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RESUMO 

 

Atualmente o estudo da diversidade biológica é essencial, pois qualquer projeto 

ligado à conservação ou ao uso sustentado exige um mínimo de conhecimentos de 

ecologia e sistemática de organismos e ecossistemas. O presente trabalho teve como 

objetivo conhecer a diversidade de mamíferos no PECF, por meio de evidências 

presentes em diferentes levantamentos de mamíferos não-voadores de pequeno e 

médio porte no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, com intuito de apresentar 

uma lista comentada destas espécies de mamíferos; utilizar os dados referentes a este 

grupo para indicar o estado de conservação do parque; e, auxiliar na elaboração de 

estratégias para conservação das espécies listadas. A área do Parque está inserida no 

sul do estado do Espírito Santo e tem aproximadamente 162,5 hectares de extensão. O 

estudo foi realizado comparando dados dos últimos três levantamentos ocorridos na 

área nos anos 2000, 2008 e 2010. Foram relatadas 26 espécies, de 15 famílias e 6 

ordens que corresponde a 4,25% das espécies de mamíferos não voadores do Brasil e 

29,41% do Estado do Espírito Santo. Destas, 10 são espécies da Ordem Rodentia 

equivalente a 4,25% das espécies nacionais e 29,41% estaduais. Oito espécies de 

carnívoros correspondente a 27,58 e 53,33% do total nacional e do estado. Entre os 

Xenarthra ocorreram 6 espécies que representam 66,66% das espécies do Espírito 

Santo e 31,57% do Brasil. Ainda, 3 espécies da Ordem Didelphiomorphia que 

representa 5,4% e 21,42% das espécies nacionais e estaduais, respectivamente. Entre 

os primatas foram encontradas 2 espécies que correspondem apenas 2,04% das 

espécies do Brasil e 28,57% o estado. Finalmente, foi relatada uma espécie do grupo 

Artiodactyla que representa 8,33% das espécies nacionais e 25% do estado. O método 

mais efetivo de levantamento foi à aplicação de questionário direto com 88,6% das 

espécies relatadas, seguido de captura, pegadas e visualização direta. Das espécies 

registradas três são ameaçadas de extinção no Brasil e no Espírito Santo (Leopardus 

pardalis, Leopardus tigrinus, Chaetomys subspinosus) e três espécies endêmicas 

(Didelphis aurita, Chaetomys subspinosus e Callithrix geoffroyi) da Mata Atlântica. 

De forma geral houve diminuição da diversidade e a maioria das espécies ocorrentes 

no PECF é generalista e ocorre em todos os biomas do Brasil indicando o baixo nível 
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de conservação da área do parque. No entanto a presença de espécies ameaçadas, 

endêmicas e a localização do PECF próximo a serra do Caparaó torna sua proteção 

essencial para manutenção da biodiversidade local. 

 

Palavras chaves: Levantamento de mastofauna, Parque Estadual da Cachoeira da 

Fumaça, Espírito Santo, Espécies Ameaçadas de Extinção, Espécies Endêmicas 
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ABSTRACT 

 

Currently biological study of diversity is essential because any project related to 

conservation or sustainable use requires a minimum knowledge of ecology and organisms and 

ecosystems systematics. This study aims to find direct and indirect evidence present in 

different surveys in order to compare the diversity of non-flying mammals of small to 

medium sized at Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça (PECF) aiming to present an 

annotated list of these species of mammals use data for this group to indicate the state of 

conservation; and assist in developing strategies for conservation of listed species. The park 

area is inserted in the southern state of Espírito Santo and has approximately 162.5 acres in 

extent. The study was performed comparing data from the last three surveys occurred in the 

area in 2000, 2008 and 2010. Were reported 26 species of 15 families and 6 orders which 

represents 4.25% of non-flying mammal species in Brazil and 29.41% of Espírito Santo. Of 

these 10 are species of the Order Rodentia equivalent to 4.25% and 29.41% species national 

state. 8 carnivore species corresponding to 27.58 and 53.33% of the national and state. 

Xenarthra occurred among six species representing 66.66% of the species of the Holy Spirit 

and 31.57% for Brazil. Although three species of the Order Didelphiomorphia representing 

5.4% and 21.42% of the species national and state respectively. Among the primates were 

found two species that are only 2.04 species of Brazil 28.57% and the state. Finally it was 

reported a Artiodactyla species group that represents 8.33% of the national species and 25% 

of the state. The most effective method of survey was the direct application of a questionnaire 

with 88.6% of the species reported, followed by capture, and direct visualization of footprints. 

Recorded three species are threatened with extinction in Brazil and Espírito Santo (Leopardus 

pardalis, Leopardus tigrinus, Chaetomys subspinosus) and three endemic species (Didelphis 

aurita and Callithrix geoffroyi and Chaetomys subspinosus). Overall there was a decrease of 

diversity and the majority of species in PECF is general and occurs in all Brazil biomes 

highlighting the precariousness of the park. However the presence of threatened species, 

endemic and location of the mountain near PECF Caparaó becomes essential to maintain its 

protection of local biodiversity. 

 

Key words: Mammals survey, Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça, Espírito 

Santo, endangered species, endemic species. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o quinto maior país do mundo e ocupa quase metade da América do 

Sul, sendo considerado o primeiro país em diversidade biológica (MITTERMEIER et 

al., 1997), acolhendo 14% da biota mundial (LEWINSOHN e PRADO, 2002). Abriga, 

ainda, a maior diversidade de mamíferos do mundo com 524 espécies descritas, destes 

250 espécies de mamíferos ocorre na Mata Atlântica (REIS et al., 2006) com 38 

espécies ameaçadas de extinção (Lista Brasileira de Espécies Ameaçadas de Extinção, 

2003 - disponível em http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.cfm) portanto, 

sendo considerada um dos maiores centros de biodiversidade mundial (MYERS et al., 

2000). 

A Mata Atlântica originalmente era uma extensa floresta com mais de um 

milhão de quilômetros quadrados, o que correspondia a aproximadamente 12% do 

território brasileiro (S.O.S. MATA ATLÂNTICA e INPE, 1993). Atualmente, este 

ecossistema tem sofrido um intenso processo de destruição, resultando em uma 

estimativa de que os remanescentes florestais totalizem de 5% (FONSECA, 1985) a 

8,8% (S.O.S. MATA ATLÂNTICA e INPE, 1993), sendo hoje o segundo bioma mais 

ameaçado do planeta (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA e INPE, 2001; 

GALINDO-LEAL e CÂMARA, 2003).  

Segundo Fernandez (1997), uma das alterações antrópicas de maior impacto 

sobre o bioma da Mata Atlântica tem sido a fragmentação de habitats, que faz áreas 

anteriormente contínuas se transformarem em um mosaico formado por manchas 

isoladas de habitat original (ilhas de habitat) circundadas por áreas transformadas por 

ação antrópica (matriz). Associado a isto e acentuando os impactos negativos há o 

aumento do efeito de borda e a redução e o isolamento dos habitats (SAUNDER et al., 

1991) que provocam mudanças físicas e biológicas afetando a estrutura e a função de 

ecossistemas (MURCIA, 1995; TURNER, 1996), tais como mudanças na abundância 

e distribuição das espécies (CHIARELLO, 1997) e nas interações entre elas, como 

predação, competição, parasitismo, herbivoria, polinização e disperção de sementes 

(SMALL e HUNTER, 1988).  

http://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.cfm
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A situação não é diferente no Espírito Santo, onde é estimado que 87% da área 

deste estado era coberta originalmente por florestas nativas (SOS MATA 

ATLÂNTICA e INPE, 1993). A imensidão e exuberância de suas florestas 

impressionaram naturalistas que por ali passaram no século XIX (WIED, 1820; 

SAINT-HILARE, 1853). O corte de madeira de lei, que teve pico nas décadas de 1950 

e 1960, e a abertura de áreas para agricultura ou plantação de eucalipto para a 

produção de celulose, acabaram, porém, reduzindo drasticamente a cobertura florestal 

original (HEINSDIJK, 1965). A mais recente estimativa disponível revela que menos 

de 11% da área do estado ainda é coberto por matas nativas (FUNDAÇÃO SOS 

MATA ATLÂNTICA e INPE, 2010). 

No entanto, mesmo com intenso processo de fragmentação a Mata Atlântica no 

Espírito Santo apresenta ainda uma altíssima riqueza biológica tanto de plantas 

(THOMAZ, 1996), como de lepidópteros (BROWN e FREITAS, 2000), aves 

(SIMON, 2000) e mamíferos (PASSAMANI et al., 2000; MOREIRA et al., 2008), 

além de espécies raras e ameaçadas que sobrevivem apenas em fragmentos florestais 

onde ocorre risco de diminuição de sua diversidade genética por meio de endogamia 

(ATLAS DO ECOSSISTEMA DO ESPÌRITO SANTO, 2008). 

Os mamíferos, apesar de formarem o grupo de organismos melhor conhecido 

em todo o planeta, possuem pouquíssimos locais de floresta úmida neotropical 

adequadamente inventariados e, consequentemente, as listas locais de espécies são 

geralmente incompletas (VOSS e EMMONS, 1996). A escassez de conhecimento 

científico básico, principalmente de taxonomia, sistemática, distribuição geográfica e 

história natural, dificultam as iniciativas de conservação e manejo, assim como 

análises regionais (BRITO, 2004).  

