2004;	LEITE	&	
WILLIAMS,	 2008;	 STONE	 et al.,	 2009).	Parece	 estar	
fortemente	associado	a	corpos	d’água.	No	Estado	de	
Rondônia,	 foi	 registrado	em	área	de	 transição	entre	
Floresta	Amazônica	e	ambiente	de	Cerrado	(LEITE	&	
WILLIAMS,	2008).

É	 a	única	 espécie	do	gênero	Atelocynus,	 dife-
renciando-se	dos	outros	canídeos	sul-americanos	por	
uma	cabeça	alongada	e	orelhas	pequenas	(como	seu	
nome	popular	sugere),	que	medem	de	3,4	a	5,6	cm.	O	
comprimento	do	corpo	varia	de	58,3	a	100,0	cm,	cauda	
de	25,0	a	35,0	cm,	peso	de	6,5	a	10,0	kg,	e	altura	média	
de	36,0	cm	(CABRERA	&	YEPES,	1960;	BERTA,	1986;	
FONSECA	et al.,	1996;	EMMONS	&	FEER,1997;	EISEN-
BERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	1999;	MIRANDA,	
2003).	Seus	membros	são	curtos,	mas	não	tanto	quanto	
os	de	Speothos venaticus,	sugerindo	uma	adaptação	para	
locomoção	em	ambientes	de	mata	densa.	Além	disso,	
é	 reportado	que	 se	movimenta	de	maneira	 calma	e	
graciosa,	diferente	de	outros	canídeos	sul-americanos	
e	 semelhante	 aos	 felídeos	 (BERTA,	 1986;	NOWAK,	
1999).	 Suas	 patas	 apresentam	dedos	 pequenos	 e	
ligados	por	membranas	 interdigitais,	 característica	
morfológica	relacionada	à	sua	presença	em	ambientes	
alagados	e	próximos	a	corpos	d’água	(LEITE-PITMAN	
&	WILLIAMS,	2004).	Apresenta	pelagem	espessa	que	
pode	 estar	 associada	 ao	 fato	da	 espécie	 frequentar	
ambientes	aquáticos	e	viver	em	uma	zona	de	floresta	
tropical	de	grande	umidade	(BERTA,	1986). Possui	co-
loração	cinza	escura	a	marrom	escura	ou	avermelhada	
(BERTA,	1986;	EMMONS	&	FEER,1997;	LEITE,	2000a),	
com	pelos	brancos	espalhados	no	dorso,	dando	uma	
aparência	grisalha,	e	pelos	escuros	na	linha	mediana	
que	formam	uma	faixa	negra	no	dorso	e	cauda	(CA-
BRERA	&	YEPES,	 1960;	EISENBERG	&	REDFORD,	
1999;	LEITE-PITMAN	&	WILLIAMS,	2004).	Seu	ventre	
é	claro	e	possui	uma	cauda	longa	e	farta,	com	coloração	
escura	dorsalmente	e	clara	na	parte	basal,	e	uma	faixa	
negra	que	segue	da	base	à	ponta;	alguns	indivíduos	
podem	apresentar	manchas	brancas	na	garganta	 e	
na	virilha	(CABRERA	&	YEPES,	1960;	BERTA,	1986;	
EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	1999;	MI-
RANDA,	2003).	Possui	uma	glândula	anal	produtora	
de	odor	que	é	forte	apenas	nos	machos,	podendo	estar	
associada	à	defesa	(HERSHKOVITZ,	1961).	Fórmula	
dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	4/4;	m	2/3	=	42.

É	um	animal	de	presença	rara	em	toda	sua	re-
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gião	de	ocorrência,	assim	como	seus	vestígios,	sendo,	
portanto,	pouco	observado	e	estudado.	MICHALSKI	
(2010)	corrobora	essa	informação	em	estudo	conduzido	
no	município	de	Alta	Floresta	(MT),	na	região	sul	da	
Amazônia,	onde	A. microtis	 foi	registrado	em	apenas	
sete	ocasiões	em	um	total	de	6.721	dias	de	armadilha-
mento	fotográfico	em	três	áreas	de	floresta	continua.	Da	
mesma	forma,	KOESTER	et al.	(2008)	fotografaram	A. 
microtis	em	duas	ocasiões	de	um	total	de	21.709,4	horas	
de	monitoramento.	Entretanto,	estudos	na	Amazônia	
peruana	durante	a	década	de	1960	relataram	que	a	espé-
cie	era	de	fácil	captura	e	comum	na	área	(GRIMWOOD,	
1969;	GARDNER	&	PATTON,	com. pess.	apud	LEITE-
PITMAN	&	WILLIAMS,	2004).	Possui	hábito	solitário,	
sendo	o	convívio	em	pares	tolerado	em	cativeiro,	apesar	
de	 sem	 fortes	 contatos	 comportamentais,	 indicando	
ser	 o	menos	 gregário	 dos	 canídeos	 sul-americanos	
(CABRERA	&	YEPES,	1960;	PERES,	1991;	EISENBERG	
&	REDFORD,	1999;	HUNTER	&	CARO,	2008).	Tanto	
o	hábito	noturno,	quanto	diurno,	já	foram	observados	
(ALDERTON,	 1994;	LEITE-PITMAN	&	WILLIAMS,	
2004;	HUNTER	&	CARO,	2008;	KOESTER	et al.,	2008).	
Possui	dieta	onívora	e	generalista,	consumindo,	prin-
cipalmente,	peixes,	 além	de	 insetos	 (principalmente	
Coleoptera	–	besouros),	mamíferos	(marsupiais,	cutias	
e	outros	pequenos	roedores),	crustáceos,	frutas	e	aves	
e,	 em	menor	 escala,	 anuros	 e	 répteis	 (PERES,	 1991;	
EISENBERG	&	REDFORD,	 1999;	MIRANDA,	 2003;	
LEITE-PITMAN	&	WILLIAMS,	 2004;	HUNTER	&	
CARO,	2008),	sendo	tal	ordenação	de	itens	(maior	a	me-
nor	porcentagem	de	ocorrência)	encontrada	em	estudo	
de	LEITE	(2000,	apud	LEITE-PITMAN	&	WILLIAMS,	
2004).	A	ingestão	de	frutos	pode	indicar	seu	potencial	
como	dispersor	de	sementes,	 tendo	sido	registrada	a	
germinação	de	sementes	da	palmeira	Euterpe precatoria 
em	suas	fezes	(LEITE-PITMAN	&	WILLIAMS,	2004).	
Durante	o	ato	reprodutivo,	o	macho,	já	sobre	a	fêmea,	
estende	sua	cauda	para	trás,	eriçando	os	pelos	da	base	
da	cauda;	por	esta	razão,	os	índios	nativos	da	região	
do	rio	Tapajós,	na	Amazônia,	denominam	a	espécie	de	
“cachorro-selvagem-de-cauda-bandeira”	(ANTONIUS,	
1933	apud	BERTA,	1986).

É	 classificada	 como	deficiente	 em	dados	 (DD)	
para	o	Brasil	(CHIARELLO	et al.,	2008)	e	quase	ameaçada	
(NT)	na	Lista	Vermelha	mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010).	
Segundo	LEITE	&	WILLIAMS	 (2008)	 a	 espécie	pode	
sofrer	ameaças	por	doenças	transmitidas	por	animais	

domésticos	e	pela	perda	de	habitat	em	decorrência	da	
degradação	das	matas	em	que	vive.	MICHALSKI	(2010)	
também	chama	a	atenção	para	a	importância	da	perda	
de	habitat	como	ameaça	a	espécie	devido	ao	avanço	das	
fronteiras	agrícolas	com	altas	taxas	de	desmatamento	no	
norte	do	Mato	Grosso,	limite	sul	da	floresta	amazônica.	
KOESTER	et al.	(2008)	registraram	a	espécie	através	de	
armadilhamento	fotográfico	nas	zonas	de	manejo	flo-
restal	e	de	mineração,	ainda	não	exploradas,	da	Floresta	
Nacional	do	Jamari	e	sugerem	a	alteração	do	Plano	de	
Manejo	da	FLONA	para	que	a	espécie	possa	ser	melhor	
conhecida	em	seu	ambiente	natural.

Gênero Cerdocyon C. E. H. Smith, 1839

Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) 
cachorro-do-mato,	graxaim,	graxaim-do-mato,	

raposinha-do-mato,	raposão,	lobinho,	lobete,	guara-
xo,	guaraxaim,	guancito,	fusquinho,	rabo-fofo.

Possui	distribuição	do	Uruguai	e	norte	da	Ar-
gentina	até	 as	 terras	baixas	da	Bolívia	 e	Venezuela,	
ocorrendo	também	na	Colômbia,	Guianas,	Suriname	
e	Brasil.	Neste	país,	 é	 encontrado	nos	biomas	Cer-
rado,	Caatinga,	Pantanal,	Mata	Atlântica	 e	Campos	
Sulinos,	utilizando	bordas	de	matas	e	áreas	alteradas	
e	habitadas	pelo	homem	(BERTA,	1982;	MARINHO-
FILHO,	1992;	FONSECA	et al.,	1996;	NOWAK,	1999;	
CÂMARA	&	MURTA,	2003;	SILVA	et al.,	2004;	WO-
ZENCRAFT,	2005).	Apesar	da	literatura	sobre	a	espécie	
não	considerar	sua	ocorrência	na	bacia	amazônica,	há	
registros	recentes	desta	no	norte	do	Estado	do	Mato	
Grosso	(região	sul	da	Floresta	Amazônica,	em	área	de	
floresta	impactada	por	desmatamentos;	MICHALSKI	
&	PERES,	2005)	e	nordeste	do	Pará	(leste	do	bioma,	
em	remanescentes	florestais;	STONE	et al.,	2009);	estes	
dados	indicam	que	tal	atividade	antrópica	poderia	es-
tar	criando	habitats	favoráveis	à	espécie,	fazendo	com	
que	esta	ampliasse	sua	área	de	distribuição.	Ocorre	
na	maior	parte	dos	Estados	brasileiros,	com	exceção	
do	Acre	e	Amazonas	 (v.	mapa	em	COURTENAY	&	
MAFFEI,	2008).

É	a	única	espécie	do	gênero	Cerdocyon.	O	com-
primento	do	corpo	varia	entre	60,0	e	70,0	cm	e	a	cauda	
tem	aproximadamente	 30,0	 cm.	 Indivíduos	adultos	
pesam	entre	3,7	a	11,1	kg	(BERTA,	1982;	SILVA,	1994;	
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EMMONS	&	FEER,	1997;	NOWAK,	1999;	CÂMA-
RA	&	MURTA,	2003;	MIRANDA,	2003;	ROCHA	
et al.,	2004a;	FARIA-CORRêA	et al.,	2009).	A	pelagem	
varia	do	cinzento	ao	castanho,	com	faixa	de	pelos	pre-
tos	da	nuca	até	a	ponta	da	cauda,	e	o	peito	e	o	ventre	
são	claro	(VIEIRA,	1946;	BERTA,	1982;	MIRANDA,	
2003).	As	extremidades	dos	membros	também	são	pre-
tas	e	com	pelagem	curta	(SILVA,	1994;	EMMONS	&	
FEER,	1997;	NOWAK,	1999;	CÂMARA	&	MURTA,	
2003).	Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	4/4;	m	2/3	=	42.

Possui	hábito	noturno	 e	 crepuscular	 (MON-
TGOMERY	&	LUBIN,	1978;	BRADY,	1979;	NAKA-
NO-OLIVEIRA,	2002;	MAFFEI	&	TABER,	2003;	
NAKANO-OLIVEIRA,	2006;	FARIA-CORRêA	et al.,	
2009;	LEMOS,	2007),	apesar	de	BEISIEGEL	(1999)	e	
CHEIDA	(in prep.)	também	terem	encontrado	a	espécie	
em	atividade	durante	o	dia.	Seu	forrageio	pode	ocor-
rer	de	forma	solitária,	em	pares	ou	pequenos	grupos	
familiares,	sendo	que,	geralmente,	não	há	cooperação	
durante	a	caça	(MONTGOMERY	&	LUBIN,	1978;	
BRADY,	1979;	NAKANO-OLIVEIRA,	2002;	RO-
CHA	 et al., 2004b;	NAKANO-OLIVEIRA,	 2006;	
LEMOS,	 2007;	CHEIDA, in prep.).	É	uma	espécie	
onívora,	 generalista	 e	 oportunista,	 cuja	dieta	varia	
sazonalmente	e	é	composta	por	frutos,	pequenos	ver-
tebrados,	insetos,	crustáceos	e	peixes,	além	de	carniça	
(LANGGUTH,	 1975;	 BISBAL	&	OJASTI ,	 1980;	
BERTA,	1982;	SHELDON,	1992;	MOTTA-JUNIOR	

et al.,	 1994;	FACURE	&	MONTEI-
RO-FILHO,	1996;	BEISIEGEL,	1999;	
EISENBERG	&	REDFORD,	 1999;	
NAKANO-OLIVEIRA,	2002;	FACU-
RE	et al.,	2003;	ROCHA	et al.,	2004b;	
ROCHA-MENDES,	2005;	NAKANO-
OLIVEIRA,	 2006;	ROCHA,	 et al.,	
2008;	CHEIDA, in prep.).	Devido	 a	
um	alto	consumo	de	frutos	pode	agir	
como	dispersor	de	 sementes	 (BUS-
TAMANTE	 et al.,	 1992;	MOTTA-
JUNIOR	et al.,	1994;	ALONSO-PAZ	
et al.,	1995;	ROCHA	et al.,	2004b;	CA-
ZETTA	&	GALETTI,	2009;	CHEIDA, 
in prep.).	É	monógamo,	tendo	a	fêmea	
uma	ninhada	por	ano	a	cada	sete	ou	
oito	meses.	O	período	de	gestação	é	
de	cerca	de	dois	meses,	nascendo	de	

três	a	seis	filhotes	(BRADY,	1978)	durante	a	prima-
vera	(FARIA-CORRêA	et al.,	2009).	A	independência	
dos	filhotes	ocorre	 entre	o	quinto	 e	o	 sexto	mês	de	
vida	e	a	maturidade	sexual	é	alcançada	com	cerca	de	
nove	meses	de	idade	(RODRIGUES	&	AURICCHIO,	
1994a).	Através	do	método	MPC	 (Mínimo	Polígono	
Convexo),	 a	 área	de	vida	para	 localidades	de	Mata	
Atlântica	foi	estimada	em	0,56	a	4,5	km2	para	fêmeas	
e	 0,54	 	 a	 11,11	km2	para	machos	 (BEISIEGEL,	 1999;	
NAKANO-OLIVEIRA,	2002,	2006;	MICHALSKI	et al.,	
2006b);	e	de	1,3	a	2,8	km2	para	indivíduos	em	área	do	
Pantanal	da	Nhecolândia	(Estado	de	Mato	Grosso	do	
Sul),	sem	grandes	diferenças	entre	machos	e	fêmeas	
(LOPES-ROCHA,	2006;	BIANCHI,	2009);	nesta	mesma	
área,	LOPES-ROCHA	(2006)	observou	um	maior	uso	
de	áreas	de	campo	cerrado	por	parte	da	espécie.

É	citada	como	espécie	não	ameaçada	(LC)	nos	
Estados	de	Minas	Gerais	 (BIODIVERSITAS,	 2007)	 e	
Paraná	(PARANÁ,	2010),	e	na	Lista	Vermelha	mundial	
da	IUCN	(IUCN,	2010),	além	de	constar	no	apêndice	II	
da	CITES	(CITES,	2010).	Apesar	de	não	ser	ameaçada	
de	extinção,	possivelmente	muitas	populações	sofrem	
impactos	pelo	atropelamento	de	 indivíduos	nas	 ro-
dovias	do	país,	visto	que	esta	é	uma	das	espécies	de	
carnívoro	com	grande	ocorrência	de	mortes	deste	tipo	
(VIEIRA,	1996;	RODRIGUES	et al.,	2002;	CÂNDIDO-JR.	
et al.,	2002;	ZALESKI,	2009).

Cerdocyon thous (Foto:	Fabiana	Rocha-Mendes)
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Gênero Chrysocyon C. E. H. Smith, 1839

Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) 
lobo-guará,	lobo-de-crina,	lobo-de-juba,	lobo-verme-

lho,	lobo,	guará.