A conservação efetiva da biodiversidade requer um mínimo de conhecimento 

sobre os alvos dessa proteção (BRITO, 2004). Mas diante da dificuldade e do tempo 

para a obtenção desses dados, é essencial desenvolver estratégias de inventário e 

monitoramento rápido da diversidade biológica, assim como criar a infra-estrutura 

necessária para gerar, armazenar e utilizar dados sobre biodiversidade (SANTOS 

2004). 
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Portanto, a elaboração de listas locais de espécies ameaçadas é necessária em 

função da grande extensão do território brasileiro e das pressões regionais distintas, 

contribuindo, dessa forma, com a conservação das espécies. 

As Unidades de Conservação (UC), como o Parque Estadual da Cachoeira da 

Fumaça (PECF), em Alegre e Ibitirama - Espírito Santo, constituem importantes 

ferramentas para conservação dos tão ameaçados recursos naturais existentes no 

planeta. As unidades de conservação brasileiras foram instituídas pela Lei Federal nº 

9.985 de 18 de Julho de 2000, o que significou um grande avanço na definição e dos 

objetivos de manejo destas áreas. Em algumas UCs as atividades de uso público como 

as recreativas, educativas e de lazer são permitidas com a finalidade de promover a 

interpretação do meio ambiente, se tornando, deste modo, uma diretriz potencial para 

conservação dos recursos naturais (BRASIL, 2000). 

A análise da diversidade de mamíferos no PECF é um indicador para avaliar o 

grau de conservação desse parque e pode auxiliar na tomada de medidas que visam a 

conservação dessa UC. 
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1.1 Objetivos  

 

1.1.1 Obejetivo Geral 

Conhecer a diversidade de mamíferos no PECF. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

•Comparar diferentes levantamentos da diversidade de mamíferos não-voadores de 

pequeno e médio porte no PECF, municípios de Alegre e Ibitirama – Espírito Santo.  

•Apresentar uma lista comentada das espécies de mamíferos não-voadores de pequeno 

e médio porte registrados para área de estudo; 

• Utilizar os dados referentes a este grupo de vertebrados para indicar o grau de 

conservação do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça; 

• Auxiliar na elaboração de estratégias para conservação das espécies listadas. 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1 Área de Estudo 

 

O Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça (PECF) situa-se entre os municípios de 

Alegre e Ibitirama, ES. Possui grande beleza cênica, cujo principal atrativo é a cachoeira 

homônima (SILVA et al., 2008). Este parque apresenta 162,5 ha de extensão e está localizado 

entre as coordenadas geográficas de 20º 37’ 50” e 20º 38’ 11” S e 40º 36’ 05” e 40º 36’ 26” 

W., a 33 km da sede de Alegre, Estado de Espírito Santo. 

A região do PECF é conhecida nacionalmente como Região do Caparaó, no sul do 

Estado do Espírito Santo. Do ponto de vista hidrográfico e topográfico o Parque é recortado 

pelo Rio Braço Norte Direito, afluente do rio Itapemirim (CALIMAN et al., 2008).R 

 

Clima 

O clima do Parque é tropical megatérmico, quase mesotérmico e subúmido. A 

pluviosidade média anual está em torno de 1.200 mm, com período de chuvas se estendendo 

de novembro a março e o mais seco de maio a setembro. A média de temperatura mínima é de 

16,9ºC e a máxima é de 29,0ºC, sendo a temperatura média anual em torno de 23ºC 

(Prefeitura municipal - http://www.alegre.es.gov.br/conh_geografia.php). 

 

Geologia 

A área do PECF possui como substrato rochoso o Complexo Paraíba do Sul 

constituído por rochas de idade arqueana, profundamente deformadas e metamorfizadas 

durante todo o proterozóico (IDAF, 2000). 

A compartimentação geotectônica brasileira, proposta por Brito Neves et al., (1982), 

posiciona grande parte da região sudeste brasileira, sobre terrenos pertencentes ao cinturão 

móvel brasiliano do Ribeira. Consiste de sistemas orogênicos superpostos, neoproterozóicos – 

eopaleozóicos, ativos durante a amalgamação do supercontinente Gondwana no ciclo 

Brasiliano – Pan-africano. 

 

Geomorfologia 

O PECF encontra-se em região do relevo movimentado, onde a declividade varia de 

montanhosa a moderada. O relevo é formado por rochas metamórficas muito deformadas, 
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cuja estruturação é a principal responsável pela escultuação das formas de relevo. O manto de 

alteração é geralmente pouco profundo o que ajuda a conferir às encostas as formas 

dominantemente retilínea e localmente convexas (IDAF,2000). 

Regionalmente, inserem-se na Região da Mantiqueira Setentrional e, localmente, na 

Unidade de Patamares Escalonados Sul Capixabas (IDAF,2000). 

Segundo Silva (2008) há duas hipóteses para origem da cachoeira. A primeira pode 

estar relacionada ao conjunto de fraturas, favorecendo a ação intempérica. Com o passar do 

tempo geológico, o solo formado foi removido e os blocos se acumularam, formando a 

cachoeira e um depósito de tálus no seu sopé. Uma segunda hipótese a ser considerada é a 

presença de falhas normais ou oblíquas. No entanto, não foi encontrada na região do parque 

nenhum indício significativo que ateste a presença expressiva de tais falhas e a formação da 

cachoeira. 

 

Hidrografia 

Os rios do PECF fazem parte da sub-bacia hidrográfica do Rio Braço Norte Direito, 

que contribui para a bacia do Rio Itapemirim (IDAF, 2000). 

A bacia do Rio Itapemirim localiza-se entre os meridianos 40º50’ e 41º50’ W, e os 

seus paralelos 20º10’ e 21º05’ S. Situam-se dentro das chamadas Zonas Serranas do Sul e 

Itapemirim do Estado do Espírito Santo, ficando, nesta última zona, sua parte baixa (IDAF, 

2000). 

A bacia atravessa todo o Estado, na direção geral NW-SE. Ao norte, limita-se com as 

bacias dos rios Novo, Jucú e Doce; a noroeste com o Estado de Minas Gerais; ao sul, com a 

Bacia do Rio Itabapoana; e a leste com o Oceano Atlântico (IDAF, 2000). 

A morfologia associada à geologia regional condiciona ao perfil dos rios trechos de 

corredeiras e quedas concentradas, constituídas de rochas gnáissicas e migmatíticas (IDAF, 

2000). 

Nesta bacia podem-se destacar as atividades agrícolas, principalmente a cultura do 

café e atividades de mineração.  

 

Vegetação 

Dentre as formações florestais e ecossistemas da Floresta Atlântica com as respectivas 

delimitações estabelecidas pelo mapa de vegetação do Brasil (IBGE, 1988), ocorre no PECF a 

Floresta Estacional Semidecidual. A área de estudo encontra-se inserida nesse domínio da 
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Floresta Atlântica, com espécies dominantes decíduas, estrato inferior sempre verde. Essa 

região é caracterizada por apresentar de 90 a 150 dias secos no ano e mais de 700 mm de 

precipitação anual. A floresta é pouco densa, de 20 a 25m, sub-bosque pouco denso, copas 

ralas e micrófilas. Ocorrem dois estratos: um arbóreo emergente dominantemente decíduo, 

com peroba-de-campo, guariba-rajada, jacarandá, garapa, angico-vermelho; e outro estrato 

subarbóreo com raras plantas de folhas largas sempre verdes (ATLAS DO ECOSSISTEMA 

DO ESPÌRITO SANTO 2008). 

 

2.2. Levantamento da Mastofauna 

Para a realização da análise comparativa foram utilizados dois estudos anteriores 

ocorridos na área do Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça: um no ano 2000 elaborado 

pelo IDAF para a criação do plano de manejo do parque; e, outro realizado no ano de 2008 

para a expansão da unidade de conservação. 

 

2.2.1. Levantamento Indireto da Mastofauna para Elaboração do TCC em 2010 

Atividade de Campo: As atividades de campo ocorreram nos dias 22 e 23 de abril de 

2010.  

Análise de pegadas e fezes: A busca por pegadas e fezes ao amanhecer nas trilhas do 

Parque e em locais úmidos onde a presença de pegadas era mais constante. As pegadas 

encontradas foram fotografadas colocando um objeto ao lado para comparar o tamanho das 

pegadas. 

Método de Entrevistas: Por meio de visitas informais as casas dos moradores ao 

redor do PECF e de seus funcionários foi aplicado um questionário (Apêndice A) com 

objetivo de avaliar o conhecimento sobre a mastofauna da região, a opinião sobre a caça e o 

impacto que ela causa naquele ambiente. Foram 10 pessoas entrevistadas de ambos os sexos. 

As respostas obtidas nesse questionário foram utilizadas para a comparação com outros 

levantamentos publicados. Para a identificação das espécies pelos entrevistados foram 

mostradas figuras de livros para auxiliar na confirmação da presença das espécies (REIS et 

al., 2006; FREITAS M.A 2005) 
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Figura 1:Distribuição das pegadas analisadas no ano de 2010 no PECF, Alegre e Ibitirama – ES. 

 

2.2.2 - Levantamento realizado no ano 2000 pelo IDAF: 

As atividades de campo foram realizadas no período de 28 a 30 de outubro do ano 

2000. Não foi observado nenhum tipo de pegadas que pudesse indicar a presença de alguma 

espécie na área. As capturas foram realizadas em três locais distintos do PECF: a Área 1, 

localizada à direita da cachoeira e apresentava uma vegetação de pequeno porte (capoeirinha) 

com presença de lianas que tornam o sub-bosque fechado e de difícil acesso; a Área 2, à 

esquerda da área da cachoeira e próxima a sede do Parque, com vegetação em estágio inicial 

de sucessão ecológica caracterizada pela abundância de gramíneas; e a terceira área (Área 3), 

a 500m à esquerda da Área 2 e possuía vegetação secundária em melhor estágio de 

conservação (Anexo). 

Com relação ao levantamento indireto, as entrevistas foram feitas com o intuito de 

melhor conhecer a fauna de mamíferos da região, principalmente de espécies de grande porte 

e/ou cinegéticas.  

 

2.2.3 - Levantamento realizado no ano de 2008 por Oliveira et al., 2008 
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As atividades de campo ocorreram entre os dias 23 de abril e 14 de maio de 2008 

(Anexo). As campanhas de campo tiveram duração média de três dias e intervalos variando de 

três a quatro dias (CULLEN JR et al., 2003). A coleta do material escatológico foi realizada 

durante o percurso até as armadilhas, nas trilhas e estradas existentes na área. As amostras 

fecais foram acondicionadas em potes de plásticos com álcool 70% e, posteriormente, em 

laboratório, foi feita a identificação das fezes (Anexo). As pegadas identificadas conforme 

Becker e Dalponte (1991), sendo utilizadas 20 parcelas de areia a intervalos de 10 ou 20 

metros de distância entre elas na margem da cachoeira. Cada parcela compreendeu uma área 

de 50 cm x 50 cm preenchida com areia fina, peneirada e úmida com aproximadamente 3 cm 

de altura. Foram fotografadas todas as pegadas encontradas colocando um objeto ao lado 

como escala (Anexo). Ainda no levantamento indireto foi aplicado um questionário por meio 

de visitas informais as casas dos moradores ao redor do PECF e aos funcionários com 

objetivo de avaliar o conhecimento sobre a mastofauna da região, a opinião sobre a caça e o 

impacto que ela causa naquele ambiente. Foram oito pessoas entrevistadas de ambos os sexos 

(Questionário - Apêndice A). A identificação das espécies foi auxiliada por figuras presente 

em livros sobre a mastofauna. Para o levantamento direto foram realizadas capturas com 12 

armadilhas tipo “tomahawk” espalhadas aleatoriamente nas áreas 1, 2 e 3. A isca utilizada em 

ambas as áreas foi banana, manga, bacon e abacaxi. As armadilhas foram alocadas em 

diferentes áreas. A área 1 consiste na região a esquerda da cachoeira. Há um fragmento de 

mata na encosta, campo de pastagem na região mais baixa, além de plantas nativas e exóticas 

na parte mais inferior. E a área 2 é um grande fragmento de mata, localizada entre um morro e 

acima da margem superior do rio. Está em processo de recuperação. Sendo que a área 2 foi 

subdividida em duas parcelas, com a 1ª próxima a cachoeira. A área 3 consiste na região da 

sede Parque, na margem inferior do rio. Há árvores nativas e exóticas plantadas com intuito 

estético. 

 

2.3 Elaboração da Lista Comentada 

 

Os dados amostrados em todos os levantamentos foram compilados para averiguar a 

composição das espécies ocorrentes na área nos últimos 10 anos. A partir desse dado foi feito 

um levantamento na literatura sobre cada uma dessas espécies para a elaboração da lista 

comentada. As fontes consultadas foram artigos científicos e livros que abordam o tema. 

A classificação taxonômica obedece Wilson e Reeder (2005). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Total das espécies amostradas. 

 

Analisando levantamentos ocorridos no Parque Estadual da Cachoeira da Fumaça 

durante o ano 2000, 2008 e 2010 foram registradas seis ordens: Didelphimorphia, Xenarthra, 

Primates, Artiodactyla, Carnivora, Rodentia. 

O número de famílias registradas chega a 15, sendo estas Didelphidae, Bradypodidae, 

Myrmecophagidae, Dasypodidae, Cebidae, Cervidae, Canidae, Mustelidae, Procyonidae, 

Felidae, Cricetide, Muridae, Caviidae, Erethizontidae e Cuniculidae. 

O total de gêneros computados é de 28 táxons e 26 espécies foram registradas no 

Parque totalizando 30 morfoespécies. 

As formas como estas espécies foram amostradas e o ano que isto ocorreu estão na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1: Lista das espécies amostradas no PECF, o ano em que isso ocorreu e sua forma de 

averiguação representada por: C = coleta; E = entrevistas; P = pegadas; F = fezes; e, V = visualização. 

ORDEM FAMÍLIAS ESPÉCIES  
NOME 

POPULAR 

2003  2008 2010  

C  E  V/P/F  C  E  V/P/F  E  V/P/F  

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae Didelphis aurita  Gambá X X 
 

X X V X P 

Philander frenata  
Cuíca-de-

quato-olhos  
X 

      

Micoureus sp.  Cuíca 
    

X 
 

X 
 

XENARTHRA Bradypodidae  Bradypus variegatus  Preguiça 
 

X 
    

X 
 

Myrmecophagidae  Tamandua 

tetradactyla  

Tamanduá-

mirim     
X 

 
X 

 

Dasypodidae Dasypus 

novemcinctus  

Tatu-galinha 

 
X 

    
X 

 

Dasypus 

septemcictus  

Tatuí 

 
X 

    
X 

 

Cabassous tatouay  

Tattu-de-

rabo-mole-

grande 
 

X 
      

Eupharactus 

sexcinctus  

Tatu-peba 

 
X 

    
X 

 

PRIMATA Cebidae Cebus apella  Macaco-prego 
 

X 
  

X 
 

X 
 

Callithrix geoffroyi  
Sagüi-da-

cara-branca  
X 
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CARNIVORA Canidae 
Cerdocyon thous  

Cachorro-do-

mato  
X 

  
X 

 
X 

 

Mustelidae Lontra longicaudis  Lontra 
 

X 
  

X 
 

X 
 

Gallictis cuja  
Furão-

pequeno  
X 

      

Eira barbara  Irara 
 

X 
  

X V X 
 

Procyonidae Procyon 

cancrivorus  

Mão-pelada 

 
X 

  
X P X P 

Nasua nasua  Quati 
 

X 
  

X 
   

Felidae 
Leopardus tigrinus  

Gato-do-

mato-pequeno  
X 

  
X 

 
X 

 

Leopardus pardalis  Jaguatirica 
    

X 
 

X 
 

ARTIODACTYLA  Cervidae Mazama sp  Veado 
       

F 

RODENTIA Cricetidae Akodon cf. cursor  Rato-do-chão X 
       

Olygoryzomys 

nigripes  

Camundongo-

do-mato 
X 

       

Oryzomys sp.  Rato-do-mato X 
       

Muridae Rattus rattus  Gabirú 
 

X 
 

X 
  

X 
 

Mus musculus  Camundongo 
 

X 
      

Caviidae Cavia sp.  Preá 
 

X 
  

X 
   

Hydrochoerus 

hydrochaeris  

Capivara 

 
X 

  
X P X P 

Cuniculus paca  Paca 
 

X 
  

X V/P X P 

Erethizontidae Chaetomys 

subspinosus  

Ouriço-preto 

    
X 

 
X 

 

Sphigurus villosus 
Ouriço-

cacheiro     
X 

 
X 

 

TOTAL:  6 14 30 4 21 
 

2 16 5 19 5 

 

4.2. Análise dos dados 

 

Nas amostragens realizadas entre 2000, 2008 e 2010 no PECF foram utilizadas 

diferentes técnicas de levantamento para conhecer a mastofauna não-voadora de pequeno e 

médio porte: captura em armadilhas, registro visual e identificação de evidências indiretas 

como pegadas e fezes, além de entrevista com moradores do entorno e funcionários do 

Parque. Geralmente a combinação destas técnicas tem sido efetiva para assegurar a 

amostragem da diversidade destes mamíferos em regiões tropicais (PINE, 1973; EISENBERG 

et al., 1979; EMMONS, 1984; FONSECA e KIERULFF, 1989; RABINOWITZ e 
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NOTTINGHAM, 1989; STALLINGS, 1989; VOSS e EMMONS, 1996; PASSAMANI et al., 

2000). 

Houve uma diminuição da diversidade de espécies com o passar dos anos. Mas em 

âmbito geral mantiveram-se as características gerais na ecologia discutida a seguir. 