Ocorre	entre	o	norte	e	o	nordeste	da	Argentina,	
Paraguai,	norte	 e	 leste	da	Bolívia,	 extremo	 leste	do	
Peru,	e	norte	do	Uruguai.	No	Brasil	é	encontrado	nos	
biomas	Pantanal,	Campos	Sulinos,	no	Cerrado	até	a	re-
gião	de	transição	deste	com	a	Caatinga,	e	nos	Campos	
Gerais	(ecossistema	do	Domínio	Mata	Atlântica)	no	sul	
do	país	(CABRERA	&	YEPES,	1960;	LANGGUTH,	
1975;	DIETZ,	 1984;	EISENBERG	&	REDFORD,	
1999;	NOWAK,	 1999;	MOTTA-JUNIOR 	 et al.,	
2002;	RODDEN	et al.,	2004;	CHEIDA,	2005;	ROCHA-
MENDES	&	KUCZACH,	2007).	No	Pantanal,	ocorre	
principalmente	em	áreas	altas	da	BAP	(bacia	do	alto	
rio	Paraguai),	sendo	raro	na	palnície	(RODRIGUES	et 
al.,	2002).	Ocorre	em	todos	os	Estados	do	sul	do	país,	
(atualmente,	apenas	em	área	da	porção	sul	e	nordeste	
do	Rio	Grande	do	Sul,	na	divisa	com	Santa	Catarina,	e	
região	centro-leste	do	Paraná),	sudeste	(com	exceção	da	
porção	leste,	compreendida	pela	Serra	do	Mar	–	nesta,	

ocorre	apenas	entre	Espírito	Santo	e	Bahia	–,	e	norte	
de	Minas	Gerais)	e	centro-oeste	(com	exceção	das	por-
ções	central	e	oeste	do	Pantanal),	além	de	Tocantins,	
Pará,	Maranhão,	Piauí	 e	Bahia	 (CHIARELLO et al.,	
2008).	Tem	estendido	sua	distribuição	a	leste	do	país,	
provavelmente,	como	resultado	da	transformação	de	
áreas	de	Mata	Atlântica	em	pastagens	e	monoculturas	
diversas	(SANTOS	et al.,	2003;	CHEIDA,	2005;	PAU-
LA,	2009),	parecendo	adaptar-se	à	oferta	de	alimentos	
disponível	nestes	ambientes	(DIETZ,	1985;	SANTOS	
et al.,	2003).

É	o	maior	e	mais	distinto	canídeo	silvestre	da	
América	do	Sul,	sendo	a	única	espécie	do	gênero	Chry-
socyon	(DIETZ,	1984,	1985). Quando	adulto	pesa	de	
20,0	a	30,0	kg,	possui	comprimento	de	95,0	a	115,0	cm,	
mais	38,0	a	50,0	cm	de	cauda,	e	até	85,0	cm	de	altura	
(DIETZ,	1984;	RODDEN	et al., 2004;	ROCHA	et al.,	
2005).	É	caracterizado	pelos	longos	membros	que	che-
gam	a	medir	até	75,0	cm	e	auxiliam-no	a	se	locomover	
e	correr	na	vegetação	de	altas	gramíneas	no	campo,	
assim	como	pela	cabeça	pequena	em	relação	ao	cor-
po,	orelhas	grandes	e	focinho	longo	e	afilado.	Possui	
coloração	geral	marrom-alaranjada,	com	a	ponta	do	
focinho	e	extremidades	dos	membros	pretos.	A	parte	

interna	das	orelhas	e	garganta	são	brancas.	Os	
filhotes	possuem	coloração	marrom	escura	à	
negra	 (VIEIRA,	1946;	CABRERA	&	YEPES,	
1960;	DIETZ,	1985;	SILVA,	1994;	NOWAK,	
1999;	CÂMARA	&	MURTA,	2003;	ROD-
DEN	et al.,	2004).	Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	
1/1;	pm	4/4;	m	2/3	=	42.

De	hábito	 solitário	 ou	monogâmico	
em	par,	crepuscular	e	noturno,	possui	área	
de	vida	que	pode	variar	de	 6,0	 a	 115	km2	
(DIETZ,	1984;	CHEBEZ,	1994;	CARVALHO	
&	VASCONCELLOS,	1995;	SILVEIRA,	1999;	
RODRIGUES,	 2002;	MANTOVANI	 et al.,	
2007;	AZEVEDO,	2008;	v.	estudos	em	PAU-
LA	&	RODRIGUES,	 2008),	podendo	haver	
variação	no	 tamanho	de	 áreas	de	 vida	de	
animais	de	ambientes	conservados	(maiores)	
e	antropizados	(menores;	MANTOVANI	et al.,	
2007;		AZEVEDO,	2008).	Segundo	AZEVEDO	
(2008),	 pares	monogâmicos	podem	 sobre-
por	suas	áreas	de	vida	em	diferentes	graus,	
defendendo	a	área	nuclear	 como	 território.		
Assim	como	Cerdocyon thous,	é	uma	espécie	Chrysocyon brachyurus (Foto:	Isaac	P.	Lima)
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onívora	generalista	e	oportunista,	cuja	dieta	varia	sa-
zonalmente	e	é	composta	por	frutos,	principalmente	
fruta-do-lobo	ou	lobeira	(Solanum lycocarpum),	peque-
nos	vertebrados,	como	roedores,	tatus,	marsupiais	e	
répteis,	 além	de	 insetos.	Pode	 incluir	 em	 sua	dieta	
presas	como	veado-campeiro	(Ozotoceros bezoarticus),	
cateto	(Pecari tajacu),	além	do	cachorro-do-mato	(Cer-
docyon thous;	 BESTELMEYER	&	WESTBROOK,	
1998;	 JÁCOMO,	 1999;	 JUAREZ	&	MARINHO-
FILHO,	2002;	JÁCOMO	et al.,	2004;	CHEIDA,	2005;	
RODRIGUES	et al.,	2007).	Existe	também	o	consumo	
de	carniça	e	animais	domésticos,	como	galinhas,	sendo	
raras	as	predações	sobre	animais	de	criação	de	grande	
e	médio	porte	(DIETZ,	1984;		RODRIGUES		et al.,	
2007).	Devido	ao	fato	de	grande	parte	de	sua	dieta	ser	
composta	por	 frutos,	 é	 considerado	um	 importante	
dispersor	de	 sementes,	 principalmente	de	 lobeiras	
(D IETZ ,	 1984;	 COURTENAY,	 1994;	MOTTA-
JUNIOR	et al.,	2002;	RODRIGUES,	2002;	SANTOS	
et al.,	2003;	DURIGAN	et al.,	2004;	CHEIDA,	2005).

É	monógamo	 facultativo	 (MIRANDA,	 2003),	
com	reprodução	observada	em	cativeiro	entre	abril	e	
junho,	período	em	que,	na	natureza,	macho	e	fêmea	
compartilham	o	mesmo	 território.	A	gestação	 tem	
duração	de	60	a	65	dias,	e	de	junho	a	setembro	ocorre	
o	nascimento	de	dois	filhotes,	 em	média	 (CHEBEZ,	
1994;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	MAIA	&	
GOUVEIA,	2002).	Entretanto,	na	região	central	do	
Brasil,	há	nascimentos	registrados	entre	os	meses	de	
abril	e	junho	(com. pess.	F.	H.	G.	RODRIGUES).	Segun-
do	PAULA	&	RODRIGUES	(2008),	sua	estrutura	de	
casais	permite	o	auxílio	do	macho	no	cuidado	parental.

Sua	ameaça	se	dá,	principalmente,	pela	perda	
de	habitat	através	da	expansão	da	fronteira	agrícola,	
atropelamentos,	disseminação	de	doenças	por	 cães	
domésticos	e	caça	predatória,	 inclusive	para	utiliza-
ção	de	partes	de	 seu	 corpo	em	crendices	populares	
(DIETZ,	1984;	CHEBEZ,	1994;	MOTTA-JUNIOR	et al.,	
1996;	FILHO	et al.,	1997;	INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003;	
RODDEN	et al.,	2004;	PAULA	 et al.,	2008;	BRAGA	et al.,	
2009).	Segundo	RODRIGUES	(2002),	em	algumas	po-
pulações,	os	atropelamentos	podem	ser	responsáveis	
por	um	terço	a	metade	da	produção	anual	de	filhotes.	
Com	o	intuito	de	diminuir	sua	ameaça,	PAULA et al. 
(2008)	 e	BRAGA	 et al.	 (2009),	 elaboraram	Planos	de	
Ação	para	a	 conservação	da	 espécie.	Atualmente,	 é	
uma	espécie	criticamente	em	perigo	(CR)	nos	Estados	

do	Rio	Grande	do	Sul	(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003)	
e	Santa	Catarina	 (IGNIS,	 2008),	vulnerável	 (VU)	no	
Paraná	 (PARANÁ,	 2010),	Minas	Gerais	 (COPAM,	
2010),	São	Paulo	(BRESSAN	et al.,	2009)	e	para	o	Brasil	
(CHIARELLO	et al.,	2008),	quase	ameaçada	(NT)	na	
Lista	Vermelha	mundial	da	 IUCN	 (IUCN,	 2010),	 e	
consta	no	apêndice	II	da	CITES	(CITES,	2010).	

Gênero Lycalopex Burmeister, 1854

Lycalopex gymnocercus (G. Fischer, 1814) 
graxaim-do-campo,	raposa-do-campo,	cachorro-do-

campo,	guaraxaim.

Espécie	com	distribuição	restrita,	ocorrendo	no	
leste	da	Bolívia,	oeste	do	Paraguai	(Chaco	paraguaio),	
leste	da	Argentina,	Uruguai	e	sul	do	Brasil	(Estados	do	
Rio	Grande	do	Sul,	Santa	Catarina	e	Paraná).	Ocorre	no	
bioma	Campos	Sulinos	e	no	ecossistema	dos	Campos	
Gerais	(Domínio	Mata	Atlântica)	até	área	de	transição	
com	o	Cerrado,	habitando	principalmente	áreas	aber-
tas,	como	campos	baixos	ou	de	altitude	(até	1.822	m),	
capoeiras	e	bordas	de	matas.	Ocorre	muitas	vezes	em	
simpatria	com	o	cachorro-do-mato	(Cerdocyon thous)	
(CABRERA	&	YEPES,	1960;	SILVA,	1994;	CIMARDI,	
1996;	FONSECA	et al.,	1996;	EISENBERG	&	REDFORD,	
1999;	MARGARIDO	&	BRAGA,	 2004;	VIDOLIN	&	
BRAGA,	2004;	SANTOS	et al.,	2004;	FARIA-CORRêA	
et al.,	2009;	QUEIROLO,	2009).	Informação	sobre	seus	
limites	de	distribuição	e	 sobre	a	extensão	da	 sobre-
posição	 com	outras	 espécies	de	 canídeos	 é	 incerta	
(JIMÉNEZ	et al.,	2008).

Seu	comprimento	total	varia	de	86,0	a	106,0	cm,	
e	 seu	peso,	de	3,0	 a	 8,0	kg.	Possui	 coloração	 cinza-
amarelada	no	dorso	e	mais	esbranquiçada	no	ventre,	
sendo	 que	 em	 seu	dorso	 nota-se	 uma	 faixa	 negra	
falhada	por	pelos	esbranquiçados.	No	alto	da	cabeça,	
principalmente	na	porção	externa	das	orelhas,	a	colora-
ção	tende	mais	para	marrom-ferrugíneo,	enquanto	na	
porção	interior	é	esbranquiçada.	Seu	focinho	é	afilado	
na	extremidade	e	a	cauda	bem	peluda,	cuja	coloração	
é	uma	mistura	de	tons	cinzentos,	vermelhos	e	pretos	
(CABRERA	&	YEPES,	1960;	SILVA,	1994;	CIMARDI,	
1996;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	MIRANDA,	
2003).	Suas	pegadas	podem	ser	facilmente	confundi-
das	com	as	de	Cerdocyon thous	em	áreas	de	ocorrência	
comum.	Uma	diferença	é	a	almofada	central	pequena	
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que	pode	ser	menor	que	um	dígito,	e	algumas	vezes	
não	 aparece	nos	 rastros	 (BECKER	&	DALPONTE,	
1999).	Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	4/4;	m	2/3	=	42.

É	 um	 animal	 solitário,	 com	maior	 atividade	
crepuscular	e	noturna,	abrigando-se	durante	o	dia	em	
tocas	abandonadas	ou	cavadas	por	ele	próprio	(SILVA,	
1994;	CIMARDI,	1996;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	
FARIA-CORRêA	 et al.,	 2009).	 Possui	dieta	 onívora,	
alimentando-se	de	pequenos	vertebrados,	como	marsu-
piais,	pequenos	roedores,	lebre	(Lepus europaeus),	pássa-
ros,	répteis,	anfíbios	e	peixes,	além	de	insetos,	cana-de-
açúcar	e	frutos	(CABRERA	&	YEPES,	1960;	CIMARDI,	
1996;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	1999;	
TUMELEIRO	et al.,	2006).	Segundo	EISENBERG	&	RE-
DFORD	(1999),	 itens	vegetais,	principalmente	 frutos,	
podem	representar	até	um	quarto	de	sua	dieta	total,	de	
acordo	com	estudos	com	230	conteúdos	estomacais.	O	
período	de	acasalamento	ocorre	de	agosto	a	dezembro.	
A	fêmea	é	monoestra,	e	seu	período	de	gestação	varia	
entre	58	e	60	dias,	quando	nascem	de	três	a	cinco	filhotes	
que,	após	desmame,	serão	alimentados	por	ambos	os	

pais	até	três	meses.	Estima-se	que	na	natureza	
viva	de	 três	 a	 quatro	 anos,	 podendo	 chegar	
a	 11	 em	 cativeiro	 (SILVA,	 1994;	CIMARDI,	
1996;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	FARIA-
CORRêA	et al.,	2009).	No	chaco	paraguaio	foi	
estimada	uma	densidade	de	cerca	de	três	a	18	
indivíduos	a	cada	10	km2	(BROOKS,	1992).	Uma	
tática	de	defesa,	observada	quando	a	espécie	
se	 encontra	na	presença	de	humanos,	 é	ficar	
totalmente	 imóvel	–	 inclusive	quando	tocado	
por	algum	objeto	pelo	observador	–,	se	fingir	de	
morta	ou	procurar	abrigo,	sendo	tais	compor-
tamentos	possivelmente	compensatórios	pelo	
fato	de	não	ser	muito	veloz	(CIMARDI;	1996;	
NOWAK,	1999).

Apesar	de	ser	muito	caçado	pelo	homem	
em	 decorrência	 de	 possíveis	 ataques	 que	
realizaria	 a	 criações	de	 animais,	 um	estudo	
relatou	que	 apenas	 12	%	dos	 estômagos	de	
graxaim-do-campo	 abatidos	 na	Argentina	
continham	animais	domésticos	 como	ovinos	
e	bovinos,	sendo	que	grande	parte	dos	ovinos	
havia	 sido	 consumida	 como	carniça	 (SILVA,	
1994;	 EISENBERG	 &	 REDFORD,	 1999).	
Também	no	Uruguai,	20,8	%	de	sua	dieta	foi	
composta	de	carneiros,	apesar	deste	predador	
ter	sido	responsável	apenas	pela	morte	de	0,4	

%	dos	ovinos	recém-nascidos	(CRAVINO	et al.,	2000).	
Sendo	assim,	o	abate	de	L.	gymnocercus	como	forma	de	
retaliação	a	prejuízos	que	a	espécie	causaria	às	criações	
domésticas,	não	deve	ser	justificado	economicamente	
e/ou	numericamente.

A	 espécie	 é	 citada	 como	não	 ameaçada	 (LC)	
na	Lista	Vermelha	mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010).	É	
classificada	como	não	avaliada	(NE)	para	o	Estado	do	
Paraná	 (PARANÁ,	2010),	 onde	pode	 estar	 ameaçada	
por	sua	distribuição	restrita,	destruição	de	seu	habitat,	
caça	e	perda	de	 fontes	alimentares	 (MARGARIDO	&	
BRAGA,	2004).	No	Rio	Grande	do	Sul,	há	registros	de	
seu	abate	por	criadores	de	animais	domésticos	(ovelhas,	
cordeiros	e	galinhas),	inclusive	com	utilização	de	iscas	
envenenadas	(que	leva	a	morte	vários	outros	espécimes),	
sob	 a	 acusação,	muitas	 vezes	 falsas,	 de	 predar	 tais	
animais	de	criação	(SILVA,	1994;	CIMARDI,	1996).	Na	
Argentina	também	é	caçada	em	decorrência	de	sua	pele,	
utilizada	na	 fabricação	de	 roupas	 (CIMARDI,	 1996).	
Devido	a	tais	motivos,	é	citada	também	no	apêndice	II	
da	CITES	(CITES,	2010).

(A)	Lycalopex gymnocercus	(Foto:	Lucas	Silveira);	(B)	Lycalopex vetulus	
(Foto:	Frederico	Gemesio	Lemos)



255

C
A

P
ÍT

U
LO

  8

Ordem Carnivora

Lycalopex vetulus (Lund, 1842) 
raposa-do-campo,	raposinha-do-campo,	raposinha.

É	 espécie	 endêmica	 do	 Brasil.	 Ocorre	 nos	
Estados	do	Mato	Grosso,	Mato	Grosso	do	Sul,	oeste	
do	Piauí,	Maranhão,	 Tocantins,	Goiás,	 sul	 e	 oeste	
da	 Bahia,	Minas	 Gerais,	 São	 Paulo	 (OLIVEIRA,	
2007;	DALPONTE	&	COURTENAY,	2008),	havendo	
registros	 esporádicos	no	Paraná,	principalmente	na	
região	centro-leste	e	nordeste,	onde	o	Estado	faz	divisa	
com	São	Paulo	(ROCHA	et al.,	2003;	MARGARIDO	&	
BRAGA,	 2004;	UCHÔA	&	MOURA-BRITTO,	 2004;	
ROCHA et al.,	2005;	ROCHA	et al.,	2008;	PARANÁ,	
2010	–	onde	consta	como	espécie	deficiente	em	dados,	
DD).	L. vetulus	vive	em	áreas	de	Cerrado	e	áreas	de	
mosaico	desse	bioma	com	Pantanal,	campos	naturais	
e	Caatinga	(VIEIRA,	1946;	DEANE	&	DEANE,	1954;	
FONSECA et al.,	 1996;	 EISENBERG	&	REDFORD,	
1999;	 CÂMARA	&	MURTA,	 2003;	 LEMOS,	 2007;	
DALPONTE	&	COURTENAY,	2008).	Pode	 também	
ser	encontrada	em	áreas	de	silvicultura	 (ROCHA	et 
al.,	 2003;	ROCHA	 et al.,	 2005).	Ocorre	muitas	vezes	
em	 simpatria	 com	Cerdocyon thous, L. gymnocercus 
e	Chrysocyon brachyurus	 (JUAREZ	&	MARINHO-
FILHO,	2002;	JÁCOMO	et al.,	2004;	ROCHA	et al.,	2003;	
ROCHA	et al.,	2005;	ROCHA	et al.,	2008),	sendo	que	
LEMOS	(2007)	possui	registro	de	encontro	agonístico	
da	espécie	com	C.	thous,	possivelmente,	resultado	de	
competição	por	recurso	alimentar.

É	um	dos	menores	canídeos	da	América	do	Sul,	
com	corpo	variando	de	58,5	a	64,0	cm	e	cauda	de	28,0	a	
32,0	cm,	alcançando	peso	de	até	4,0	kg	(CABRERA	&	
YEPES,	1960;	NOWAK,	1999).	Apresenta	na	cabeça	
pelagem	 vermelho-amarronzada	 e,	 dorsalmente,	
cinza-amarronzada	 com	uma	 faixa	 escura	 que	 se	
estende	da	nuca	até	a	extremidade	da	cauda,	sendo	
esta	mais	 evidente	nos	machos	 adultos	 (VIEIRA,	
1946).	A	cauda	é	espessa	com	pelagem	densa	e	muitas	
vezes	pode	apresentar	uma	mancha	 escura	 em	sua	
base.	Os	membros	 são	 esbranquiçados	 (NOWAK,	
1999;	DALPONTE	&	COURTENAY,	2004,	2008).	
Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	4/4;	m	2/3	=	42.

É	noturno	e	crepuscular,	vivendo	solitário,	em	
pares	ou	em	pequenas	unidades	familiares	com	fêmea	e	
filhotes	(NOWAK,	1999;	LEMOS,	2007).	Possui	dieta	
insetívora-onívora,	alimentando-se	principalmente	de	

térmitas	/	cupins	(isópteros),		besouros	(coleópteros),	
gafanhotos	(ortópteros),	frutos,	gafanhotos,	pequenos	
mamíferos,	 répteis,	 aves	 (CABRERA	&	YEPES,	
1960;	 FONSECA	 et al.,	 1996;	DALPONTE,	 1997;	
DALPONTE 	 &	 L IMA ,	 1999;	 ROCHA ,	 2006;	
DALPONTE	&	COURTENAY,	 2004;	 LEMOS,	
2007;	 DALPONTE 	 &	 COURTENAY,	 2008).		
Características	morfológicas	 e	dentárias	 (pequenos	
dentes	carniceiros	e	molares	largos)	indicam	adaptação	
para	 captura	 de	 insetos	 e	 pequenos	 animais.	A	
presença	 de	 grande	 número	 de	 espécies	 vegetais	
consumidas	ao	longo	do	ano	e	de	sementes	intactas	
nas	fezes	de	L. vetulus	sugere	seu	potencial	papel	na	
dispersão	de	sementes	(DALPONTE	&	LIMA,	1999;	
ROCHA,	 2006).	 São	monógamos	 e	 na	 natureza	 as	
fêmeas	parem	de	quatro	a	cinco	filhotes	durante	os	
meses	de	julho	e	agosto,	geralmente	em	tocas	de	tatus	
abandonadas.	Após	nove	ou	dez	meses,	 os	 juvenis	
machos	e	fêmeas	se	dispersam,	estabelecendo	áreas	de	
vida	próximas	a	que	passaram	seus	primeiros	meses	
(DALPONTE	&	COURTENAY,	 2004,	 2008).	No	
Estado	da	Bahia,	JUAREZ	&	MARINHO-FILHO	(2002)	
encontraram	uma	área	de	vida	de	3,8	km2	para	uma	
fêmea	adulta.	Em	estudo	no	cerrado	de	Mato	Grosso,	
sua	densidade	populacional	 em	área	de	pastagem	
(4,28	indivíduos/km2)	foi	maior	que	em	área	de	campo	
sujo	(1,21	indivíduos/km2),	possivelmente	pela	maior	
disponibilidade	de	cupinzeiros	e	redução	de	potenciais	
predadores	(ROCHA,	2006).

As	principais	 ameaças	 a	 espécie	 são	 ataques	
por	cães	domésticos	em	fazendas	e	áreas	periurbanas,	
e	 caça	pelo	homem	devido	à	 equivocada	 reputação	
de	 predadores	 da	 avicultura	 (DALPONTE	 &	
COURTENAY,	 2004;	 ROCHA,	 2006).	Além	disso,	
LEMOS	 &	AZEVEDO	 (2009)	 advertem	 para	 a	
contaminação	por	patógenos	através	de	contato	com	
espécies	domésticas.	Apesar	de	ser	um	dos	canídeos	
brasileiros	menos	estudados	 (DALPONTE,	1997),	L. 
vetulus	não	consta	na	categoria	deficiente	em	dados	
(DD)	da	 lista	nacional	 (CHIARELLO	 et al.,	 2008).	É	
classificado	como	vulnerável	(VU)	para	o	Estado	de	
São	Paulo	(BRESSAN	et al.,	2009),	quase	ameaçada	
(NT)	 em	Minas	Gerais	 (BIODIVERSITAS,	 2007)	 e	
deficiente	em	dados	(DD)	no	Paraná	(PARANÁ,	2010).	
Na	Lista	Vermelha	mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010),	L. 
vetulus	é	classificada	como	não	ameaçada	(LC).
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 Gênero Speothos Lund, 1839

Speothos venaticus (Lund, 1842) 
cachorro-do-mato-vinagre,	 cachorro-vinagre,	
cachorro-do-mato,	cachorro-do-mato-cotó,	cachorro-

pitoco,	pitoco,	janauíra,	janauí.

É	 uma	 espécie	 naturalmente	 rara	 em	 toda	
sua	área	de	disribuição	(OLIVEIRA	&	DALPONTE,	
2008).	Há	registros	da	espécie	desde	o	sul	do	Panamá,	
Colômbia,	 leste	 do	 Peru,	 Venezuela,	 Guianas,	
Suriname,	 leste	da	Bolívia,	Paraguai	 e	nordeste	da	
Argentina,	 sendo	que	no	Brasil,	 ocorre	nos	biomas	
Amazônia,	 Cerrado,	Mata	Atlântica	 e	 Pantanal,	
principalmente	 próximo	 a	 cursos	 d’água.	 Possui	
registros	para	os	Estados	do	Amazonas,	Roraima,	Acre,	
Rondônia,	Pará,	Amapá,	Tocantins,	Mato	Grosso,	Mato	
Grosso	do	Sul,	Goiás,	Paraná,	Santa	Catarina	e	oeste	
de	São	Paulo,	de	Minas	Gerais	e	da	Bahia	(COIMBRA-
FILHO,	1972;	LANGGUTH,	1975;	EMMONS	&	FEER,	
1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	MIRANDA,	
2003;	 v.	 estudos	 em	 BEISIEGEL	&	 ZUERCHER,	
2005;	STONE	et al.,	2009).	Ocorre	do	nível	do	mar	até	
1.500	m	de	altitude,	em	florestas	pluviais,	deciduais,	
semideciduais	e	pré-montana	e	áreas	secas	de	savana	
(exceção	da	Caatinga);	entretanto,	também	há	registros	
para	 áreas	 fragmentadas	 e	 alteradas	 (e.g.	 pastos,	
plantações	 de	 eucaliptos	 e	 áreas	 de	 assentamento	
rural;	OLIVEIRA	&	DALPONTE,	 2008;	OLIVEIRA,	
2009a).	Em	estudo	no	Pantanal	de	Poconé	
(Estado	de	Mato	Grosso),	 LIMA	 et al.	
(2009)	observaram	que	a	distribuição	de	
registros	da	espécie	não	variou	entre	os	
diferentes	 habitats	 da	 área	de	 estudo,	
sugerindo	que	 a	 espécie	não	 seleciona	
habitats	preferenciais	no	Pantanal.		

Única	espécie	do	gênero	Speothos,	
possui	 corpo	mais	 alongado	que	 o	de	
outros	canídeos,	com	comprimento	total	
variando	de	57,0	a	81,0	cm,	cauda	de	11,0	a	
15,0	cm	e	peso	entre	4,0	e	8,0	kg	(VIEIRA,	
1946;	SHELDON,	1992;	CHEBEZ,	1994;	
EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	VALLE,	
2002).	Outras	características	que	também	
o	distingue	dos	demais	 representantes	
da	 família	 são	 as	 orelhas	 pequenas	
e	 arredondadas,	 e	 cauda,	 focinho	 e	

membros	curtos.	Sua	pelagem	é	espessa	e	de	coloração	
marrom-avermelhada	praticamente	uniforme	tanto	no	
dorso	como	no	ventre,	sendo	apenas	a	cabeça	e	nuca	de	
coloração	mais	clara,	levemente	dourada-avermelhada	
(ITAIPU	 BINACIONAL,	 1988;	 EISENBERG	 &	
REDFORD,	1999).	Os	filhotes	apresentam	coloração	
acinzentada	(EMMONS	&	FEER,	1997;	NOWAK,	1999).	
A	impressão	de	sua	pegada	é	menor	em	comprimento	
e	mais	larga	que	a	de	Cerdocyon thous,	podendo	revelar,	
devido	à	baixa	posição	do	primeiro	dígito,	a	impressão	
de	cinco	almofadas	digitais,	o	que	não	é	comum	entre	
os	canídeos	brasileiros	(BECKER	&	DALPONTE,	1999;	
LIMA-BORGES	&	TOMÁS,	2004).	Ao	contrário	destes	
canídeos,	 apresenta	um	menor	número	de	molares,	
representado	pela	 fórmula	dentária:	 i	3/3;	c	1/1;	pm	
4/4;	m	1/2	=	38.

Apesar	de	ser	um	animal	com	hábitos	diurnos,	
é	pouco	observado	e	estudado	na	natureza,	parecendo	
ser	raro.	Muitas	informações	sobre	a	espécie	advêm	de	
relatos	não	documentados	 e	pesquisas	 em	cativeiro	
(EMMONS	&	FEER,	1997;	NOWAK,	1999;	EISENBERG	
&	REDFORD,	1999).	Recentemente,	descobriu-se	que	
movimentações	 noturnas	 também	 são	 frequentes	
para	a	espécie	(com. pess.	LIMA,	E.).	É	o	único	canídeo	
silvestre	 brasileiro	 com	 comportamento	 social,	
organizando-se	 em	grupos	 familiares	 que	 variam	
de	dois	 a	 doze	 indivíduos;	 entretanto,	 indivíduos	
solitários	também	podem	ser	encontrados	(EMMONS	
&	 FEER,	 1997;	 EISENBERG	&	 REDFORD,	 1999;	

Speothos venaticus (Foto:	Adilson	Wandembruck)
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NOWAK,	 1999;	MIRANDA,	 2003;	 v.	 estudos	 em	
OLIVEIRA	&	DALPONTE,	2008).	Possui	hábitos	semi-
aquáticos	(LANGGUTH	1975)	e	utiliza	como	abrigo	
tocas	no	 chão	plano	ou	em	barrancos	de	 rios	 (com	
túneis	e	múltiplas	entradas;	geralmente	de	tatus),	além	
de	ocos	em	árvores	ou	em	troncos	caídos	(BEISIEGEL	
&	ADES,	2002;	OLIVEIRA	&	DALPONTE,	2008).

Possu i 	 d ie ta 	 es t r i t amente 	 carn ívora	
(hipercarnívoros),	diferente	da	maioria	dos	canídeos	
sul-americanos,	 consumindo	pequenos	vertebrados,	
como	 roedores	Muridae	 e	Echimydae.	 Entretanto,	
devido	 a	um	 sistema	de	 caça	 cooperativa	 entre	 os	
indivíduos	do	grupo,	também	pode	consumir	animais	
de	médio	e	grande	porte,	como	tatus	(Dasypodidae),	
quati	 (Nasua nasua),	 cutia	 (Dasyprocta spp.),	 paca	
(Cuniculus paca	-	esta	podendo	ser	caçada	dentro	da	
água),	 pequenos	 cervídeos	 (Mazama	 spp.),	 catetos	
(Pecari tajacu),	 	 capivara	 (Hydrochoerus hydrochaeris),	
ema	(Rhea americana)	(LANGGUTH,	1975;	DEUTSCH,	
1983;	PERES,	1991;	BEISIEGEL,	1999;	EISENBERG	&	
REDFORD,	 1999;	NOWAK,	 1999;	 PESSUTTI	 et al.,	
2001;	MIRANDA,	 2003;	MARGARIDO	&	BRAGA,	
2004;	LIMA	et al.,	2009),	e	até	mesmo	uma	anta	(Tapirus 
terrestris),	 como	observado	por	WALLACE	 et al.	
(2002).

Possui	um	padrão	reprodutivo	contínuo	e	não	
sazonal,	influenciado	por	fatores	sociais	(MARGARI-
DO	&	BRAGA,	2004);	durante	este	período	a	fêmea	e	
o	macho	se	separam	do	grupo.	A	gestação	em	cativeiro	
varia	de	60	a	83	dias,	quando	nascem	de	um	a	 seis	
filhotes,	que	serão	desmamados	após	75	dias	(ITAIPU	
BINACIONAL,	1988;	CHEBEZ,	1994;	EISENBERG	&	
REDFORD,	1999;		OLIVEIRA	&	DALPONTE,	2008).	O	
macho	auxilia	a	fêmea	durante	toda	a	fase	de	cuidado	
parental.	Indivíduos	jovens	que	permanecerem	com	
seus	pais	após	atingirem	a	maturidade	sexual	não	se	
reproduzem,	e	no	caso	das	 fêmeas,	 isso	aconteceria	
com	cerca	de	dez	meses	de	idade.	Entretanto,	enquanto	
tais	fêmeas	não	abandonam	o	grupo,	seu	estro	parece	
ser	inibido	pela	fêmea	adulta	dominante.	Para	marcar	
seu	território,	costumam	se	apoiar	nas	patas	dianteiras,	
erguendo	o	tronco	e	as	patas	traseiras	e	urinando	sobre	
um	objeto	(árvore,	pedra,	etc.)	em	uma	altura	maior	
que	aquela	que	alcançariam	se	 estivessem	sobre	 as	
quatro	patas.	Possui	um	rico	repertório	vocal,	utiliza-
do,	por	exemplo,	durante	forrageio	em	grupo,	quando	
emitem	curtos	ganidos	para	se	comunicarem	(BRADY,	

1981;	RODRIGUES	&	AURICCHIO,	 1994a;	EISEN-
BERG	&	REDFORD,	1999).	Além	disso,	é	possível	que	
imite	vocalizações	de	suas	presas	com	o	objetivo	de	
capturá-las	(VALLE,	2002),	como	a	imitação	de	uma	
gralha-picaça	(Cyanocorax chrysops)	registrada	em	cati-
veiro	(MARGARIDO	&	BRAGA,	2004).	A	área	de	vida	
da	espécie	encontrada	na	Mata	Atlântica	variou	de	3,8	
a	10,0	km2	(BEISIEGEL,	1999),	enquanto	no	Pantanal	
matogrossense	foi	de	cerca	de	150	km2	para	um	grupo	
de	seis	indivíduos	(LIMA	et. al.,	2009).