Comparando a diversidade de espécies encontradas no PECF com a mastofauna 

nacional e estadual obtivemos que: as três espécies da Ordem Didelphimorphia relatada 

corresponde a 5,4% de todas as espécies do Brasil e 21,42% das espécies estaduais. Em 

relação aos Xenarthra, a seis espécies registradas no trabalho representam 31,57% do Brasil e 

66,66% do estado. Ainda foram levantadas 2 espécies na Ordem Primata, correspondendo a 

2,04% do total e 28,57% estadual. Uma espécie de Artiodactyla foi observada representando 

8,33% no Brasil e 25% do Espírito Santo. Já para os mamíferos da Ordem Carnívora foram 

registrada 8 espécies (27,58% e 53,33%, Brasil e Espírito Santo respectivamente). E por 

último as 10 espécies registradas da Ordem Rodentia correspondem a 4,25 % do total de 

espécies no Brasil e 29,41% do total do Estado. Considerando as 451 espécies de mamíferos 

não voadores no país (REIS et al, 2006), as 29 espécies encontradas no Parque Estadual da 

Cachoeira da Fumaça correspondem a 6,43% do total nacional e, considerando as 85 espécies 

de mamíferos não voadores do Espírito Santo, as registradas no Parque equivalem a 30,58%. 

Dente as espécies registradas três são endêmicas da Mata Atlântica (Didelphis aurita, 

Didelphis aurita e Callithrix geoffroyi), três estão ameaçadas de extinção no território 

nacional e estadual (Leopardus tigrinus, Leopardus pardalis e Chaetomys subspinosus). 

Espécies como Didelphis aurita, Cebus apella, Cerdocyon thous, Lontra longicaudis, 

Eira Barbara, Procyon cancrivorus, Leopardus tigrinus, Rattus rattus, Hydrochaeris 

hydrochaeris e Cuniculus paca foram registradas em todos os levantamentos e são 

caracterizadas por apresentarem hábitos generalistas adaptando-se bem a qualquer ambiente, 

são mais recorrentes e/ou as mais fáceis de serem visualizadas. Cerdocyon thous e Leopardus 

tigrinus necessitam de grandes áreas para sua subsistência, por isso sua ocorrência pode ter 

sido de grande recorrência. Além disso, a proximidade com corpos de água atrai estes 

organismos pela disponibilidade de alimentos, água e abrigo, principalmente para Lontra 

longicaudis e Hydrochaeris hydrochaeris. 

As espécies descritas em pelo menos dois dos levantamentos apresentaram 

distribuição ocasional na área e/ou são mais arredias. São elas: Bradypus variegatus, 

Tamandua tetradactyla, Dasypus novemcinctus, Dasypus septemcictus, Eupharactus 

sexcinctus, Nasua nasua, Leopardus pardalis, Sphigurus insidiosus, Chaetomys subspinosus. 
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Neste grupo ainda se encaixam as espécimes classificadas apenas até gênero Micoureus sp. e 

Cavia sp. Algumas destas espécies como Dasypus novemcinctus, Dasypus septemcictus, 

Eupharactus sexcinctus apresentam forte pressão de caça na região o que diminui sua 

freqüência. Bradypus variegatus, Tamandua tetradactyla e Sphigurus insidiosus são espécies 

arborícolas de difícil visualização e captura. As espécies Micoureus sp. e Cavia sp., além de 

serem de tamanho diminutos, possuem hábito arredios sendo o primeiro arborícola e o 

segundo terrestre. Das espécies registradas por dois levantamentos há espécies ameaçadas 

(Leopardus pardalis e Chaetomys subspinosus), estas espécies ameaçadas de extinção 

apresentam hábitos noturnos e arredios e foram verificados nas ultimas pesquisas. E o 

procionídeo Nasua nasua que ocorreu apenas nos anos de 2000 e 2008 pode indicar 

migrações à procura de habitas mais atrativos, efeito estocásticos na população ou mesmo 

falha de amostragem. Ainda Micoureus sp., Tamandua tetradactyla, Chaetomys subspinosus e 

Sphigurus insidiosus que estão relatadas nos últimos levantamentos podem indicar a 

semelhança dos protocolos ou sua proximidade temporal na obtenção dos dados.  

Ainda houve espécies relatadas em apenas um levantamento como Philander frenata, 

Cabassous inicinctus, Callithrix geoffroyi, Gallictis cuja, Akodon cf. cursor, Olygoryzomys 

nigripes, Mus musculus e Oryzomys sp. geralmente consideradas raras na região ou de difícil 

visualização por serem de tamanho pequeno, arredias e/ou noturnas. O protocolo do 

levantamento realizado no IDAF apresenta maior quantidade de armadilhas promovendo 

maior qualidade na amostragem de pequenos roedores (Akodon cf. cursor, Olygoryzomys 

nigripes, Mus musculus e Oryzomys sp.). O registro de Philander frenata, Cabassous 

inicinctus, Callithrix geoffroyi, Gallictis cuja também pode ser devido à metodologia 

divergente do levantamento realizado no ano 2000. 

De forma geral as características de grande parte das espécies relatadas foi sua 

distribuição geográfica ampla com a maioria ocorrendo em todos os biomas brasileiros e 

também apreende hábitos generalistas. 

Comparando as diferentes formas de abordagem para realizar o levantamento a 

entrevista com os funcionários e moradores do entorno obteve maior eficiência seguida de 

captura, identificação de pegadas e visualização direta (Figura 2) 
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Figura 2: Eficiências das estratégias de levantamento da mastofauna nos anos 2000, 2008 e 

2010 no PECF. 

 

A abordagem por meio de levantamento indireto por entrevista foi a mais eficiente, 

pois conta com a vigilância diária das pessoas que habitam ou trabalham na área de estudo. A 

captura é eficiente para amostragem de espécies de difícil visualização, principalmente 

aquelas noturnas e sorrateiras. No entanto, todas foram realizadas por um curto espaço de 

tempo, diminuindo as chances de verificarmos as diferenças sazonais da riqueza previsíveis 

ou não das espécies na área (Tabela 2).  

ESPÉCIES  Nº DE ESPÉCIES (%)  CONSTÂNCIA  

Hydrochoerus hydrochaeris  17/18 (94,4%) Constantes 

Didelphis aurita;  15/18 (83.3%) Constantes 

Cuniculus paca;  12/18 (66,6%) Constantes 

Procyon cancrivorus  10/18 (55,5%) Constantes 

Lontra longicaudis  8/18 (44,4%) Acessórias 

Eira barbara  6/18 (33,3%) Acessórias 

Micoureus sp  5/18 (27,7%) Acessórias 

Cebus apella; Dasypus sp.;  

Dasypus septemcictus;  

4/18 (22,2%) Ocasionais 

Entrevistas Capturas Pegadas Visualização

Espécies 88,46 15,38 10,34 10,34
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Rattus rattus, Leopardus 

tigrinus; Dasypus novemcinctus; 

Eupharactus sexcinctus  

3/18 (16,6%) Ocasionais 

Tamandua tetradactyla; 

Leopardus pardalis; Chaetomys 

subspinosus  

2/18 (11,1%) Ocasionais 

Bradypus variegatus; Cavia sp. 

Nasua nasua  

1/18 (5,5%) Ocasionais 

Tabela 2: Índice de Cosntância nos levantamentos de 2008 e 2010 segundo Silveira-

Neto et al., (1976). 

 

A continuidade de estudos é necessária tanto no sentido de ampliar a lista de 

ocorrência de espécie e confirmar todos os registros obtidos até o momento. Além disso, de 

acordo com IBAMA três das espécies relatadas no Parque estão ameaçadas de extinção 

(Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Chaetomys subspinosus) o que assegura a existência 

da unidade de conservação na região. 

 

4.3. Lista Comentada 

A sequência dos táxons segue a ordem filogenética apresentado por Wilson e Reeder 

(2005). 

 

4.3.1. ORDEM DIDELPHIMORPHIA: Compreende a grande maioria dos marsupiais 

americanos viventes, distribuídos do sudeste do Canadá ao sul da Argentina na altura da 

latitude 47ºS (NOWAK, 1999). Gardner (1993) reconheceu Didelphidae como uma única 

família de marsupiais viventes nesta ordem no país, dividida em duas subfamílias: 

Caluromyinae e Didelphinae. GARDNER (1993) baseou-se na classificação de KIRSCH 

(1977) e Aplin e Archer (1987) e foi seguido por diversos autores subseqüentes (EMMONS e 

FEER, 1997; EISENBERG e REDFORD, 1999; BROWN, 2004; GARDNER, 2005). 

Recentemente, Jansa e Voss (2000) e Voss e Jansa (2003) comprovaram o monofiletismo de 

Didelphidae e Didelphinae, com base em dados moleculares e dados combinados 

(moleculares e morfológicos). A subfamília Caluromyinae, por outro lado, parece representar 

um grupo parafilético, cuja composição deverá ser revista caso os resultados encontrados por 

estes autores sejam corroborados por análises futuras que incluam um número maior de 

caracteres. Foi adotada a classificação de Gardner (2005). 
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4.3.1.1. Família Didelphidae: A família Didelphidae, a única dentro da ordem 

Didelphimorphia, é composta por 17 gêneros e 87 espécies (GARDNER, 2005). No entanto, 

dois novos gêneros (VOSS et al., 2004a; VOSS et al. 2005), duas novas espécies (SOLARI, 

2004; VOSS et al., 2004b) e três espécies revalidadas (VOSS et al. 2005) devem ser 

acrescidas a estes números, totalizando 19 gêneros e 92 espécies atualmente reconhecidas. No 

Brasil ocorrem 16 gêneros e 55 espécies.  