O	fato	de	ser	uma	espécie	naturalmente	rara,	
destruição	de	seu	habitat,	perda	de	fontes	alimentares	
por	caça	e	desmatamento,	doenças	transmitidas	por	
animais	domésticos	 (a	 espécie	parece	 ser	 sensível	 a	
várias	doenças)	e	grande	desconhecimento	de	popula-
ções	em	vida	livre	no	país	(MARGARIDO	&	BRAGA,	
2004;	OLIVEIRA	&	DALPONTE,	2008;	MANGINI	et al.,	
2009),	são	grandes	ameaças	para	este	canídeo.	É	uma	
espécie	criticamente	em	perigo	(CR)	)	nos	Estados	de	
Santa	Catarina	(IGNIS,	2008)	e		Minas	Gerais	(COPAM,	
2010),	 vulnerável	 (VU)	no	Paraná	 (PARANÁ,	2010)	
e	para	o	Brasil	 (CHIARELLO	et al.,	2008),	deficiente	
em	dados	(DD)	em	São	Paulo	(BRESSAN	et al.,	2009),	
quase	ameaçada	(NT)	na	Lista	Vermelha	mundial	da	
IUCN	(IUCN,	2010),	além	de	constar	no	apêndice	I	da	
CITES	(CITES,	2010).

Família Mustelidae

Após	sua	origem	na	América	do	Norte	e	Euro-
pa	durante	o	Oligoceno,	os	mustelídeos	vieram	para	
a	América	do	Sul	no	Plioceno	 e	ocuparam	o	nicho	
ecológico	dos	pequenos	 carnívoros	 (EISENBERG	&	
REDFORD,	 1999).	Atualmente,	 seus	 representantes	
ocorrem	em	praticamente	todo	o	mundo,	com	exceção	
da	Antártica	e	da	Austrália	(NOWAK,	1999).

São	animais	de	corpo	alongado,	cabeça	pequena,	
pernas	relativamente	curtas	e	cauda	geralmente	longa, 
porém	menor	que	o	comprimento	do	corpo.	Possuem	
pelagem	densa	e	 são	plantígrados	com	cinco	dedos	
em	todos	os	membros.	Apresentam	hábito	terrestre,	
arborícola	ou	aquático	 e	 são	predadores	 altamente	
especializados, alimentando-se	 principalmente	 de	
carne,	 apesar	de	 algumas	 espécies	 serem	predomi-
nantemente	onívoras	(irara	e	jaritataca)	ou	piscívoras	
(lontras	e	ariranha).	Possuem	um	aparato	carniceiro	
bem	desenvolvido,	grande	agilidade,	garras	fortes	e	
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não	 retráteis	 e	mandíbula	 fortemente	 encaixada	no	
crânio,	o	que	possibilita	que	algumas	espécies	se	ali-
mentem	de	presas	maiores	que	seu	próprio	tamanho	
(SILVA,	1994;	EMMONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	
&	REDFORD,	1999;	FELDHAMER	et al.,	1999;	PIMEN-
TEL	et al.,	2001).	A	formula	dentária	na	família	pode	
variar:	i	3/2-3;	c	1/1;	pm	2-4/2-4;	m	1/1-2	=	28-38.

É	uma	família	bastante	diversa,	com	15	gêneros	e	
cerca	de	59	espécies	(WOZENCRAFT,	2005).	O	tamanho	
pode	variar	de	0,5	kg	até	mais	de	50,0	kg	(Gulo gulo,	
espécie	do	hemisfério	norte).	No	Brasil	são	registradas	
seis	 espécies	distribuídas	 em	cinco	gêneros	 (EISEN-
BERG	&	REDFORD,	1999;	FELDHAMER	et al.,	1999).	
Segundo	WOZENCRAFT	(2005),	a	família	Mustelidae	
está	dividida	nas	 subfamílias	Mustelinae	 (doninhas,	
irara	e	furão)	e	Lutrinae	(lontras	e	ariranha),	ambas	com	
representantes	no	Brasil.

Gênero Mustela Linnaeus, 1758

Mustela africana Desmarest, 1818 
doninha-amazônica,	doninha.

Os	poucos	registros	sobre	essa	espécie	mostram	
uma	distribuição	ao	longo	da	bacia	Amazônica,	prin-
cipalmente	no	Brasil,	Equador	e	Peru.	Habita	princi-
palmente	florestas	ripárias	úmidas,	apesar	de	também	
ser	encontrada	em	áreas	de	terra	firme,	
inclusive	 impactadas	por	agriculturas,	
e	florestas	montanas	com	alta	elevação	
(IZOR	&	DE	LA	TORRE,	1978;	IZOR	&	
PETERSON,	1985;	FERRARI	&	LOPES,	
1992;	EMMONS	&	FEER,	1997;	EISEN-
BERG	&	REDFORD,	1999;	LIMA  et 
al.,	 2010).	Há	 registros	 da	 espécie	 em	
áreas	 de	 remanescentes	 florestais	 no	
nordeste	do	Estado	do	Pará	 (STONE	et 
al.,	2009).	O	dorso,	as	 laterais	do	corpo	
e	a	porção	anterior	dos	membros	são	de	
coloração	 castanho	 escuro;	 e	 o	 ventre	
e	 a	porção	posterior	dos	membros	 são	
castanho	 claro	 à	 bege-amarelado	 com	
uma	 estreita	 faixa	marrom	na	porção	
mediana.	A	cabeça	é	larga,	o	focinho	é	
estreito,	e	os	olhos	e	orelhas	são	peque-
nos.	Mede	de	25	a	30	cm	(cabeça	e	corpo)	
e	apresenta	uma	cauda	bastante	peluda	

e	pouco	mais	curta	que	o	corpo.	A	sola	das	patas	é	
pelada	e	com	membrana	 interdigital,	sugerindo	um	
hábito	semi-aquático	(IZOR	&	DE	LA	TORRE,	1978;	
IZOR	&	PETERSON,	1985;	FERRARI	&	LOPES,	1992).	
Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	3/3;	m	1/2	=	34.

Apesar	de	NOWAK	(1999)	classificá-la	como	de	
habitos	solitários,	FERRARI	&	LOPES	(1992)	registra-
ram	um	grupo	de	quatro	indivíduos.	É	terrestre,		com	
habilidades	para	escalar	e	nadar	(FERRARI	&	LOPES,	
1992;	NOWAK,	1999),	característica	que	também	pode	
levá-lo	 a	 ser	 considerado	de	 hábito	 semi-aquático	
(SCHREIBER	et al., 1989;	FONSECA	et al.,	1996).	Apre-
senta	atividade	diurna	e	noturna,	e	alimenta-se	princi-
palmente	de	pequenos	vertebrados,	como	lagomorfos	
(coelhos	e	lebres)	e	roedores	(FERRARI	&	LOPES,	1992;	
EMMONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	
1999;	LIMA	et al.,	 2010).	Com	base	nas	 informações	
existentes	para	o	gênero	Mustela,	o	período	de	gestação	
seria	de	cerca	de	um	mês,	gerando	até	seis	indivíduos,	
que	chegariam	à	maturidade	sexual	entre	o	terceiro	e	
o	quarto	mês	de	idade	(RODRIGUES	&	AURICCHIO,	
1994c).

A	doninha-amazônica	está	entre	os	mamíferos	
sul-americanos	menos	 conhecidos,	 sendo	 citada	no	
para	o	Brasil	(CHIARELLO	et al.,	2008)	na	categoria	
deficiente	 em	dados	 (DD)	 e	não	ameaçada	 (LC)	na	
Lista	Vermelha	mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010).	Por	ser	

(A)	Região	dorsal	e	ventral	e	(C)	face	de	Mustela africana	 (Fotos:	Áderson	
Avelar	 /	Museu	Paraense	Emilio	Goeldi). (B)	 Ilustração	de	Sara	Carvalho	

Cheida	-	modificado	de	MIRANDA	(2003).
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uma	espécie	de	hábitos	semi-aquáticos,	restrita	à	bacia	
Amazônica,	a	degradação	das	margens	dos	rios	para	a	
agricultura	pode	levar	à	destruição	do	habitat	do	qual	
a	espécie	parece	depender	(SCHREIBER	et al., 1989).

Gênero Eira C. E. H. Smith, 1842

Eira barbara (Linnaeus, 1758) 
irara,	papa-mel.

Gênero	de	ampla	distribuição,	ocorrendo	desde	
o	sul	do	México	até	o	norte	da	Argentina.	Distribui-
se	em	quase	 todo	o	Brasil,	pelos	biomas	Amazônia,	
Cerrado,	Caatinga,	Pantanal	e	Mata	Atlântica,	sendo	
mais	comum	em	áreas	de	vegetação	densa	(VIEIRA,	
1955;	FONSECA	et al.,	1996;	EISENBERG	&	REDFORD,	
1999;	NOWAK,	1999;	SILVA	et al.,	2004).

Única	espécie	do	gênero,	é		um	animal	de	médio	
porte,	cujo	comprimento	do	corpo	varia	de	56,0	a	68,0	
cm	e	a	cauda	de	37,5	a	47,0	cm, e	pesa	entre	3,7	e	11,1	
kg,	 com	corpo	 comprido,	membros	 curtos	 e	 cauda	
longa.	A	cor	da	pelagem	pode	variar	de	tonalidade	de	
acordo	com	a	região	geográfica,	mas	de	maneira	geral	
é	marrom	escura	no	corpo,	escurecendo	em	direção	
à	 cauda,	 e	 a	 cabeça	 e	pescoço	 tendem	a	apresentar	
um	marrom	mais	 claro.	Existem,	entretanto,	 relatos	
de	 indivíduos	de	coloração	quase	branca	no	Estado	
do	Paraná	e	 em	Santa	Catarina,	porém	não	albinos	
(VIEIRA,	1946;	SILVA,	1994;	EMMONS	&	FEER,	
1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	
1999;	MIRANDA,	 2003;	CÂMARA	&	MURTA,	

2003;	ROCHA	et al., 2005).	Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	
1/1;	pm	3/3;	m	1/2	=	34.

A	espécie	vive	solitária	ou	em	pares,	apresen-
tando	maior	atividade	durante	o	dia,	porém	pode	estar	
ativa	em	parte	da	noite.	Descansa	em	tocas	ou	ocos	de	
árvores	e	alimenta-se	principalmente	de	pequenos	ver-
tebrados,	frutos,	cana-de-açúcar	e	mel,	resultando	nos	
seus	nomes	populares:	irara	(“o	dono	do	mel”	em	tupi	
guarani)	e	papa-mel.	Também	há	registros	de	predação	
de	macacos	(Cebus capicinus	e	calitriquídeos)	e	de	tapiti	
(Sylvilagus brasiliensis	STAFFORD	&	FERREIRA,	1996;	
MUNIZ-CALOURO,	2000;	GONZALES	&	DURAN,	
2004),	bem	como	de	um	indivíduo	perseguindo	um	
veado-mateiro	(Mazama americana	KONECNY,	1989).	
São	ágeis	e	rápidas,	capazes	de	correr	e	nadar	muito	
bem,	além	de	possuir	grande	habilidade	para	 subir	
em	árvores	quando	procuram	por	ninhos	de	aves	ou	
abelhas	silvestres	(SILVA,	1994;	FONSECA	et al.,	1996;	
EMMONS	&	FEER,	 1997;	 EISENBERG	&	RE-
DFORD,	1999).	O	período	de	gestação	varia	de	63	a	70	
dias,	nascendo	de	um	a	quatro	filhotes	(EISENBERG	
&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	1999;	CÂMARA	&	
MURTA,	2003;	INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003),	e	
por	vezes,	os	machos	ajudam	no	cuidado	dos	filhotes.	
Segundo	o	método	MPC	(Mínimo	Polígono	Convexo),	
fêmeas	podem	ter	área	de	vida	de	9,0	km2	(llanos	da	
Venezuela;	SUNQUIST	et al.,	1989)	a	16,0	km2,	e	machos	
podem	ter	área	de	24,4	km2	(Belize;	KONECNY,	1989).	
Para	o	Brasil,	MICHALSKI	et al.	(2006b)	encontraram	
uma	área	de	vida	de	5,3	km2	para	uma	fêmea	em	área	
de	Mata	Atlântica	e	silvicultura.	

Apesar	de	não	constar	no	Livro	
Vermelho	da	 Fauna	Brasileira	Ame-
açada	 de	 Extinção	 (CHIARELLO	 et 
al.,	 2008),	 é	 considerada	 vulnerável	
(VU)	no	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul,	
sendo	 sua	principal	 ameaça	 a	perda	
de	habitat	por	desmatamento	e	a	caça	
por	 retaliação	aos	 ataques	 sobre	 ani-
mais	domésticos	e	criações	de	abelhas	
(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003).	É	
citada	como	espécie	não	ameaçada	(LC)	
para	os	Estados	do	Paraná	(PARANÁ,	
2010)	e	Minas	Gerais	(BIODIVERSITAS,	
2007),	assim	como	na	Lista	Vermelha	
mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010).Eira barbara (Foto:	Rita	Bianchi/Embrapa	Pantanal)
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Gênero Galictis Bell, 1826

Galictis cuja (Molina, 1782) 
furão-pequeno,	cachorro-do-mato.

Distribui-se	pelo	sudeste	do	Peru,	oeste	e	sul	da	
Bolívia,	Paraguai,	região	central	do	Chile,	Argentina	e	
no	sul	e	sudeste	do	Brasil,	em	altitudes	de	até	4.200	m	
sendo	incerta	sua	ocorrência	na	região	central	do	país.		
Ocorre	nos	biomas	Mata	Atlântica,	Cerrado,	Pantanal,	
Caatinga	e	Campos	Sulinos	 (HONACKI	 et al.,	 1982;	
FONSECA	et al.,	1996;	NOWAK,	1999;	CÂMARA	
&	MURTA,	2003;	SILVA	et al.,	2004;	WOZENCRAFT,	
2005;	CÁCERES	 et al.,	 2008;	REID	&	HELGEN,	
2008).

Possui	pequeno	porte,	corpo	longo	e	membros	
curtos.	O	 comprimento	da	 cabeça	 e	do	 corpo	varia	
de	40,0	a	45,0	cm,	e	a	cauda	de	15,0	a	19,0	cm;	o	peso	
oscila	entre	1,0	a	3,0	kg.	Patas,	ventre,	garganta	e	face	
são	negras	e	o	dorso	é	amarelado,	diferenciando-o	de	
G. vittata.	Na	cabeça,	uma	faixa	branca	se	estende	da	
testa	até	a	lateral	do	pescoço.	Seu	corpo	é	alongado	e	
seus	membros	curtos,	auxiliando-o	a	correr	próximo	
ao	chão	e	esconder-se	em	pequenas	tocas	ou	vegeta-
ção	baixa	 e	 fechada	 (VIEIRA,	 1946;	 SILVA,	 1994;	
EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	1999;	MI-
RANDA,	2003;	OLIVEIRA,	2009b).	Fórmula	
dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	3/3;	m	1/2	=	34.

São	ágeis	e	rápidos,	com	grande	habilida-
de	para	escalar,	mas	geralmente	forrageiam	no	
solo.	Apresentam	comportamento	característico	

de	andarem	em	fila.	Alimentam-se	predominantemen-
te	de	vertebrados,	como	pequenos	mamíferos,	répteis,	
anfíbios,	aves	e	seus	ovos.	No	entanto,	o	consumo	de	
uma	presa	de	maior	porte	já	foi	verificado,	no	caso	a	
capivara	 (Hydrochoerus hydrochaeris),	provavelmente	
originado	da	ingestão	de	carniça	(ROCHA-MENDES,	
2005).	São	principalmente	crepusculares	e	noturnos,	
mas	 já	foram	avistados	em	atividade	durante	o	dia,	
geralmente	em	pares	ou	pequenos	grupos.	Habitam	
florestas	e	áreas	abertas,	abrigando-se	em	tocas	aban-
donadas	por	outros	animais	ou	cavadas	por	eles	mes-
mos.	O	período	de	gestação	é	de	três	meses,	nascendo	
de	dois	a	quatro	filhotes	(SILVA,	1994;	FONSECA	et 
al.,	1996;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	
1999;	CÂMARA	&	MURTA,	 2003;	MIRANDA,	
2003).

A	espécie,	até	o	momento,	não	consta	no	Livro	
Vermelho	da	Fauna	Brasileira	Ameaçada	de	Extinção	
(CHIARELLO	 et al.,	 2008),	 sendo	 considerada	defi-
ciente	 em	dados	 (DD)	para	o	Estado	de	São	Paulo	
(BRESSAN	et al.,	2009)	e	não	ameaçada	(LC)	no	Para-
ná	(PARANÁ,	2010)	e	na	Lista	Vermelha	mundial	da	
IUCN	 (IUCN,	 2010).	No	entanto,	 atropelamentos	 e	
predação	por	animais	domésticos	foram	reportados	na	
bibliografia	por	VIEIRA	(1996),	que	em	um	estudo	de	
quatro	anos	sobre	atropelamentos	de	animais	silvestres	

(A) Galictis cuja (Foto:	Éderson	S.	Rodrigues);
(B) Galictis cuja (Foto:	Carolina	Carvalho	Cheida);

	(C)Galictis vittata (Foto:	Tadeu	Oliveira)
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observou	que	Galictis cuja	 correspondeu	a	6,1%	dos	
casos	de	atropelamentos	e	foi	uma	das	vítimas	mais	
comuns;	por	ROSA	&	MAUHS	(2004)	que	observaram	
que	G. cuja	corresponde	a	23,8%	dos	atropelamentos	na	
rodovia	RS	040,	sendo	superado	apenas	por	gambás	e	
teiús;	e	por	CAMPOS	et al.	(2007)	que	estudando	a	dieta	
de	cães	e	gatos	no	Campus	Luiz	de	Queiroz	(Universi-
dade	de	São	Paulo)	em	Piracicaba	(SP),	e	observaram	
que	G cuja	é	uma	das	espécies	de	mamíferos	silvestres	
mais	predada	por	esses	animais	domésticos.

Galictis vittata (Schreber, 1776)
furão,	cachorro-do-mato.

Distribui-se	do	 sudeste	do	México,	América	
Central	 e	América	 do	 Sul	 até	 a	 Bolívia,	 norte	 da	
Argentina	e	Brasil,	 onde	ocorre,	principalmente,	na	
região	norte	 (bacia	 amazônica),	 sendo	 seus	 limites	
sul	 e	 leste	 ainda	não	determinado	 (VIEIRA,	 1955;	
CARVALHO,	1983;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	
SILVA	et al.,	2004;	OLIVEIRA,	2009b).	AVILA-PIRES	
(1999)	e	CHEREM	et al.,	(2004)	mencionam	sua	ocor-
rência	para	o	Estado	de	Santa	Catarina.	O	mapa	de	
distribuição	geográfica	apresentado	por	YENSEN	&	
TARIFA	(2003)	considera	o	registro	de	AVILA-PIRES	
(1999),	incluindo	quase	a	totalidade	do	sul	do	Brasil.	
No	entanto	os	mesmos	autores	chamam	a	atenção	para	
a	possibilidade	de	informações	bibliográficas	sobre	G. 
vittata	serem	de	fato	sobre	G. cuja,	especialmente	em	
sua	área	de	simpatria,	devido	a	questões	de	sinonímia.

Galictis vittata	é	muito	semelhante,	porém	um	
pouco	maior,	que	G. cuja,	podendo	ultrapassar	os	3,2	
kg.	Seu	corpo	é	alongado,	variando	de	47,5	a	55,0	cm,	
e	os	membros	são	curtos.	A	garganta,	ventre,	 face	e	
membros	são	negros	e	separados	do	dorso	acinzenta-
do	por	uma	faixa	branca	que	se	estende	da	testa	aos	
ombros	(VIEIRA,	1946;	SILVA,	1994;	EMMONS	&	
FEER,	1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NO-
WAK,	1999;	MIRANDA,	2003;	OLIVEIRA,	2009b).	
Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	3/3;	m	1/2	=	34.

Possui	hábito	crepuscular	e	noturno,	tem	sido	
avistado	 em	grupos	de	 três	 ou	 quatro	 indivíduos	
(KAUFMANN	&	KAUFMANN,	1965).	Costuma	 se	
abrigar	em	tocas	abandonadas,	forrageando	principal-
mente	no	solo	e,	apesar	de	predominar	o	hábito	preda-
dor,	sua	dieta	é	composta	por	uma	grande	variedade	
de	alimentos,	como	vertebrados,	invertebrados,	ovos	e	

frutos.	A	área	de	vida	de	uma	fêmea	adulta	com	rádio-
colar	foi	estimada	em	4,2	km2	nos	llanos	venezuelanos	
(KAUFMANN	&	KAUFMANN,	1965;	SUNQUIST	et 
al.,	1989).	O	período	de	gestação	é	de	39	dias,	nascendo	
em	média	dois	filhotes	(SILVA,	1994;	FONSECA	et 
al.,	1996;	EMMONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	&	
REDFORD,	 1999;	NOWAK,	 1999;	CÂMARA	&	
MURTA,	2003;	MIRANDA,	2003).

A	espécie,	até	o	momento,	não	consta	no	Livro	
Vermelho	da	Fauna	Brasileira	Ameaçada	de	Extinção	
(CHIARELLO	et al.,	2008)	e	é	classificada	como	não	
ameaçada	(LC)	na	Lista	Vermelha	mundial	da	IUCN	
(IUCN,	 2010).	A	 caça	 e	 a	 apreensão	de	 indivíduos	
como	 animal	 de	 estimação,	 levaram	países	 como	
México,	Costa	Rica,	Belize	e	Nicarágua	a	considerar	a	
espécie	em	suas	listas	de	animais	ameaçados.	A	falta	
de	informação	também	levou	a	Argentina	e	o	Peru	a	
classificá-los	como	deficientes	em	dados	(YENSEN	&	
TARIFA,	2003;	CUARÓN	et al.,	2008).

Gênero Lontra Gray, 1843

Lontra longicaudis (Olfers, 1818) 
lontra,	lobinho-de-rio,	nutria(o).

Distribui-se	do	México	ao	Uruguai	e,	no	Brasil,	
possui	ampla	distribuição,	ocorrendo	em	quase	todo	
o	 território	nacional	 onde	 as	 condições	dos	 corpos	
d’água	são	propícias	para	a	espécie.	Habita	os	biomas	
Amazônia,	Cerrado,	Pantanal,	Mata	Atlântica	e	Cam-
pos	Sulinos,	 até	 3.000	m	de	altitude	 (VIEIRA,	1955;	
CARVALHO,	1983;	FONSECA	et al.,	1996;	EMMONS	
&	FEER,	1997;	NOWAK,	1999).

O	corpo	é	alongado	com	comprimento	total	va-
riando	de	53,0	a	80,0	cm,	e	de	36,0	a	50,0	cm	na	cauda,	
sendo	os	machos	maiores	que	as	fêmeas.	Possui	uma	
pelagem	densa	formada	por	uma	camada	interna	de	
pelos	finos	 e	macios	 e	outra	 externa	de	pelos	mais	
longos	e	rígidos,	com	coloração	predominantemente	
marrom	e	garganta	mais	clara. Seu	peso	pode	variar	
de	5,0	a	14,0	kg.	Possui	membranas	interdigitais,	cauda	
musculosa	e	achatada	utilizada	como	leme	na	água,	
e	capacidade	de	fechar	as	narinas	durante	mergulho.	
Além	disso,	suas	vibrissas	são	longas,	auxiliando	na	
localização	de	presas	 sob	 a	 água	 (SILVA,	 1994;	CI-
MARDI,	1996;	EMMONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	
&	REDFORD,	1999;	PERACCHI	et al.,	2002;	MIRAN-
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DA,	2003;	MARGARIDO	&	BRAGA,	2004;	ROCHA	
&	SEKIAMA,	2006).	Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	
4/3;	m	1/2	=	36.

É	um	animal	de	hábitos	diurnos	 e	 noturnos	
(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003;	MARGARIDO	
&	BRAGA,	2004);	 entretanto,	para	PARERA	 (1993	
apud LARIVIÈRE,	 1999)	 a	 atividade	 noturna	 seria	
rara,	 e	 para	BERTONATTI	&	PARERA	 (1994	 apud 
LARIVIÈRE,	1999)	tal	período	de	atividade	poderia	se	
intensificar	em	decorrência	de	distúrbios	antrópicos.	
É	uma	espécie	 solitária	e	 semi-aquática.	Locomove-
se	muito	 bem	dentro	 da	 água	 doce	 (rios	 e	 lagos)	
ou	 salgada	 (manguezais,	baías	 e	 lagunas)	graças	às	
adaptações	citadas	(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003;	
MARGARIDO	&	BRAGA,	2004).	Abriga-se	em	tocas	
cavadas	pela	própria	espécie	às	margens	de	rios	(ge-
ralmente	sob	raízes	de	árvores),	por	vezes	formando	
galerias	no	seu	interior.	Alimenta-se	principalmente	
de	peixes,	 crustáceos	 e	moluscos,	 e	ocasionalmente	
mamíferos	 e	 aves	 (PARDINI,	 1998;	EISENBERG	&	
REDFORD,	1999;	QUADROS	&	MONTEIRO-FILHO,	
2000,	2001;	NAKANO-OLIVEIRA,	2002;	PERACCHI	
et al.,	2002;	GORI	et al.,	2003;	BRANDT,	2004;	KASPER	
et al.,	2004; WALDEMARIN,	2004;	ROCHA-MENDES,	
2005;	SANTOS,	2005;	KASPER	et al.,	2008).	Há	também	
registro	de	consumo	de	frutos	sugerindo	a	dispersão	
de	sementes	(QUADROS	&	MONTEIRO-FILHO,	2000;	
NAKANO-OLIVEIRA,	2006).	Em	geral,	 captura	seu	
alimento	dentro	da	 água,	 comendo-o	 	 em	 terra,	na	
borda	do	 curso	d’água	 (PARDINI,	 1998;	BRANDT,	
2004;	WALDEMARIN,	 2004;	 CORREIA,	 2005)	 ou	
enquanto	nada,	de	 costas.	Marca	 seu	 território	de-
positando	fezes	e	muco	das	glândulas	anais	(de	forte	

odor	característico)	em	rochas,	 troncos	e	
barrancos	 (INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	
2003;	BRANDT,	2004;	KASPER	et al.,	2004;	
WALDEMARIN,	2004;	ROCHA	&	SEKIA-
MA,	2006;	KASPER	et al.,	2008).	Este	tipo	
de	marcação	 parece	 ser	 importante	 na	
organização	espacial	e	 temporal	de	suas	
populações	(MELQUIST	&	HORNOCKER,	
1983).	Consegue	nadar	por	grandes	distân-
cias	sem	descansar	em	terra.	Uma	lontra	
monitorada	por	rádio-telemetria	na	região	
de	Cananeia,	litoral	sul	de	São	Paulo,	utili-
zou	mais	de	uma	toca	em	um	curto	período	
de	tempo	e	transitou	rotineiramente	entre	
ilhas	estuarinas	separadas	por	cerca	de	1,0	

km	(NAKANO-OLIVEIRA	et al.,	2004).	A	reprodução	
ocorre	na	primavera	e	o	período	de	gestação	é	de	dois	
meses,	podendo	nascer	de	um	a	cinco	filhotes	(SILVA,	
1994;	 EISENBERG	&	REDFORD,	 1999;	MARGA-
RIDO	&	BRAGA,	 2004).	A	nidificação	ocorre	 em	
gramíneas,	banco	de	folhas	(HARRIS,	1968),	buracos	
cavados	em	barrancos	de	 rios	e	 em	oco	de	árvores,	
como	observado	na	copa	de	uma	árvore	em	uma	pla-
nície	de	inundação	na	Amazônia	Central	(SANTOS	et 
al., 2007).	Geralmente	as	tocas	não	ocorrem	a	mais	de	
150	m	de	corpos	d’água	(BERTONATTI	&	PERERA,	
1994;	PERERA	1996).

Segundo	WALDEMARIN	(2004),	essa	é	uma	das	
espécies	de	lontras	menos	conhecidas	no	mundo.	Uma	
das	principais	causas	de	ameaça	é	a	redução	de	matas	
ciliares	e	contaminação	e	uso	de	cursos	d’água	para	
moradias,	mineração,	navegação,	 esportes	náuticos	
sem	controle	e	a	construção	de	barragens	para	hidre-
létricas.	Frequentemente	é	considerada	uma	ameaça	
em	algumas	 regiões	devido	aos	 supostos	prejuízos	
que	 causaria	 às	 atividades	de	piscicultura	 em	 rio	 e	
pesqueiros	comerciais	(MORENO,	2008;	FUINI,	2009)	
e	aos	pescadores	tradicionais	(SOUSA	&	BARRELLA,	
2001;	CASTRO,	2009).	Além	disso,	no	passado,	a	caça	
intensiva,	 principalmente	 pelo	 valor	 de	 sua	 pele,	
provocou	 reduções	drásticas	de	 suas	populações	 e	
levou	à	extinção	da	espécie	em	algumas	 regiões	do	
país	(MACDONALD	&	MASON,	1986;	CHEHÉBAR,	
1990;	LARIVIÉRE,	1999;	INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003;	
MARGARIDO	&	BRAGA,	2004).	Segundo	QUADROS	
(2009),	a	redução	dos	estoques	populacionais	de	presas	
também	é	uma	importante	ameaça	para	a	conservação	

Lontra longicaudis (Foto:	Marco	de	Freitas)
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da	espécie.	É	considerada	vulnerável	(VU)	nos	Estados	
de	Minas	Gerais	(COPAM,	2010)	e	Rio	Grande	do	Sul	
(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003),	quase	ameaçada	(NT)	
no	Paraná	(PARANÁ,	2010),	São	Paulo	(BRESSAN	et 
al.,	 2009)	 e	para	o	Brasil	 (CHIARELLO	 et al.,	 2008),	
deficiente	em	dados	(DD)	na	Lista	Vermelha	mundial	
da	IUCN	(IUCN,	2010),	além	de	constar	no	apêndice	
I	da	CITES	(CITES,	2010).

Gênero Pteronura Gray, 1837

Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)
ariranha,	arira,	lontra-gigante,	nutria-gigante.

Distribui-se	por	toda	a	América	do	Sul	(exceção	
do	Chile),	a	leste	dos	Andes	e	norte	da	Argentina,	es-
tando	presente	nos	países	amazônicos.	Sua	distribuição	
natural	abrangia	amplamente	o	 território	brasileiro,	
da	bacia	amazônica	até	o	Estado	do	Rio	Grande	do	
Sul.	Entretanto,	devido	à	 caça,	 impactos	 antrópicos	
em	cursos	d’água	e	outros	fatores	(v.	abaixo),	muitas	
populações	foram	extintas	em	grande	parte	do	país,	
localizando-se	hoje,	 principalmente,	 no	Pantanal	 e	
na	bacia	amazônica;	outras	populações	em	território	
brasileiro	são,	geralmente,	pequenas,	isoladas	e/ou	em	
declínio	(ROSA	et al.,	2008).	Recentemente,	tem	sido	
registrada	nos	Estados	do	Amazonas,	Rondônia,	Rorai-
ma,	Pará,	Maranhão,	Mato	Grosso,	Mato	Grosso	do	Sul,	
São	Paulo	e	Paraná,	não	sendo	precisas	as	localidades	
exatas	de	ocorrência	da	espécie	para	os	dois	últimos	
Estados	(RIBAS	&	MOURÃO,	2004;	ROSAS	et al.,	2008;	
LEUCHTENBERGER	&	MOURÃO,	 2009).	Ocorre,	

principalmente,	dentro	de	florestas	ou	áreas	úmidas,	
junto	a	 rios	de	pouca	 correnteza.	Está	presente	nos	
biomas	Amazônia,	Cerrado,	Pantanal	e	Mata	Atlântica	
(EMMONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	
1999).	Segundo	ROSAS	et al.	(2008),	existe	a	possibili-
dade	de	populações	do	Pantanal	e	da	Amazônia	serem	
subespécies	distintas,	havendo	necessidade	de	maiores	
estudos,	principalmente,	genéticos.	

Única	espécie	do	gênero	Pteronura,	é		um	animal	
semelhante	à	lontra,	porém	bem	maior,	podendo	al-
cançar	entre	25,0	e	35,0	kg	e	ter	de	100,0	a	180,0	cm	de	
comprimento,	sendo	considerado	o	maior	mustelídeo	
brasileiro	 (DUPLAIX,	 1980;	 SILVA,	1994;	EMMONS	
&	FEER,	 1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	 1999).	A	
pelagem	é	curta,	de	coloração	castanho	escura	e	com	
manchas	claras	na	região	do	peito	e	garganta.	Essas	
manchas	 são	únicas	para	 cada	 animal,	 permitindo	
individualizá-los	(SCHWEIZER,	1992).	Os	pés	largos	
com	membranas	interdigitais	e	uma	cauda	musculosa	
na	base	e	achatada	dorso-ventralmente	na	porção	distal	
auxiliam	na	natação	(SCHWEIZER,	1992;	CARTER	&	
ROSAS,	1997;	EMMONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	
&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	1999).