Todas as espécies apresentam a mesma fórmula dentária: i 5/4, c1/1, p3/3, m4/4 = 50, 

além de uma morfologia dentária bastante conservativa. 

Os marsupiais desta família podem ser caracterizados como mamíferos de pequeno a 

médio porte (10 a 3000 g) (EMMONS e FEER, 1997). Possuem mãos e pés com cinco dedos, 

sendo o primeiro dedo do pé desprovido de garra ou unha e geralmente opositor, usado para 

agarrar e escalar galhos. A cauda é geralmente longa e preênsil, podendo conter pêlos longos 

ou diminutos e invisíveis a olho nu. A ausência de polegar opositor, cauda curta e aumento de 

massa muscular nas patas posteriores constituem adaptações ao hábito terrícola neste grupo. 

Por outro lado, cauda longa e aumento de massa muscular nas patas anteriores constituem 

adaptações ao hábito arbóreo (GRAND, 1983). 

A maioria das espécies é noturna e apresenta uma dieta onívora que pode incluir 

frutos, néctar, artrópodes e pequenos vertebrados. As espécies de Caluromyinae alimentam-se 

principalmente de frutos, ao passo que as espécies de Didelphinae apresentam uma variedade 

maior de dietas, sendo que uma delas alimenta-se primariamente de peixes. 

Após um breve período de gestação, as fêmeas de todas as espécies dão à luz 

diminutos filhotes que escalam sua pelagem até atingirem as mamas, onde se fixam por várias 

semanas para completarem o seu desenvolvimento. Os jovens de algumas espécies são 

protegidos por uma dobra de pele que recobre as mamas formando uma bolsa, denominada 

marsúpio. Filhotes mais velhos podem ser transportados nas costas das mães. 

4.3.1.1.1 Gênero Didelphis. Linnaeus, 1758 

a) Didelphis aurita (WIED-NEUWIED, 1826) – Popularmente conhecido como 

gambá, raposa, saruê, seriguê e distribui-se na porção leste do Brasil, do estado de Alagoas a 

Santa Catarina, estendendo-se a oeste até o Mato Grosso do Sul, ocupando ainda o sudeste do 

Paraguai e a província de Misiones, na Argentina (CERQUEIRA e LEMOS, 2000; BROWN, 

2004). 

Apresenta porte médio, com comprimento da cabeça e corpo entre 355 e 450 mm, 

comprimento da cauda entre 298 e 470 mm e massa corporal entre 670 e 1882g (VIEIRA, 
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1997; LANGE e JABLONSKI, 1998; PASSAMANI, 2000). Em sua face vê-se uma listra 

escura na fronte e outra sobre cada olho. A orelha é grande, desprovida de pêlos e o pavilhão 

auditivo é completamente negro. Sua coloração dorsal poder ser negra ou grisalha, devido à 

presença de pêlos-guarda brancos que se sobressaem aos pêlos de cobertura negros. A 

pelagem ventral é creme-amarelada. A cauda é preênsil, preta em sua parte basal seguida por 

um branco-amarelado; está coberta de pêlos apenas na região próxima ao corpo. As fêmeas 

possuem marsúpio. 

Possui uma dieta onívora, com certa variação no consumo dos itens. Já foram 

registrados para sua alimentação: aves, répteis, pequenos mamíferos, vários invertebrados, 

sementes e frutos (CABRERA e YEPES, 1960; SANTORI et al., 1995; CHEREN et al.,1996; 

LEITE et al., 1996; CARVALHO et al.,1999; CÁCERES e MONTEIRO-FILHO, 2001; 

CÁCERES, 2004). Santori et al.(1995) encontraram no estômago desta espécie um pedaço de 

pele de um gambá jovem; Cáceres e Monteiro-Filho (2001) destacaram o consumo de 

invertebrados fossoriais e também de uma serpente fossorial, Liotyphlops beui; e, Cabrera e 

Yepes (1960) observaram o consumo de crustáceos marinhos em áreas próximas à costa. Este 

hábito generalista indica alta adaptação em diferentes ambientes.  

As informações reprodutivas para a espécie indicam ninhadas de outubro a janeiro, 

com o número de filhotes variando de 4 a 11 (CHEREN et al., 1996; PASSAMANI, 2000). 

Passamani (2000) encontrou para a Estação Ecológica de Santa Lúcia, Espírito Santo, 1 

macho para 1,3 fêmeas, estando a maioria das fêmeas (75%) em atividade reprodutiva (com 

filhotes no marsúpio) na estação de maior pluviosidade. 

É uma espécie bastante comum em toda sua área de distribuição com hábitos noturnos 

e solitários. Demonstra grande eficiência adaptativa aos mais variados hábitats, vivendo até 

mesmo em grandes centros urbanos. Em comparação a Metachirus nudicaudatus, Philander 

frenatus e Micoureus paraguayanus, D. aurita foi a espécie com maiores deslocamentos entre 

fragmentos de Floresta Atlântica no estado do Rio de Janeiro (PIRES et al., 2002). Pode ser 

observada escalando ou andando pelo solo, sendo capturada em vários estratos da vegetação 

(PASSAMANI, 1995; CHEREN et al., 1996; LEITE et al., 1996; PASSAMANI, 2000; 

CUNHA e VIEIRA, 2002; GRELLE, 2003). Geralmente vive próxima a cursos d’água, 

abrigando-se em ocos de árvores, entre raízes ou de baixo de folhas secas. A área de uso 

observada para a espécie na Floresta com Araucária do sul do Brasil variou de 0,2ha (para 

fêmeas) a 3,0 ha (para machos), e a média da densidade populacional foi de 1,4 indivíduos/ha 

(CÁCERES e MONTEIRO-FILHO, 1998; CÁCERES, 2003). 
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É considerada como de baixo risco de extinção pela IUCN (2006), subcategoria 

preocupação menor. 

4.3.1.1.2 Gênero Micoureus. Lesson, 1842 

a) Micoureus sp.(LESSON, 1842)  Distibui-se do leste do equador até as porções 

adjacentes entre a Colômbia e Argentina passando pelo território nacinal no país 

(ANDERSON, 1997; GARDNER, 2005, PATTON e COSTA, 2003). 

O comprimento da cabeça e corpo varia de 134 mm a 492 mm e da cauda entre 186 e 

492 mm entre todas as espécies desse gênero (EMMONS e FEER, 1997; PATTON et al., 

2000). Suas cores variam entre marrom acinzentado com o ventre creme, além de possuírem a 

cauda nua. Segundo FONSECA et al (1996) todas as espécies são incetívora-onívera e com a 

maioria das espécies com dieta generalizada. Pouco se sabe a respeito de sua reprodução, mas 

para algumas espécies tende a ser durante todo o ano (PATTON et al., 2000). 

De forma geral é classificada em baixo risco de extinção ou como deficiente de dados 

(IUCN, 2006; MACHADO et al., 2005). 

 

 

4.3.2 ORDEM XENARTHRA: A ordem Xenarthra (=Edentata) é constituída atualmente por 

tamanduás, preguiças e tatus. Recentemente, esta ordem foi desmembrada em duas ordens: 

Cingulata (tatus) Gardner (2005a) e Pilosa (preguiças e tamanduás) Gardner (2005b). O 

antigo nome desta ordem, “Edentata”, significa “sem dentes”. Entretanto, neste grupo 

somente os tamanduás são realmente desprovidos de dentes, enquanto as preguiças e os tatus 

têm dentes molares e pré-molares muito simples, sem esmalte, e que crescem continuamente 

durante a vida. Como características particulares apresentam articulações adicionais entre as 

vértebras lombares, conhecidas como “xenarthrales” ou “xenarthrousprocess”, caracterizando 

sua etimologia (Xenarthra vem de xenon= estranho, e arthros = articulação). São estas 

articulações que possibilitam aos membros deste grupo assumir uma postura ereta sobre um 

tripé, formado pelos membros posteriores e cauda. Esta postura pode ser utilizada como 

resposta defensiva, para a observação ou freqüentemente para a alimentação (WETZEL, 

1982). 

Outras peculiaridades anatômicas desta ordem são: (1) a presença de veia cava 

posterior dupla enquanto a maioria dos mamíferos tem somente uma; (2) o número de 

vértebras cervicais varia de seis a nove dependendo da espécie, enquanto na maioria dos 

outros mamíferos há sete vértebras cervicais e (3) as fêmeas têm um ducto para os tratos 
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urinário e genital e os machos têm testículos internos (NOWAK, 1999; DICKMAN, 2001a).  

Além disso, possuem peculiaridades fisiológicas, como baixo metabolismo e baixa 

temperatura corpórea. Estas características estão relacionadas ao consumo de alimentos com 

baixo teor energético, como folhas (preguiças) e formigas e/ou cupins (tamanduás e tatus), e 

podem ser adaptativas para animais que têm o hábito de se entocar, como os tatus, para evitar 

o super aquecimento nas tocas ou para animais de hábitos arbóreos e que se alimentam de 

folhas, como as preguiças, pois o baixo metabolismo pode reduzir a absorção das substâncias 

tóxicas das plantas (MCNAB, 1985; MCNAB apud GILMORE et al., 2001, p. 17). 

A vida social deste grupo provavelmente é dominada pelo sentido do olfato, pois todas 

as espécies produzem secreções odoríferas em glândulas anais, que são utilizadas para marcar 

trajetos, árvores ou objetos conspícuos. Estas secreções são provavelmente ferormônios, 

utilizados para advertir a presença, e possivelmente a condição sexual de cada indivíduo 

(DICKMAN, 2001a). 

Atualmente, a ordem Xenarthra possui quatro famílias (GARDNER, 1993), 13 

gêneros e 31 espécies viventes, sendo que destas 19 espécies ocorrem no Brasil (AGUIAR, 

2004). 

4.3.2.1. Família Bradypodidae: São conhecidas popularmente como preguiças, 

bicho-preguiça, aís ou preguiças-de-três-dedos, pois apresentam três garras longas e 

recurvadas em cada membro anterior e posterior, sendo que os membros anteriores são mais 

longos que os posteriores (NOWAK,1999). A cauda é curta e robusta, com cerca de 6,8 cm de 

comprimento (EISENBERG e REDFORD, 1999). 

Esta família possui atualmente quatro espécies, todas do gênero Bradypus. Sendo que 

Bradypus pygmaeus foi descoberta recentemente numa ilha da costa do Panamá 

(ANDERSON e HANDLEY, 2001), é única espécie desta família que não ocorre no Brasil.  

Possuem oito ou nove vértebras cervicais, e isto lhes conferem grande flexibilidade 

podendo girara cabeça em até 270° (NOWAK, 1999). A maxila tem dez dentes e a mandíbula 

oito, 18 dentes no total, sem a presença de caninos ou incisivos verdadeiros (EMMONS, 

1990). Alimentam-se de folhas, galhos macios e gemas laterais ou apicais de diversas espécies 

de plantas, que são levadas até a boca com auxílio dos membros anteriores (NOWAK, 1999). 

Possuem um estômago grande e dividido em várias câmaras, para a digestão da vegetação, 

com o auxílio de bactérias capazes de digerir celulose (EMMONS, 1990; NOWAK, 1999; 

DICKMAN, 2001b). 
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As espécies de Bradypus são solitárias, arbóreas, e nadam muito bem. Raramente 

descem das árvores, vindo ao solo geralmente apenas uma ou duas vezes por semana para 

urinar e defecar, e nesta ocasião podem se deslocar no chão para outra árvore (NOWAK, 

1999). Freqüentemente, em períodos úmidos, a coloração das preguiças fica verde devido à 

presença de algas simbiontes que vivem em sua pelagem, e isto ajuda na camuflagem do 

animal na floresta. Embora normalmente seus movimentos nas árvores sejam vagarosos e 

metódicos, elas podem se deslocar mais rapidamente quando pressionadas (NOWAK, 1999). 

Bradypus mostra uma tendência a ocupar árvores com copas expostas ao sol devido à 

sua necessidade de ir até o topo se esquentar para a sua termorregulação (GILMORE et al., 

2001). O comportamento de tomar sol do gênero Bradypus funciona como uma compensação 

para sua taxa basal de metabolismo e temperatura corporal baixa (MCNAB apud WETZEL, 

1982, p. 354). 

Ambos os sexos apresentam praticamente o mesmo tamanho (EISENBERG e 

REDFORD, 1999). O período de reprodução pode ser entre março e abril ou através do ano, 

dependendo da população. Usualmente nasce apenas um filhote por vez (NOWAK,1999). 

4.3.2.1.1 Gênero Bradypus Linnaeus, 1758 

a) Bradypus variegatus (SCHINZ, 1825). Chamada de preguiça-de-garganta-marrom 

ou preguiça-marmota ocorre de Honduras ao oeste da costa do Equador, através da Colômbia 

e Venezuela, continuando a leste dos Andes e através das florestas do Equador, Peru e Bolívia 

e nas florestas do Brasil, exceto Amapá e norte do Pará (WETZEL, 1982) e ausente nos 

Llanos da Colômbia e da Venezuela (ANDERSON e HANDLEY, 2001). Está atualmente 

extinta na Argentina, sua ocorrência no Paraguai é incerta, e no Brasil, está ausente nos 

estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (AGUIAR, 2004) e na planície Pantaneira 

(SCHALLER 1983; ALHO et al. 1987). 

O comprimento médio do corpo da preguiça-de-garganta-marrom é de 58 cm, o da 

cauda é de 5,8 cm, e o peso médio fica em torno de 4,3 kg (WETZEL, 1985a). Os indivíduos 

são maiores nas regiões de altitudes altas, e menores nas terras mais baixas (WETZEL, 

1985a). Os pêlos (exceto os da face) são longos, grossos e ondulados, com coloração que 

varia do marrom pálido ao amarelado, com manchas esbranquiçadas concentradas na parte 

traseira próxima dos membros posteriores (EMMONS, 1990; EISENBERG e REDFORD, 

1999). Os machos podem ser diferenciados das fêmeas por apresentarem, no meio do dorso, 

uma parte com pelagem curta e de cor preta, envolvida por uma faixa de pêlos amarelados ou 

alaranjados (EISENBERG e REDFORD, 1999).  
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Bradypus variegatus é arborícola (FONSECA et al.,1996), habita florestas e alimenta-

se das folhas, ramos e brotos de várias plantas, mas principalmente daquelas da família 

Moraceae, entretanto a parte mais consumida da planta são as folhas, representando 94% dos 

itens consumidos, e a ingestão de folhas jovens e brotos pode aumentar conforme se tornam 

mais abundantes na floresta (QUEIROZ, 1995). 

A espécie tem atividade diurna ou noturna (QUEIROZ, 1995). Um encontro 

agonístico entre dois machos adultos foi registrado para esta espécie em uma floresta da Costa 

Rica (GREENE, 1989). 

O período de gestação conhecido para indivíduo sem cativeiro é de 120 a 180 dias, 

com o nascimento de um filhote por ano (SILVEIRA, 1968). Herbig-Sandreuter apud Wetzel 

(1982, p. 354) observou que o filhote de Bradypus variegatus, nascido no começo da estação 

seca no Brasil, começou a comer folhas no seu quarto dia de vida. O filhote pára de mamar 

em torno de 3 a 4 semanas e permanece no dorso de sua mãe por cerca de 6 meses, e no final 

deste período, a mãe deixa o filhote em sua área de vida e vai para outra área para evitar a 

competição com sua prole (MONTGOMERY e SUNQUIST apud WETZEL, 1982, p. 354). 

A espécie Bradypus variegatus está listada no “apêndice II” da CITES (2005) e a 

subespécie B. variegatus brasiliensis, que ocorre no leste do Brasil, é ameaçada pela 

destruição do hábitat e pela pressão de caça (NOWAK, 1999). 

4.3.2.2. Família Myrmecophagidae: É composta por três gêneros e quatro espécies 

de tamanduás, sendo que três ocorrem no Brasil. Estes animais possuem focinho alongado e 

tubular, ausência de dentes, saliva pegajosa e língua longa e extensível, como adaptações para 

a alimentação constituída principalmente de formigas e/ou cupins. 

Possuem garras dianteiras grandes, que utilizam na abertura de cupinzeiros e 

formigueiros e também para a defesa. Tem olfato bem apurado, entretanto, os sentidos da 

visão e audição são pouco desenvolvidos (NOWAK,1999). 

São solitários, com exceção do por fêmea e filhote, ou de casais que podem ficar 

juntos por breves períodos durante a época de reprodução. Ocasionalmente, pode haver 

encontros agonísticos, mas ainda se conhece pouco sobre a natureza e motivações destas 

disputas. 

As fêmeas de tamanduás geralmente produzem apenas um filhote por vez e o cuidado 

parental é intenso (EISENBERG e REDFORD, 1999), com o filhote sendo usualmente 

carregado no dorso da mãe por vários meses. 

4.3.2.2.1 Gênero Myrmecophaga Linnaeus, 1758 
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a) Tamandua tetradactyla (LINNAEUS, 1758). Esta espécie é conhecida como 

tamanduá-mirim ou tamanduá-de-colete. Ocorre na América do Sul, a leste dos Andes, da 

Venezuela até o norte da Argentina e norte do Uruguai (WETZEL, 1982, 1985a; NOWAK, 

1999). No Brasil, a espécie ocorre em todos os biomas (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata 

Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos; FONSECA et al., 1996). Podendo utilizar ambientes 

savânicos ou florestais. A atividade desta espécie é predominantemente noturna 

(MONTGOMERY, 1985a), mas alguns indivíduos podem ser vistos em atividade durante o 

dia. Quando não estão ativos, os tamanduás-mirins descansam em ocos de árvores, tocas de 

tatus (RODRIGUES e MARINHO-FILHO, 2003), ou em outras cavidades naturais. 