Possui	hábito	diurno,	 semi-aquático	 e	 social,	
com	grupos	formados	pelo	par	reprodutivo	e	suas	pro-
les,	podendo	ocorrer	associações	temporárias	com	ou-
tros	grupos.	Comunica-se	por	diferentes	vocalizações	
e	marcas	de	cheiro,	as	quais	identificam	os	indivíduos	
(EMMONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	
1999;	LEUCHTENBERGER	&	MOURÃO,	2009).	São	
animais	 extremamente	 territorialistas,	 defendendo	
sua	área	através	de	ataques	a	outros	 indivíduos	da	

mesma	 espécie	 ou	 outras	 espécies	
(EMMONS	&	FEER,	 1997;	 EISEN-
BERG	&	REDFORD,	 1999;	 RIBAS	
&	MOURÃO,	 2004).	Alimentam-se	
principalmente	de	peixes	que	captu-
ram	dentro	d’água	e	vão	comer	em	
terra	ou	enquanto	nadam,	mas	po-
dem	completar	sua	dieta	com	outros	
pequenos	 vertebrados	 (DUPLAIX,	
1980;	 SCHWEIZER,	1992;	CARTER	
&	ROSAS,	1997;	ROSAS	et al.,	1999).	
Entretanto,	já	foram	registrados	em	
sua	 dieta	 alguns	 vertebrados	 de	
maior	porte	como,	jacarés,	tartarugas,	
sucuri,	primatas	e	preguiça	(KRUUK,	Pteronura brasiliensis	(Foto:	Carolina	Ribas)
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2006;	CABRAL	et al.,	2008;	CABRAL	et al.,	2010).	Pos-
suem	diversos	sítios	em	seu	território,	os	quais	podem	
utilizar	para	 latrina	ou	 loca	 (abrigos	 escavados	 em	
barrancos	de	cursos	d’água),	ou	ambos,	sendo	estes	úl-
timos	de	uso	prolongado	(DUPLAIX,	1980).		A	gestação	
dura	de	65	a	70	dias	nascendo	de	um	a	cinco	filhotes,	
os	quais	os	adultos	costumam	defender	atacando	em	
grupo	sobre	predadores	(SCHWEIZER,	1992;	CARTER	
&	ROSAS,	1997;	EMMONS	&	FEER,	1997).	Em	estudo	
no	Pantanal	de	Miranda	(Mato	Grosso	do	Sul),	LEU-
CHTENBERGER	&	MOURÃO	(2008)	encontraram	no	
rio	Vermelho	um	território	linear	médio	de	11,4	km,	
sem	correlação	 entre	 o	 tamanho	deste	 e	do	grupo;	
entretanto,	o	número	de	latrinas	e	outras	marcações	
aumentou	em	relação	ao	 tamanho	do	 território.	Na	
mesma	localidade,	RIBAS	(2004)	observarou	territórios	
lineares	de		2,7	a	12,2	km.

Suas	populações	se	encontram	bastante	reduzi-
das	devido	à	perda	e	degradação	de	habitat	associada	
à	poluição	da	água	por	agrotóxicos,	dejetos	industriais	
e	mercúrio,	além	da	destruição	de	abrigos	em	margens	
de	rios	em	decorrência	de	 inundação	por	barragens	
hidrelétricas.	O	alto	valor	de	sua	pele,	combinado	ao	
hábito	diurno	e	conspicuidade	dos	locais	que	utiliza	
como	abrigo,	 levaram	à	 sua	 caça	 extensiva	nas	dé-
cadas	de	1950	e	1960	 (SCHWEIZER,	1992;	CARTER	
&	ROSAS,	 1997;	MARGARIDO	&	BRAGA,	 2004). 
Atualmente,	somam-se	a	essas	ameaças,	o	tráfico	de	
filhotes	para	o	comércio	 ilegal	de	animais	silvestres	
e	o	turismo	não	regulamentado	nos	rios	em	que	vive	
(ROSAS,	2004;	ROSAS	et al.,	2008).	É	considerada	re-
gionalmente	extinta	(RE)	nos	Estados	de	Minas	Gerais	
(COPAM,	2010)	e	Rio	de	 Janeiro	 (BERGALO	et al., 
2000),	provavelmente	extinta	(PE)	no	Rio	Grande	do	
Sul	(INDRUSIAK	&	EIZIRIK,	2003	)	e	Santa	Catarina	
(ROSAS	et al.,	2008),	criticamente	em	perigo	(CR)	no	
Paraná	(PARANÁ,	2010)	e	São	Paulo	(BRESSAN	et al.,	
2009),	vulnerável	(VU)	no	Pará	e	para	o	Brasil	(CHIA-
RELLO et al.,	2008),	em	perigo	(EN)	na	Lista	Vermelha	
mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010),	além	de	ser	citada	no	
apêndice	I	da	CITES	(CITES,	2010).

Família Otariidae

Composta	pelos	leões-marinhos	e	lobos-mari-
nhos,	esta	 família	 surgiu	há	cerca	de	40	milhões	de	
anos.	Contudo,	 os	primeiros	 representantes	 atuais	

datam	de	cerca	de	15	milhões	de	anos	(ARNASON,	
1986;	WAYNE	et al.,	1989).	Atualmente,	Otariidae	conta	
com	sete	gêneros	e	16	espécies	distribuídas	pelo	mundo	
(NOWAK,	1999).	

Embora	a	costa	brasileira	não	possua	colônias	
fixas	ou	reprodutivas	de	otarídeos,	alguns	espécimes	
podem	 ser	 encontrados	 desde	 o	 Estado	 do	 Rio	
Grande	do	Sul	(em	qualquer	época	do	ano)	até	a	Bahia	
(geralmente	nos	meses	mais	frios;	PINEDO	et al.,	1992;	
SIMÕES-LOPES	&	XIMENEZ,	1993;	VENSON,	2001;	
BARBIERI,	2004).	Devido	à	alta	frequência	com	que	
duas	espécies	são	registradas	em	território	brasileiro	
(principalmente	no	sul	do	Estado	do	Rio	Grande	do	
Sul),	 as	mesmas	 foram	 consideradas	 neste	 capítulo	
representantes	 dos	 Otariidae	 no	 país:	Arctocephalus 
australis (lobo-marinho-do-sul)	 e	 Otaria flavescens	
(leão-marinho-do-sul).	 Outras	 espécies	 menos	
frequentes	 de	 otarídeos	 também	 são	 registradas	 na	
costa	brasileira,	sendo	estes	considerados	espécimes	
errantes	 ou	 ocasionais;	 são	 elas:	 Arctocephalus 
tropicalis (lobo-marinho-subantártico)	 e	 A. gazella 
(lobo-marinho-antártico).

Há	uma	variação	grande	de	tamanho	corpóreo	
dentro	da	família,	de	60	kg	até	mais	de	1.000,0	kg.	O	
comprimento	 total	pode	variar	de	150,0	a	350,0	cm,	
sendo	os	machos	maiores	que	as	fêmeas	(PINEDO	et 
al.,	1992;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	São	animais	
adaptados	à	vida	aquática,	mas	diferentemente	dos	
representantes	das	ordens	Cetacea	(golfinhos	e	baleias)	
e	Sirenia	(peixes-bois),	possuem	algumas	adaptações	
terrestres.	São	dependentes	do	substrato	para	descanso	
e	reprodução	(FELDHAMER	et al.,	1999),	mas	seu	des-
locamento	em	terra	fica	limitado	devido	ao	alto	grau	
de	adaptações	aquáticas	(TAYLOR,	1989).	As	orelhas	
estão	 presentes,	 porém	 reduzidas.	 Possuem	uma	
densa	pelagem,	o	corpo	é	fusiforme	com	constrição	da	
região	do	pescoço.	Os	membros	são	curtos,	robustos	
e	modificados	na	forma	de	remos.	Apresentam	uma	
grossa	 camada	de	gordura,	 representando	diversas	
funções,	como	reserva	energética,	isolamento	térmico	
e	melhor	flutuabilidade	e	hidrodinâmica.	Na	maioria	
das	espécies,	os	pré-molares	e	molares	são	similares	
e	muitas	vezes	cônicos,	sendo	aqui	representados	por	
pós-caninos.	A	fórmula	dentária	é:	i	3/2;	c	1/1;	pc	6/5	=	
36	(EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	Seus	olhos	são	
grandes	e	adaptados	à	visão	na	água,	mas	são	míopes	
em	terra.	Os	machos	são	territorialistas	e	polígamos,	
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formando	haréns,	com	disputas	entre	eles	para	manter	
o	 território.	Alimentam-se	de	 cefalópodes	 (polvos	 e	
lulas),	crustáceos,	peixes	e	ocasionalmente,	pinguins	
(ARSENIEV,	1980).

Gênero Arctocephalus É. Geoffroy Saint-Hilare & 
F. Cuvier, 1826

Arctocephalus australis (Zimmermann, 1783)
lobo-marinho-do-sul.

Espécie	sul-americana	que	ocorre	desde	a	costa	
sul	do	Peru,	ao	longo	do	litoral	do	Chile,	Argentina	
e	Uruguai	até	o	Brasil,	do	sul	do	país	ao	Estado	do	
Rio	de	Janeiro.	Também	é	encontrada	nas	ilhas	Mal-
vinas,	 Juan	Fernandez	e	Galápagos	 (PINEDO	 et al.,	
1992;	 EISENBERG	&	REDFORD,	 1999).	Apesar	de	
não	nascerem	no	Brasil,	 suas	 colônias	 reprodutivas	
localizadas	no	Uruguai	são	bem	próximas	ao	Brasil	
e	a	espécie	também	utiliza	duas	unidades	de	conser-
vação	do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul	como	área	de	
concentração	invernal	(Ilha	dos	Lobos,	município	de	
Torres;	e	Molhe	Leste	da	Laguna	dos	Patos,	município	
de	São	José	do	Norte;	v.	OLIVEIRA		et al.,	2008).	Além	
disso,	é		um	dos	pinípedes	mais	frequentes	na	costa	
do	Brasil	(SILVA	et al.,	2005).

Apresenta	uma	morfologia	muito	semelhante	
ao	lobo-marinho-subantártico	(A. tropicalis),	sendo	os	
adultos	com	tamanho	maior	e	coloração	dorsal	negra	
a	marrom	escura	e	acinzentada	nos	machos,	e	cinza	
escuro	nas	fêmeas	e	jovens,	além	de	ambos	os	sexos	
possuírem	ventre	marrom-avermelhado.	Os	filhotes	

nascem	com	coloração	negra	e	passam	à	coloração	dos	
adultos	após	cerca	de	três	meses.	Os	machos	alcançam	
de	190,0	a	300,0	cm	de	comprimento	e	pesam	mais	de	
159,0	kg.	As	fêmeas,	menores,	medem	de	140,0	a	200,0	
cm	e	alcançam	48,5	kg.	O	focinho	é	pontudo	e	maior	
que	em	Otaria flavescens.	A	abertura	nasal	se	abre	para	
frente,	distinguindo	a	espécie	de	outras	do	mesmo	gê-
nero.	Possui	pequenas	orelhas	externas	e	pêlo	curto	e	
espesso	(KING,	1983;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	
Fórmula	dentária:	i	3/2;	c	1/1;	pc	6/5	=	36.

Alimenta-se	de	peixes	e	 lulas,	principalmente	
em	grandes	áreas	de	 recifes	 e,	 além	deste,	 também	
podem	forragear	sobre	krill	em	alguns	locais	de	sua	
área	de	vida.	 Iniciam	 seu	período	 reprodutivo	 em	
novembro,	 quando	grupos	de	machos	poligâmicos	
defendem	territórios	com	até	15	fêmeas	em	ambientes	
rochosos	do	litoral.	Entretanto,	também	existem	gru-
pos	não	reprodutivos	de	machos.	Entre	os	meses	de	
novembro	e	dezembro	nascem	os	filhotes,	sendo	ape-
nas	um	por	fêmea,	pesando	entre	3,0	e	5,0	kg,	que	será	
amamentado	de	seis	a	12	meses	e	começará	a	nadar	
antes	dos	dois	meses	de	idade.	Entretanto,	logo	após	o	
nascimento	dos	filhotes,	já	se	iniciam	novos	encontros	
para	acasalamento,	sendo	este	um	período	pelo	qual	os	
machos	passam	sem	se	alimentar.	A	espécie,	cuja	idade	
reprodutiva	é	de,	provavelmente,	quatro	a	cinco	anos,	
pode	ser	observada	no	Peru	se	acasalando	em	grandes	
cavernas	marinhas	(EISENBERG	&	REDFORD,	1999).

As	ameaças	que	afligem	esta	espécie	vêm	a	ser	
as	mesmas	sofridas	por	Otaria flavescens	(i.e.	abate	ou	
agressões	por	pescadores,	 e	 encalhe	nas	praias).	 É	
classificada	 como	deficiente	 em	dados	 (DD)	para	o	

Estado	do	Paraná	 (PARANÁ,	 2010),	
não	ameaçada	(LC)	na	Lista	Vermelha	
mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010),	e	ci-
tada	no	apêndice	II	da	CITES	(CITES,	
2010).

Gênero Otaria Péron, 1816

Otaria flavescens (Shaw, 1800) 
leão-marinho-do-sul.

Ocorre	da	 costa	do	Peru	à	Ar-
gentina,	e	no	Brasil	é	encontrado	do	sul	
do	país	ao	Estado	da	Bahia.	É	um	dos	
pinípedes	mais	freqüentes	na	costa	do	Arctocephalus australis	(Foto:	Mauricio	Tavares	-	CECLIMAR	-IB	-	UFRGS)
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Brasil,	principalmente	no	Rio	Grande	do	Sul,	e	cada	
vez	menos	em	direção	ao	norte	(KING,	1983;	PINEDO,	
1990;	SILVA	et al.,	2005).	Assim	como	A. autralis,	apesar	
de	não	nascerem	no	Brasil,	suas	colônias	reprodutivas	
localizadas	no	Uruguai	são	bem	próximas	ao	Brasil	e	a	
espécie	também	utiliza	duas	unidades	de	conservação	
do	Estado	do	Rio	Grande	do	Sul	como	área	de	concen-
tração	invernal	(Ilha	dos	Lobos,	município	de	Torres;	
e	Molhe	Leste	da	Laguna	dos	Patos,	município	de	São	
José	do	Norte;	v.	OLIVEIRA		et al.,	2008).

O	gênero	é	mono-específico	e	possui	o	maior	
representante	da	família	na	América	do	Sul.	Os	machos	
pesam	em	torno	de	200,0	e	300,0	kg,	e	podem	chegar	
a	uma	altura	de	250,0	cm.	Já	as	fêmeas,	são	menores,	
podendo	 atingir	 200,0	 cm	 e	 pesando	 até	 244,0	 kg	
(ARSENIEV,	1980;	VAZ-FERREIRA,	1981).	O	corpo	é	
robusto	com	focinho	curto	e	largo.	Nas	fêmeas,	o	pêlo	
é	pardo-amarelado	 e	nos	machos	varia	de	marrom	
escuro	a	marrom	claro	(PINEDO	et al.,	1992).	Fórmula	
dentária:	i	3/2;	c	1/1;	pc	6/5	=	36.

Fêmeas	entram	na	maturidade	reprodutiva	aos	
quatro	anos	e	os	machos	aos	seis	anos	(ARSENIEV,	
1980).	A	época	reprodutiva	ocorre	no	verão,	quando	
são	formados	haréns.	As	colônias	de	reprodução	ocor-
rem	ao	longo	da	costa	do	Uruguai,	Argentina	e	nas	
Ilhas	Malvinas.	Fora	da	época	reprodutiva,	deslocam-

se	para	o	norte,	onde	chegam	à	costa	brasileira	em	
busca	de	alimento	(PINEDO	et al.,	1992).

Geralmente,	 estes	 animais	 são	mortos	 por	
pescadores,	acidentalmente	ou	por	agressões,	sendo	
esta	última	com	base	na	alegação	de	interferências	
da	 espécie	 na	 	 pesca	 (ROSAS,	 1989;	 SANTOS	&	
MESSIAS,	1992).	O	encalhe	nas	praias,	bem	como	a	
visitação	desordenada	aos	refúgios	–	pois	interferem	
em	seus	comportamentos	–,	também	são	ameaças	aos	
pinípedes	 (SILVA	et al.,	2005).	É	classificada	como	
espécie	não	ameaçada	-	(LC)	no	Estado	do	Paraná	
(PARANÁ,	2010)		e	na	Lista	Vermelha	mundial	da	
IUCN	(IUCN,	2010).

Família Mephitidae

Mephitidae	é	composta	pelos	gêneros	Conepa-
tus,	Mephitis, Mydaus e	Spilogale	e	possui	13	espécies	
distribuídas	no	Velho	 e	Novo	Mundo	 (WOZEN-
CRAFT,	 2005).	Até	pouco	 tempo,	 era	 classificada	
como	uma	subfamília	de	Mustelidae,	mas	recentes	
descobertas	moleculares	 apresentaram	evidências	

que	os	elevam	à	categoria	de	família.
Os	mefitídeos	apresentam	hábito	predominan-

temente	noturno	e	onívoro,	alimentando-se	de	matéria	
vegetal,	invertebrados	e	pequenos	vertebrados,	como	
cobras,	aves	e	roedores.	Possuem	padrões	de	coloração	
bem	característicos,	o	que	facilita	a	sua	identificação.	
Todos	 os	 representantes	desta	 família	 apresentam	
uma	glândula	 anal	 bem	desenvolvida	que	produz	
uma	substância	de	forte	odor,	utilizada	em	situações	
de	defesa,	e	que	pode	ser	lançada	a	quase	seis	metros	
(KRUSKA,	1990;	WHITAKER	&	HAMILTON,	1998;	
NOWAK,	1999;	VAUGHAN et al.,	2000).