O comprimento de corpo é geralmente entre 47e 77 cm, com uma cauda de 40 a 68 

cm, e o peso em torno de 7 kg (NOWAK, 1999). A pelagem é curta e densa e sua coloração é 

amarela pálida, com duas listras pretas que avançam da região escapular até a porção posterior 

do animal, lembrando um colete. Entretanto, dependendo da área geográfica esta coloração 

preta pode estar ausente ou parcialmente presente. A cauda do tamanduá-mirim é preênsil, 

pois esta espécie tem hábito escansorial. O lado de baixo da cauda, bem como sua 

extremidade, são desprovidos de pêlos e marcados com manchas pretas irregulares (NOWAK, 

1999). 

Os membros anteriores são muito desenvolvidos e cada um apresenta quatro dedos 

com garras recurvadas, sendo que a garra do terceiro dedo é a maior, mas proporcionalmente 

não tão longa quanto à equivalente no tamanduá-bandeira. Já o membro posterior apresenta 

cinco dedos com garras menores. Quando o tamanduá-mirim é atacado, sua defesa consiste 

em assumir uma postura ereta, sob um tripé formado por suas pernas traseiras e sua cauda, 

deixando assim as garras dianteiras livres para o combate (NOWAK, 1999). 

A alimentação do tamanduá-mirim é constituída geralmente de cupins, formigas, mel e 

abelhas que são extraídos quando o animal rompe seus ninhos com as garras dianteiras 

(SILVEIRA, 1968; EMMONS, 1990). Podem se alimentar no chão ou nas árvores, e deste 

modo acessar cupinzeiros arbóreos não disponíveis ao tamanduá-bandeira.  

A fêmea de tamanduá-mirim emite sons ao anoitecer quando está no cio (SILVEIRA, 

1968). O período de gestação da espécie é cerca de 130 a150 dias de acordo com Silveira 

(1968), o filhote é carregado no dorso da mãe por tempo indeterminado ou é deixado num 

ninho enquanto a mãe se alimenta (NAPLES, 2001) e se separam depois de aproximadamente 

1 ano (MERRETT apud NOWAK, 1999, p. 157). Um espécime em cativeiro viveu 9 anos e 6 

meses (JONES apud NOWAK, 1999, p. 157). 
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O fogo, os atropelamentos rodoviários, e a caça, em algumas áreas, são fatores que 

podem reduzir as populações locais desta espécie, embora o tamanduá-mirim ainda tenha uma 

ampla distribuição e esteja bem representado em áreas naturais protegidas (AGUIAR, 2004). 

4.3.2.3. Família Dasypodidae: A família dos tatus tem atualmente oito gêneros e 21 

espécies, e destas 11 ocorrem no Brasil. A característica mais marcante desta família é a 

carapaça, que provê alguma proteção contra os predadores e minimiza danos causados pelo 

atrito com a vegetação (MCDONOUGH e LOUGHRY, 2001). Esta estrutura consiste em 

numerosos escudos dérmicos dispostos em arranjos regulares (EISENBERG e REDFORD, 

1999), que cobrem a cabeça, o dorso e as laterais, e algumas vezes as pernas e a cauda 

(EMMONS, 1990). Em torno do centro do corpo, a carapaça é arranjada em um número 

variável de cintas, separadas por pele macia, o que confere certa flexibilidade ao corpo do 

animal. O número destas cintas é utilizado para distinguir algumas espécies (EMMONS, 

1990). 

A maioria dos tatus tem pouco ou nenhum pêlo, entretanto as espécies que vivem nas 

montanhas possuem uma pelagem densa no ventre e nas pernas (EMMONS,1990; NOWAK, 

1999). Ocorrem principalmente em áreas abertas, mas também habitam as florestas, e podem 

andar solitários, em pares, ou ocasionalmente em pequenos grupos (NOWAK, 1999). 

Parecem ter um bom sentido de olfato e de audição, mas a visão é pouco desenvolvida 

(MCDONOUGH e LOUGHRY, 2001). O focinho varia consideravelmente em comprimento, 

a língua é longa e extensível (NOWAK, 1999). Os dentes são numerosos, pequenos e de 

crescimento contínuo (NOWAK, 1999). A maioria dos tatus tem de 14 a 18 dentes em cada 

maxila, entretanto o tatu-canastra (Priodontes maximus) possui de 80 a 100 dentes pequenos e 

vestigiais em cada maxila (MCDONOUGH e LOUGHRY, 2001). Alimentam-se de insetos, 

principalmente de formigas e cupins, mas também podem ingerir outros invertebrados, 

pequenos vertebrados, material vegetal e carniça, dependendo da espécie (EMMONS, 1990; 

NOWAK, 1999). 

De hábitos terrestres a fossoriais (MCDONOUGH e LOUGHRY, 2003). Os membros 

posteriores apresentam cinco dedos, e os anteriores têm um número que varia de três a cinco 

(EMMONS, 1990), com garras grandes e recurvadas que auxiliam na escavação de tocas e na 

obtenção de alimento. A maioria dos tatus encontra suas presas através da escavação do solo 

e, além disso, muitas espécies cavam tocas (MCDONOUGH e LOUGHRY, 2001). As tocas 

são utilizadas para dormir, abrigar os filhotes, escapar depredadores ou para a criação de um 

reservatório de insetos, pois muitas são escavadas dentro de formigueiros ou cupinzeiros 
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(MCDONOUGH e LOUGHRY, 2003). O tamanho e a forma das tocas variam de acordo com 

a espécie (CARTER e ENCARNAÇÃO, 1983; EMMONS, 1990). 

A atividade da maioria dos tatus é crepuscular e/ou noturna, entretanto algumas 

espécies apresentam alguma atividade durante o dia, outras mudam o período de atividade 

sazonalmente tornando-se mais diurnas quando a temperatura diminui (MCDONOUGH e 

LOUGHRY, 2003). A idade dos indivíduos também pode influenciar o período de atividade. 

Os juvenis de Dasypus novemcinctus têm seus picos de atividade durante a manhã e no final 

da tarde, enquanto os adultos são mais ativos no final da tarde e à noite (MCDONOUGH e 

LOUGHRY, 2003). Os machos geralmente são maiores do que as fêmeas, mas não há 

nenhuma característica óbvia de dimorfismo sexual quando em posição dorsal. Entretanto, em 

posição ventral nota-se o pênis, o maior entre as espécies de mamíferos (MCDONOUGH e 

LOUGHRY, 2001). Os aspectos sobre a reprodução ainda são desconhecidos para a maioria 

dos tatus, com exceção do gênero Dasypus, cujas fêmeas são as únicas entre todos os 

mamíferos que exibem poliembrionia obrigatória, ou seja, a partir de um único óvulo 

fertilizado que se divide em vários embriões, geram filhotes geneticamente idênticos, de 2 a 

12 dependendo da espécie (MCDONOUGH e LOUGHRY, 2003). 

4.3.2.3.1 Gênero Dasypus Linnaeus, 1758 

a) Dasypus novemcinctus (LINNAEUS, 1758). Conhecida popularmente como tatu-

galinha. Possui a maior distribuição geográfica entre todas as espécies de Xenarthra ocorrendo 

desde o sul dos Estados Unidos, atravessando a América Central até o noroeste da Argentina e 

do Uruguai (MCBEE e BAKER, 1982). Os biomas brasileiros de ocorrência desta espécie são 

a Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos (FONSECA et 

al., 1996). 

É a segunda maior espécie do gênero Dasypus e seu comprimento varia de 39,5 a 57,3 

cm, a cauda de 29 a 45 cm, e o peso de 3,2 a 4,1 kg (EISENBERG e REDFORD, 1999) 

chegando a 7,7kg (MCBEE e BAKER, 1982). A carapaça é de coloração parda escura, com 

escudos amarelados de intensidade variável principalmente nas cintas móveis (PARERA, 

2002). Possui geralmente 9 cintas móveis na região mediana da carapaça, entretanto este 

número pode variar de 8 a 11. A cauda tem de 12 a 15 anéis de escudos dérmicos que 

decrescem em tamanho rumo à porção distal da cauda, onde os escudos estão distribuídos de 

maneira irregular. Apresenta 4 dedos em cada membro anterior e 5 em cada membro posterior 

(MCBEE e BAKER, 1982).  
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O tatu-galinha alimenta-se principalmente de invertebrados (BREECE e DUSI, 1985), 

mas pode consumir material vegetal, vertebrados pequenos, ovos e carniça (KALMBACH 

apud MCBEE e BAKER, 1982,p. 4). Habita uma ampla variedade de hábitats, desde florestas 

decíduas até florestas tropicais, ocorrendo também em ambientes áridos como a Caatinga do 

Brasil (EISENBERG e REDFORD, 1999). Escava tocas com várias entradas de 

aproximadamente 20 cm de diâmetro (EMMONS, 1990), e com aproximadamente seis metros 

de comprimento (PARERA, 2002). 

Os adultos têm hábito crepuscular e/ou noturno, mas também podem ser observados 

durante o dia, dependendo da temperatura ambiente. Os juvenis têm o máximo de atividade 

durante a manhã e no fim da tarde (MCDONOUGH e LOUGHRY, 2003). Podem nadar e até 

se alimentar na água (PARERA, 2002). 