No	Brasil	ocorrem	apenas	duas	espécies	desta	
família,	ambas	pertencentes	ao	gênero	Conepatus.

Gênero Conepatus Gray, 1837

Conepatus chinga (Molina, 1782)
zorrilho,	jaguané,	jaguaré.

Ocorre	 no	 sul	 da	 Bolívia,	 Uruguai,	 oeste	 do	
Paraguai	 até	Argentina	 e	no	Brasil.	 É	principalmente	
observado	nos	Estados	do Rio	Grande	do	Sul	 e	 Santa	
Catarina.	Os	 limites	de	sua	distribuição	ainda	não	são	
bem	definidos,	sendo	necessárias	maiores	confirmações	

Otaria flavescens	(Foto:	Daniela	Sanfelice)
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quanto	a	registros	feitos	no	Mato	Grosso	do	Sul	(Serra	da	
Bodoquena	–	Floresta	Estacional	Decidual),	São	Paulo	e	
Paraná	(Floresta	Ombrófila	Densa).	A	espécie	habita,	pre-
ferencialmente,	áreas	de	vegetação	aberta,	como	campos,	
bordas	de	matas	 em	 recuperação	 e	 clareiras	 (VIEIRA,	
1955;	CARVALHO,	1979;	SILVA,	1994;	CIMARDI,	1996;	
EMMONS	&	FEER,	 1997;	 EISENBERG	&	REDFORD,	
1999;	CÁCERES,	2004;	SANTOS	et al.,	2004;	CÁCERES	
et al.,	2007;	KASPER	et	al.,	2009).

É	um	carnívoro	de	pequeno	porte,	muito	pare-
cido	com	C. semistriatus,	podendo	pesar	de	1,5	a	3	kg	
e	medir	de	51,8	a	cerca	de	60,0	cm,	incluindo	a	cauda.	
Fêmeas	 são	menores	 que	machos.	 Possui	 pelagem	
longa	 e	 fina,	 com	 coloração	 geral	 preta	 a	marrom	
escura.	Há	duas	 listras	brancas	que	podem	sair	do	
topo	da	cabeça	e	seguirem	pelas	laterais	do	dorso	até	
a	base	da	cauda;	estas	podem	variar	de	comprimento	
e	 largura,	 ou	até	mesmo	estarem	ausentes	 –	 em	C. 
chinga tendem	a	ser	mais	finas	que	em	C. semistriatus.	A	
cauda	é	volumosa	e	escura,	podendo	apresentar	pelos	
brancos.	Possui	cabeça	arredondada,	corpo	compacto	
e	se	move	mais	lentamente	que	a	maioria	dos	muste-
lídeos	 (RODRIGUES	&	AURICCHIO,	1994c;	SILVA,	
1994;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	KASPER	et al.,	
2009).	Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	2/3;	m	1/2	=	32.

Possui	hábito	terrestre,	crepuscular	e	noturno,	
abrigando-se	 durante	 o	 dia	 em	 tocas	
abandonadas	ou	 construídas	pela	pró-
pria	espécie.	De	movimentos	lentos,	pode	
ser	ativo	durante	o	dia	em	ambientes	não	
alterados	pelo	homem.	Alimenta-se	de	
pequenos	 animais,	 como	artrópodes	 e	
pequenos	vertebrados	e,	ocasionalmen-
te,	de	frutos,	peixes	e	ovos	de	aves	e	de	
tartarugas	(SILVA,	1994;	EISENBERG	&	
REDFORD,	1999;	NOWAK,	1999;	KAS-
PER	et al.,	2009).	Os	representantes	desse	
gênero	têm	como	principal	característica	
a	produção	de	uma	substância	volátil	e	
altamente	fétida	pelas	glândulas	peria-
nais	(SILVA,	1994).	Quando	perseguidos	
ou	acuados	têm	a	capacidade	de	atingir	
seus	 predadores	 com	 um	 jato	 dessa	
substância	a	distâncias	consideráveis.	É	
um	animal	predominantemente	solitário,	
com	machos	e	fêmeas	unindo-se	apenas	
durante	 o	período	 reprodutivo.	Após	

uma	gestação	de	aproximadamente	42	dias,	nascem	
de	dois	a	cinco	filhotes	(RODRIGUES	&	AURICCHIO,	
1994c).

É	classificada	como	não	avaliada	(NE)	no	Estado	
do	Paraná	(PARANÁ,	2010)	e	não	ameaçada	(LC)	na	
Lista	Vermelha	mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010).

 Conepatus semistriatus (Boddaert, 1785) 
jaritataca,	jaratataca,	jatitataca,	cangambá,	zorrilho.

Ocorre	no	México,	norte	da	Colômbia,	Vene-
zuela,	Peru	e	Brasil,	onde	possui	ampla	distribuição.	
É	encontrado	do	nordeste	do	país	ao	Estado	de	São	
Paulo,	principalmente	 em	vegetações	mais	 abertas,	
como	aquelas	dos	biomas	Cerrado,	Caatinga	e	Panta-
nal,	evitando	matas	mais	densas	(VIEIRA,	1955;	CAR-
VALHO,	1983;	EMMONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	
&	REDFORD,	1999;	SILVA	 et al.,	 2004;	CÁCERES	 et 
al.,	2008).

De	maneira	geral	é	extremamente	parecido	com	
C. chinga,	entretanto,	de	maior	porte,	com	40	a	52	cm	de	
comprimento	de	corpo	14,5	a	20	cm	de	cauda,	e	massa	
corpórea	entre	2,1	a	4,0	kg. A	coloração	também	varia	
do	preto	 ao	marrom	escuro	 e	 apresenta	uma	 listra	
branca	que	sai	do	topo	da	cabeça,	se	divide	em	duas	e	
seguem	paralelas	até	a	base	da	cauda.	A	cauda	é	volu-

	(A;	B)	Conepatus chinga (C)	Conepatus semistriatus (Fotos:	Gitana	Nunes	Cavalcanti)
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mosa	e	possui	coloração	negra	próxima	à	base	e	branca	
em	toda	sua	porção	distal.	Possui	cabeça	arredondada,	
corpo	compacto	e	patas	dianteiras	com	garras	negras	
e	 longas	 (RODRIGUES	&	AURICCHIO,	1994c;	EM-
MONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	
CAVALCANTI,	2010).	Também	tem	como	caracterís-
tica	marcante	a	produção	de	uma	substância	volátil	e	
altamente	fétida	pelas	glândulas	perianais,	usada	para	
defesa	(MONDOLFI,	1973;	EMMONS	&	FEER,	1997;	
EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	Fórmula	dentária:	i	
3/3;	c	1/1;	pm	2/3;	m	1/2	=	32.

Possui	hábito	terrestre	crepuscular	ou	noturno	
e	sua	dieta	é	composta	principalmente	por	invertebra-
dos,	pequenos	vertebrados	e	frutos,	além	de	ter	sido	
registrado	o	consumo	de	carniça.	Predominantemente	
solitários,	machos	e	fêmeas	se	unem	apenas	durante	a	
reprodução;	a	gestação	dura	cerca	de	60	dias,	podendo	
nascer	de	quatro	a	cinco	filhotes	(OLMOS,	1993;	EM-
MONS	&	FEER,	1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	
NOWAK,	1999).	Segundo	SUNQUIST	et al	(1989),	pode	
apresentar	áreas	de	vida	de	18,0	a	53,0	ha	na	Venezuela.

A	espécie,	até	o	momento,	não	consta	no	Livro	
Vermelho	da	Fauna	Brasileira	Ameaçada	de	Extinção	
(CHIARELLO	et al.,	2008),	é	deficiente	em	dados	(DD)	
no	Estado	de	São	Paulo	(BRESSAN	et al.,	2009),	e	não	
ameaçada	 (LC)	 em	Minas	Gerais	 (BIODIVERSITAS,	
2007)	e	na	Lista	Vermelha	mundial	da	IUCN	(IUCN,	
2010).

Família Procyonidae

Possui	 seis	 gêneros	 e	 14	 espécies	 (WOZEN-
CRAFT,	2005),	cuja	distribuição	abrange	todo	o	con-
tinente	 americano	 (EISENBERG	&	REDFORD,	
1999).	São	animais	adaptados	a	uma	grande	variedade	
de	habitats,	desde	florestas	tropicais	–	onde	possuem	
maior	ocorrência	–	e	charcos,	até	regiões	semi-áridas	
(EISENBERG	&	REDFORD,	1999).

São	 considerados	mamíferos	de	médio	porte	
–	medindo	de	30,0	a	65,0	cm	e	pesando	de	1,10	a	7,70	
kg	–,	plantígrados	ou	 semi-plantígrados,	 com	cinco	
dedos	 em	 todos	os	membros	 e	unhas	não	 retráteis	
(RODRIGUES	&	AURICCHIO,	1994d;	EMMONS	&	
FEER,	 1997).	A	 fórmula	dentária	 segue	o	padrão:	 i	
3/3;	c	1/1;	pm	4/4;	m	2/2	=	40,	com	exceção	do	gênero	
Potos,	que	possui	pré-molares	3/4	 (EISENBERG	&	
REDFORD,	1999).

A	maioria	tem	hábitos	noturnos	e	geralmente	
solitários,	embora	algumas	espécies	possam	viver	em	
bando.	São	essencialmente	onívoros,	alimentando-se	
de	frutos,	néctar,	invertebrados,	como	insetos	e	caran-
guejos,	e	pequenos	vertebrados,	como	anuros,	cobras	
e	aves.	Uma	característica	comum	a	todas	as	espécies	
deste	grupo	é	a	capacidade	de	escalar	árvores	e	criar	
seus	filhotes	 em	ninhos	 arbóreos.	Dos	 seis	gêneros	
pertencentes	à	família	Procyonidae	(Bassaricyon,	Bas-
sariscus,	Nasua,	Nasuella,	Potos e Procyon),	apenas	Bassa-
riscus e	Nasuella	não	ocorrem	no	Brasil	(EISENBERG	
&	REDFORD,	1999).

Gênero Bassaricyon J. A. Allen, 1876

Bassaricyon alleni Thomas, 1880 
olingo,	jupará,	jurupará,	jupurá,	gatiara.

A	identificação	de	espécies	e	os	limites	de	dis-
tribuição	do	gênero	Bassaricyon,	aparentemente, ainda	
podem	ser	considerados	um	tanto	incertos	(OLIVEIRA,	
2009b).	Esse	gênero	está	entre	os	procionídeos	menos	
conhecidos,	havendo	poucas	 informações	 sobre	 sua	
ecologia	 e	 história	 natural	 (MORATO	 et al.,	 2004).	
EMMONS	&	FEER	 (1999)	 considera	a	 existência	de	
apenas	uma	 espécie:	B. gabbii;	 EISENBERG	&	RE-
DFORD	(2005)	reconhecem	duas	espécies:	B. gabbii	e	
B. alleni;	enquanto	WONZENCRAFT	(2005)	considera	
a	existência	de	cinco	espécies: B. lasius	(Costa	Rica),	B. 
pauli	(Panamá),	B. gabbii	(América	Central	e	norte	da	
América	do	Sul),	B. beddardi	(norte	da	região	Amazô-
nica)	e	B. alleni (oeste	da	região	Amazônica).	Apesar	
de	B. beddardi	 (MENDES-PONTES	 et al.,	 2002)	 e	B. 
gabbii terem	sido	 citadas	para	o	Brasil	 (MIRANDA,	
2003;	CHEIDA et al.,	2006;	CHIARELLO	et al.,	2008),	
recentemente,	SAMPAIO	et al.	(2010)	identificaram	B. 
alleni	como	única	espécie	com	distribuição	confirmada	
no	país.	Esta	habita	a	Floresta	Amazônica,	sendo	sua	
distribuição	 restrita	para	os	Estados	do	Amazonas,	
Acre	e	norte	de	Rondônia	(SAMPAIO et al.,	2010).

Morfologicamente	é	muito	semelhante	a	Potos 
flavus,	porém	não	possui	a	cauda	preênsil;	esta	é	ex-
tremamente	 longa	(38,0	a	52,0	cm),	com	padrões	de	
bandas	 claras	 e	 escuras	que	podem	variar	 entre	os	
indivíduos.	Seu	corpo	mede	de	36,0	a	42,0	cm,	apresen-
tando	dorso	de	coloração	marrom	escura	ou	marrom-
amarelada,	 e	partes	 inferiores	 creme	ou	 canela.	As	
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orelhas	 são	 relativamente	pequenas	 (c. 2,7	cm)	e	de	
interior	esbranquiçado	(RODRIGUES	&	AURICCHIO,	
1994d).	Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	4/4;	m	2/2	=	40.

Apresenta	 hábito	 noturno	 e	 solitário,	 sendo	
hábil	no	deslocamento	arborícola.	Consome	 frutos,	
invertebrados,	 pequenos	 vertebrados	 e	 néctar.	 Se-
gundo	EISENBERG	&	REDFORD	(1999),	existe	uma	
sugestão	de	que	a	espécie	seja	mais	carnívora	que	o	
Potos flavus.	Apesar	de	ser	pouco	estudado	na	natureza	
e	grande	parte	dos	dados	sobre	seu	comportamento	
derivar	de	observações	em	cativeiro,	 sabe-se	que	os	
adultos	costumam	forragear	sozinhos	e	acredita-se	que	
sejam	menos	sociáveis	que	Potos flavus	(EISENBERG	
&	REDFORD,	1999).	Abriga-se	em	ocos	de	árvores	e	
após	73	a	74	dias	de	gestação,	nasce	apenas	um	filhote	
(EMMONS	&	FEER,	1997),	o	qual	alcança	a	maturidade	
sexual	por	volta	do	21º	mês	de	vida	(RODRIGUES	&	
AURICCHIO,	1994d).

Bassaricyon sp.	estudados	na	Estação	Ecológica	
de	Maracá	 (Roraima)	 foram	considerados	 alvos	de	

crendices	populares	que	podem	resultar	em	sua	
caça	 (MENDES-PONTES	&	CHIVERS,	 2002).	
Recentemente	confirmada	com	ocorrência	para	
o	Brasil	(SAMPAIO	et al.,	2010),	B. alleni	ainda	
não	possui	 classificação	de	ameaça	no	âmbito	
estadual	e	federal;	entretanto,	é	citada	na	Lista	
Vermelha	mundial	da	IUCN	como	espécie	não	
ameaçada	 (LC;	 IUCN,	2010).	Apesar	de	ainda	
não	haver	 confirmação	 sobre	 a	 ocorrência	de	
populações	de	B. gabbii	no	Brasil,	 esta	espécie	
é	citada	como	deficiente	em	dados	(DD)	para	o	
Brasil	(CHIARELLO	et al.,	2008).

	
Gênero Nasua Storr, 1780

Nasua nasua (Linnaeus, 1766) 
quati,	coati,	quati-mundéo,	quati-de-vara.

É	uma	espécie	exclusiva	da	América	do	
Sul,	ocorrendo	na	Colômbia,	Venezuela,	Guiana,	
Suriname,	Peru,	Bolívia,	Argentina,	Paraguai,	
Uruguai	 e	 Brasil.	 Está	 presente	 nos	 biomas	
Amazônia,	Cerrado,	Caatinga,	Pantanal,	Mata	
Atlântica	e	Campos	Sulinos	(EMMONS	&	FEER,	
1997;	CÂMARA	&	MURTA,	2003;	SILVA	et al.,	
2004).	Geralmente,	 em	estudos	populacionais	
de	carnívoros,	é	uma	das	espécies	mais	frequen-
temente	observadas	 (GOMPPER	&	DECHER,	

1998;	CHIARELLO,	1999;	CULLEN	JR	et al.,	2001).
O	corpo	mede	40,0	a	65,0	cm	de	comprimento,	

a	cauda	de	42,0	a	55,0	cm,	sendo	os	machos	maiores	
que	as	fêmeas,	e	o	peso	varia	de	2,7	a	10,0	kg	(EISEN-
BERG	&	REDFORD,	1999;	ROCHA	et al.,	2004a).	
Diferenciam-se	dos	demais	representantes	da	família	
por	possuírem	uma	cabeça	alargada	que	termina	em	
um	 estreito	 e	 prolongado	 focinho	muito	 saliente,	
pontiagudo	e	de	grande	mobilidade	 (CABRERA	&	
YEPES,	1960;	RODRIGUES	&	AURICCHIO,	1994d).	
Variações	de	coloração	na	pelagem	são	encontradas	ao	
longo	de	suas	áreas	distribuição,	podendo	um	mesmo	
grupo	ter	indivíduos	de	várias	colorações;	estas	vão	
da	fisionomia	mais	comum	alaranjada	ou	avermelhada	
ao	marrom	escuro,	sobrepondo-se	com	o	amarelo.	A	
cauda	é	 anelada,	 com	coloração	marrom	escuro	ou	
avermelhado,	 intercalada	 com	amarelo	ou	marrom	
claro	 (GOMPPER	&	DECHER,	 1998).	Os	membros	
posteriores	são	maiores	que	os	anteriores,	e	as	patas	são	

Bassaricyon alleni (Fotos:	RicardoSampaio)
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escuras	com	garras	bem	desenvolvidas	(RODRIGUES	
&	AURICCHIO,	1994d).	Fórmula	dentária:	i	3/3;	c	1/1;	
pm	4/4;	m	2/2	=	40.

São	essencialmente	diurnos	e	podem	viver	em	
grupos	de	mais	de	30	indivíduos;	em	área	do	Pantanal,	
DESBIEZ	&	BORGES	(2010)	calcularam	uma	média	de	
6,6	individuos	por	grupo.	As	fêmeas	andam	em	grupos	
com	os	mais	jovens,	enquanto	os	machos	são	frequen-
temente	solitários,	além	de	apresentarem	maior	porte	
e	serem	popularmente	chamados	de	“quati-mundéo”	
–	muitas	vezes	classificado	por	leigos	como	uma	outra	
espécie	(EMMONS	&	FEER,	1997;	NAKANO-OLIVEI-
RA,	 2002;	ROCHA-MENDES	 et al.,	 2005).	Possuem	
vocalizações	variadas	(ROCHA	&	SEKIAMA,	2006).	
Sua	dieta	pode	variar	sazonalmente	e	é	constituída,	
principalmente,	de	invertebrados,	frutos,	bromélias	e	
pequenos	vertebrados	 (EISENBERG	&	REDFORD,	
1999;	 BE IS IEGEL ,	 2001;	NAKANO-OLIVEIRA,	
2002;	MIRANDA,	2003;	ALVES-COSTA	et al.,	2004;	
ROCHA-MENDES,	2005).	No	entanto,	o	consumo	de	
mamíferos	de	maior	porte	como	macaco-prego	(Cebus 
nigritus),	veado	(Mazama nana),	paca	(Cuniculus paca),	
e	ratão-do-banhado	(Myocastor coypus)	já	foram	cons-
tatados,	sugerindo	nestes	casos	seu	grande	potencial	
de	predação	(ROCHA-MENDES,	2005)	e/ou	uma	dieta	
necrófaga	(GOMPPER	&	DECKER,	1998).	Devido	ao	
consumo	de	frutos,	que	pode	chegar	a	até	35	espécies	
em	área	do	Pantanal	(DESBIEZ	&	BORGES,	2010),	e	as	
sementes	defecadas	intactas,	os	quatis	podem	ser	consi-
derados	eficientes	dispersores	de	sementes	(ROCHA,	

2001;	ALVES-COSTA	et al.,	2004).	O	
período	de	gestação	das	fêmeas	é	de	
dez	a	11	semanas,	nascendo	de	dois	a	
sete	filhotes,	que	podem	ser	deixados	
em	“berçários”	aos	cuidados	de	indi-
víduos	mais	velhos.	(v. GOMPPER	&	
DECKER,	1998).	Uma	particularidade	
da	espécie	é	a	habilidade	para	cons-
trução	de	ninhos	arbóreos,	utilizados	
tanto	para	o	parto	e	criação	da	prole,	
como	para	descanso	 (OLIFIERS	 et 
al.,	2009).	No	entanto,	ninhos	no	solo	
também	 são	 utilizados	 (BONATTI,	
2006).	Segundo	NAKANO-OLIVEIRA	
(2002),	a	área	de	vida	mínima	de	um	
macho	e	uma	fêmea	de	quati	em	região	
de	Floresta	Estacional	 Semidecidual	
secundária	 seria	 de	 4,9	 e	 6,3	 km2,	

respectivamente.	Ainda	 em	Mata	Atlântica,	mas	na	
Floresta	Ombrófila	Densa,	BEISIEGEL	&	MANTOVANI	
(2005)	calcularam	a	área	de	vida	média	de	um	grupo	de	
quatis	como	4,45	km2,	sendo	que	três	grupos	alteraram	
sua	área	de	vida	ao	longo	de	três	anos	de	pesquisa.	No	
Cerrado	do	Tocantins,	TROVATI	 et al.	 (2010)	 encon-
traram	área	de	vida	de	2,20	a	7,55	km2	(n=	2	machos	
adultos	e	1	macho	juvenil;	método	MPC).	Em	área	do	
Pantanal	da	Nhecolândia	(Estado	de	Mato	Grosso	do	
Sul),	BIANCHI	(2009)	encontrou	áreas	de	vida	menores	
para	machos	(mediana	=	0,9	km2;	n=	3;	método	MPC),	
que	para	bandos	de	fêmeas	(mediana	=	2,1	km2;	n=	4;	
método	MPC);	na	mesma	área,	LOPES-ROCHA	(2006)	
observou	áreas	de	vida	média	de	machos	de	1,4	km2	
(n=	2),	 e	de	1,2	km2	para	bandos	de	 fêmeas	 (n=	18).	
Também	na	mesma	região	do	Pantanal,	DESBIEZ	&	
BORGES	(2010)	calcularam	uma	maior	densidade	de	
quatis	em	matas	(16,5	indivíduos/km2)	que	em	várzeas	
(9,0	indivíduos/km2).	Os	mesmos	autores	e	TROVATI	
et al.	(2010),	observaram	por	parte	dos	quatis	um	maior	
uso	de	matas,	incluindo	bordas	e	matas	de	galeria,	que	
de	campos,	campos	cerrado	e	várzeas.

Apesar	de	ser	considerada	uma	espécie	ampla-
mente	distribuída	e	relativamente	comum	no	Brasil,	
é	classificada	como	vulnerável	(VU)	no	Estado	do	Rio	
Grande	do	Sul	(BEISIEGEL,	2001;	INDRUSIAK	&	EIZI-
RIK,	2003),	não	ameaçada	(LC)	no	Paraná	(PARANÁ,	
2010),	Minas	Gerais	(BIODIVERSITAS,	2007)	e	na	Lista	
Vermelha	mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010).	O	desmata-

Nasua nasua (Foto:	Nadja	Simbera	Hemetrio)
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mento	e	consequente	fragmentação	de	florestas	pode	
ser	o	principal	fator	de	ameaça	à	espécie,	aliado	ao	
atropelamento	em	rodovias	e	à	caça	(INDRUSIAK	&	
EIZIRIK,	2003;	ZALESKI,	2009).

Gênero Potos É. Geoffroy Saint-Hilare & F. G. 
Cuvier, 1795

Potos flavus (Scheber, 1774)
jupará-verdadeiro,	macaco-da-meia-noite,	jupará,	

jurupará,	jupurá.

Distribui-se	pelo	litoral	sul	do	México,	em	toda	
a	América	Central,	e	região	amazônica	da	Colômbia,	
Venezuela,	Guianas,	Suriname	e	Brasil.	Em	território	
brasileiro,	é	encontrado	em	florestas	do	norte,	centro-
oeste	 e	 nordeste,	 de	 onde,	descendo	pelas	matas	
litorâneas,	chega	até	os	Estados	de	Minas	Gerais	e	
Rio	de	Janeiro	–	aparentemente,	seu	limite	meridional	
(VIEIRA,	 1952;	VIEIRA,	 1955;	EMMONS	&	FEER,	
1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	SILVA	et al.,	
2004;	MELO	et al.,	2005;	STONE	et al.,	2009).	Deste	
modo,	 a	 espécie	 está	 associada	a	florestas	densas,	
ocorrendo	nos	biomas	Amazônia	 e	Mata	Atlântica	
,	além	de	matas	em	Cerrado	e	entorno	do	Pantanal	
(HECKMAN,	1998;	RODRIGUES	et al.,	2002;	IUCN,	
2010).

O	gênero	é	mono-específico	e	apresenta	uma	
peculiaridade	em	relação	aos	outros	gêneros	da	famí-
lia,	pois	possui	a	cauda	preênsil,	caracterizando	uma	
espécie	com	hábito	altamente	arborícola	(CABRERA	
&	YEPES,	1960;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	Se-
gundo	VIEIRA	(1952),	por	muito	tempo	sua	aparência	
ao	mesmo	tempo	simiana	e	mustelina,	dificultou	sua	
classificação	exata	entre	os	mamíferos.	A	cabeça	e	o	
corpo	medem	de	40,0	a	76,0	cm,	a	cauda	de	38,0	a	57,0	
cm,	e	pode	pesar	de	1,5	a	4,7	kg,	sendo,	geralmente,	os	
machos	maiores	que	as	fêmeas.	A	cabeça	e	as	orelhas	
são	arredondadas	e	o	focinho	é	curto	e	pontiagudo.	Sua	
pelagem	é	curta	e	densa,	sendo	o	dorso	marrom-ama-
relado,	com	uma	faixa	dorsal	mais	escura,	e	as	partes	
inferiores	mais	claras	(RODRIGUES	&	AURICCHIO,	
1994d;	 EISENBERG	&	REDFORD,	 1999).	 Fórmula	
dentária:	i	3/3;	c	1/1;	pm	3/4;	m	2/2	=	38.

Pouco	é	conhecido	sobre	a	história	natural	da	
espécie,	sendo	muitos	estudos	realizados	em	cativei-
ro	 (EISENBERG	&	REDFORD,	 1999).	É	um	animal	

noturno,	podendo	permanecer	solitário	ou	viver	em	
pares	 (KAYS	&	GITTLEMAN,	1995).	Pelos	 registros	
de	KAYS	&	GITTLEMAN	(2001),	na	natureza,	os	
indivíduos	alimentam-se	durante	a	noite,	principal-
mente,	sozinhos,	mas,	regularmente,	interagem	com	
grupos	sociais	estáveis,	podendo	ser	observados	vários	
indivíduos	 em	atividade	 sobre	uma	mesma	árvore	
(EISENBERG	&	REDFORD,	1999).	Sua	dieta	consiste	
essencialmente	de	 frutos	 e	 pequenos	 vertebrados,	
podendo	variar	sazonalmente	e	ser	suplementada	por	
insetos,	flores	 e	 folhas	 (REDFORD	&	STEARMAN,	
1993;	EMMONS	&	FEER,	 1997;	EISENBERG	&	RE-
DFORD,	1999;	KAYS,	 1999).	Tal	dieta	 frugívora	 faz	
da	espécie	uma	 importante	dispersora	de	 sementes	
de	Ficus,	Virola	e	Inga	(CHARLES-DOMINIQUE	et al.,	
1981),	dentre	outras	plantas.	Possui	notável	habilidade	
em	manusear	objetos	com	os	membros	dianteiros.	Em	
habitats	preservados,	 sua	densidade	pode	 chegar	 a	
59	indivíduos/km2,	sendo	sua	área	de	vida	variável	
entre	8,2	e	53,0	km².	A	gestação	dura	de	112	a	120	dias,	

Potos flavus (Foto:	Ricardo	Rocha	Mello)
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gerando	um	filhote	(raramente	dois)	que	permanece	
com	a	mãe	por	um	 longo	período	 (EISENBERG	&	
REDFORD,	1999)	e	que	alcança	a	maturidade	sexual	
aos	18	meses	nos	machos	e	aos	27	meses	nas	fêmeas	
(RODRIGUES	&	AURICCHIO,	1994d).

É	classificada	como	em	perigo	(EN)	no	Estado	de	
Minas	Gerais	(COPAM,	2010)	e	não	ameaçada	(LC)	na	
Lista	Vermelha	mundial	da	IUCN	(IUCN,	2010).	Segun-
do	GLATSTON	(1994),	mesmo	não	havendo	evidências	
que	 levem	a	 espécie	 a	 ser	 oficialmente	 classificada	
como	ameaçada	de	extinção,	presume-se	que	estejam	
ocorrendo	impactos	sobre	suas	populações,	causados	
pelo	excesso	de	perturbações	antrópicas,	perda	do	ha-
bitat,	comércio	ilegal	visando	o	mercado	de	animais	de	
estimação,	além	de	caça	de	subsistência,	como	ocorre	
no	México	(RAMÍREZ-PULIDO	et al.,	2005).

Gênero Procyon Storr, 1780

Procyon cancrivorus (G. [Baron] Cuvier, 1798)
mão-pelada,	guaxinim,	jaguacinim,	jaracambeva.

Sua	distribuição	geográfica	é	ampla,	estenden-
do-se	desde	a	América	Central	(Costa	Rica	e	Panamá)	
até	o	Uruguai,	nordeste	da	Argentina	e	Brasil.	Em	terri-
tório	brasileiro,	ocorre	em	todos	os	biomas:	Amazônia,	
Cerrado,	Caatinga,	Pantanal,	Mata	Atlântica	e	Campos	
Sulinos	(VIEIRA,	1955;	CARVALHO,	1983; FONSECA	
et al.,	 1996;	EMMONS	&	FEER,	 1997;	CÂMARA	&	
MURTA,	2003;	SILVA	et al.,	2004).

O	 nome	popular	 “mão-pelada”	 refere-se	 às	
mãos	 desprovidas	 de	 pelos,	 que	 deixam	pegadas	

semelhantes	às	mãos	de	uma	criança	(SILVA,	1994;	
CÂMARA	&	MURTA,	2003).	Possui	o	tato	bem	de-
senvolvido	e	agilidade	manual	que	o	permite	procurar	
por	peixes	e	outros	organismos	aquáticos	em	água	rasa	
ou	 lodo,	geralmente	 lavando-os	 antes	de	 ingeri-los	
(SILVA,	1994;	MIRANDA,	2003).

O	comprimento	do	corpo	varia	entre	40,0	e	100,0	
cm,	e	a	cauda	entre	20,0	e	38,0	cm,	sendo	os	machos,	ge-
ralmente,	maiores	que	as	fêmeas.	Pode	pesar	entre	2,5	
e	10,0	kg.	Possui	pelagem	densa	e	curta,	e	a	coloração	
do	corpo	varia	do	marrom	escuro	ao	grisalho.	É	facil-
mente	identificado	pela	máscara	preta	que	desce	dos	
olhos	à	base	da	mandíbula,	pelos	vários	anéis	escuros	
na	cauda	e	pela	maior	altura	dos	membros	posteriores	
(VIEIRA,	1946;	RODRIGUES	&	AURICCHIO,	1994d;	
SILVA,	1994;	EMMONS	&	FEER,	1997;	NOWAK,	
1999;	CÂMARA	&	MURTA,	 2003;	MIRANDA,	
2003;	ROCHA	et al.,	2004a).	Fórmula	dentária:	i	3/3;	
c	1/1;	pm	4/4;	m	2/2	=	40.

Está	entre	as	espécies	de	carnívoros	brasileiros	
menos	estudados	(MORATO	et al.,	2004).	É	um	animal	
solitário	de	hábito	noturno,	vivendo	geralmente	em	
habitats	florestais	próximos	de	banhados,	rios,	man-
guezais	e	praias.	A	espécie	se	alimenta,	principalmente,	
de	moluscos,	insetos,	peixes,	caranguejos,	anfíbios,	rép-
teis,	pequenos	roedores	e	frutos	(EMMONS	&	FEER,	
1997;	EISENBERG	&	REDFORD,	1999;	NOWAK,	
1999).	A	gestação	dura	64	dias	e	a	ninhada	é	de	dois	a	
quatro	filhotes	(PERACCHI	et al.,	2002).	BIANCHI	
(2009),	em	estudo	no	Pantanal	da	Nhecolândia	(Estado	
de	Mato	Grosso	do	Sul),	encontrou	área	de	vida	de	
6,95	km2	para	um	macho	adulto	monitorado	durante			

cerca	de	um	mês.
Embora	 ocorra	 perda	de	 habitat	

ao	 longo	de	 sua	distribuição	e	 este	 seja	
vítima	 relativamente	 constante	de	 atro-
pelamentos	em	rodovias,	além	de	even-
tual	utilização	de	partes	de	seu	corpo	em	
crendices	populares	(ROCHA-MENDES	
&	KUCZACH,	2007),	não	consta	no	Livro	
Vermelho	da	Fauna	Brasileira	Ameaçada	
de	Extinção	(v. CHIARELLO	et al.,	2008)	
e	é	considerada	não	ameaçada	(LC)	para	
os	Estados	do	Paraná	(PARANÁ,	2010)	e	
Minas	Gerais	 (BIODIVERSITAS,	 2007),	
e	na	Lista	Vermelha	mundial	da	 IUCN	
(IUCN,	2010).Procyon cancrivorus (Foto:	Roberto	Fusco-Costa/Instituto	de	Pesquisas	Cananeia)
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