O estudo de McDonoug (1994) registrou comportamento de agressão, tanto em 

machos quanto em fêmeas, incluindo perseguições e lutas, nas quais os animais balançaram 

seus membros posteriores e a cauda e arranhavam uns aos outros com suas garras dianteiras. 

Como a agressão entre os machos adultos e juvenis foi comum principalmente durante a 

época reprodutiva, o mesmo autor sugere que este comportamento deve visar o acesso 

exclusivo às fêmeas receptivas. Nas fêmeas a agressão foi mais dirigida aos juvenis de ambos 

os sexos e às outras fêmeas adultas, sugerindo que a agressão seja um comportamento para 

defender a ninhada atual e promover a dispersão da ninhada anterior. 

Durante o período de acasalamento o macho segue a fêmea, e ambos forrageiam juntos 

por vários dias (MCDONOUGH, 1997; MCDONOUGH e LOUGHRY, 2003). As fêmeas 

podem reter óvulos fecundados retardando sua implantação no útero, e deste modo gerar 

filhotes depois de muito tempo decorrido do ato de cópula (PARERA, 2002). O período de 

gestação descrito para a espécie é de 120 dias segundo Nowak (1999), ou de 70 dias conforme 

Eisenberg e Redford (1999). Geralmente nascem quatro filhotes pesando de 30 a 50 g cada, 

todos do mesmo sexo e provenientes de um único óvulo fertilizado, através de poliembrionia 

(NOWAK, 1999). Os filhotes nascem totalmente formados e com os olhos abertos (PARERA, 

2002), o desmame ocorre depois de quatro a cinco meses e a maturidade sexual é atingida 

com cerca de um ano de idade (NOWAK, 1999). Podem viver mais que 22 anos (MCPHEE 

apud MCDONOUG, 1994, p. 196). 

Muitos morrem em atropelamentos rodoviários (LOUGHRY e MCDONOUGH, 1996; 

FISCHER, 1997). Embora esta espécie seja muito caçada, ainda não sofre ameaça de 

extinção, devido à sua ampla distribuição (AGUIAR, 2004). 
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b) Dasypus septemcinctus (LINNAEUS, 1758). É conhecido popularmente como tatuí. 

A distribuição geográfica desta espécie vai do sul do Amazonas até o Rio Grande do Sul, no 

Brasil, passando no sul e no norte da Argentina (WETZEL, 1982). No Brasil, ocorre nos 

biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos 

(FONSECA et al., 1996). 

É a menor espécie do gênero Dasypus (EISENBERG e REDFORD, 1999). Possui 

corpo com comprimento médio de 26,5 cm, a cauda tem em média 14,7 cm, e o peso é cerca 

de 1,5 kg (WETZEL, 1985b). A carapaça tem de seis a sete cintas móveis, e possui coloração 

escura com alguns escudos amarelados (EISENBERG e REDFORD, 1999). Assim como os 

demais tatus deste gênero, possui quatro dedos nos membros anteriores e cinco nos 

posteriores (NOWAK, 1999).  

A biologia em geral, incluindo a dieta desta espécie, tem sido pouco estudada. 

Entretanto, Redford (1985) categorizou todas as espécies do gênero Dasypus como 

insetívoros generalistas. 

Pode viver em campos, cerrados e florestas (WETZEL, 1982), e tolera hábitats 

alterados pelo homem (MCDONOUGH  et al., 2000). Tem hábito primariamente noturno, 

mas pode ser observado forrageando durante o dia (NOWAK, 1999). Quando é segurado, o 

tatuí tenta escapar dando arrancos, semelhantes a pulos, movimentando todos os membros de 

uma só vez (ENCARNAÇÃO, 1987). 

Geralmente nascem quatro filhotes por ninhada (BLOCK apud WETZEL, 1982, p. 

367). E não há informação sobre as populações desta espécie, mas acredita-se que seja 

comum e que não está sob ameaça de extinção (AGUIAR, 2004). 

4.3.2.3.2 Gênero Cabassous McMurtrie, 1831 

a) Cabassous unicinctus (LINNAEUS, 1758). Também conhecida como tatu-de-rabo-

mole-pequeno, devido ao fato de sua cauda, assim como nos demais representantes do gênero 

Cabassous, ser desprovida da cobertura completa de escudos dérmicos, possuindo apenas 

alguns escudos distribuídos espaçadamente (NOWAK, 1999). Ocorre do leste da Colômbia, 

norte da Venezuela, e guianas até os estados de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais no Brasil 

(WETZEL, 1982). Os biomas brasileiros onde está presente são Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal (FONSECA et al., 1996). 

O comprimento do corpo varia de 34,7 a 44,5cm, e o comprimento da cauda de 16,5 a 

20 cm (EISENBERG e REDFORD, 1999). O peso é de 2,2 a 4,8 kg (MERITT, 1985b). A 
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carapaça tem de 10 a 13 cintas móveis não muito demarcadas, e apresenta coloração castanho-

escura com bordas amareladas (EMMONS, 1990). Possui cinco dedos nos membros 

anteriores, com garras grandes que auxiliam na escavação, sendo que a do meio é a maior e 

possui um formato de foice. 

A alimentação consiste predominantemente de formigas e cupins (REDFORD, 1985). 

Esta espécie é solitária e noturna (MCDONOUGH e LOUGHRY, 2003), entretanto já foram 

registradas observações de atividade durante o período diurno (ENCARNAÇÃO,1987). 

Habita desde campos abertos até florestas (MCDONOUGH e LOUGHRY, 2003). 

Cabassous unicinctus gira o corpo de forma helicoidal ao cavar uma toca, deixando a 

sua abertura com um formato arredondado, e geralmente as tocas das fêmeas são maiores que 

a dos machos (CARTER eENCARNAÇÃO, 1983). 

Quase nada é conhecido sobre a reprodução. Nesta espécie, geralmente as fêmeas são 

maiores do que os machos (CARTER e ENCARNAÇÃO, 1983). Nas espécies do gênero 

Cabassous é comum o nascimento de um filhote por vez (EISENBERG e REDFORD, 1999). 

A caça é a principal ameaça para esta espécie, e a perda do hábitat é uma preocupação, 

mas, ainda assim, a espécie permanece comum e amplamente distribuída (AGUIAR, 2004). 

4.3.2.3.3 Gênero Euphractus Wagler, 1830 

a) Euphractus sexcinctus (LINNAEUS, 1758). Conhecido como tatu-peba ou tatu-

peludo, tem sua distribuição desde o sul do Suriname até o nordeste da Argentina e Uruguai, 

incluindo o Chaco e o leste do Paraguai (WETZEL, 1985a). No Brasil, esta espécie ocorre nos 

biomas da Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Campos Sulinos 

(FONSECA et al.,1996). 

Possui mais de 40 cm, a cauda mede de 11,9 a 24,1 cm, e o peso varia de 3,2 a 6,5 kg 

(REDFORD e WETZEL, 1985). A carapaça é pardo-amarelada a marrom clara, possui de 6 a 

8 cintas móveis, os pêlos são esbranquiçados e longos, a cabeça é cônica e possui um 

achatamento na parte superior, a cauda é longa e protegida por anéis córneos (SILVA, 1994). 

Esta espécie apresenta de 2 a 4 orifícios no dorso da carapaça, localizados na região da cintura 

pélvica próxima à base da cauda, por onde sai secreção de glândulas odoríferas, 

provavelmente utilizada para marcar tocas (REDFORD e WETZEL, 1985). 

A alimentação é constituída de uma ampla variedade de itens, como material vegetal, 

invertebrados, pequenos vertebrados e carniça (BEZERRA  et al ., 2001; MCDONOUGH e 

LOUGHRY, 2003; DALPONTE e TAVARES-FILHO,2004). A espécie tem hábito solitário, 

mas vários indivíduos podem se juntar em torno da carcaça de algum animal morto, para se 
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alimentarem da carne e das larvas (MOELLER apud NOWAK, 1999, p. 160). Ao contrário da 

maioria dos tatus que, quando em perigo, cavam tocas para escapar, a primeira reação do tatu-

peba quando alarmado é correr, e inclusive pode morder quando é segurado (REDFORD e 

WETZEL, 1985). Nesta situação de perigo, geralmente o tatu-peba corre direto pra sua toca 

mais próxima. 

Euphractus sexcinctus tem atividade principalmente diurna, mas ocasionalmente é 

ativo à noite. Habita formações de vegetação aberta e bordas de florestas (EISENBERG e 

REDFORD, 1999). Suas tocas têm cerca de 21 cm de largura e 19 cm de altura (CARTER e 

ENCARNAÇÃO, 1983). Podem formar aglomerados de tocas em áreas abertas (LIMA 

BORGES e TOMÁS, 2004).  

As fêmeas desta espécie são geralmente maiores do que os machos, massuas tocas são 

menores (CARTER e ENCARNAÇÃO, 1983). O período de gestação registrado em cativeiro 

para a espécie é de 60 a 64 dias, os nascimentos ocorrem ao longo do ano, e os filhotes 

nascem com cerca de 95 a 115 g (REDFORD e WETZEL, 1985). Pode nascer de um a três 

filhotes por vez, de sexos iguais ou diferentes, e não ocorre poliembrionia (MCDONOUGH e 

LOUGHRY, 2003). O filhote começa a ingerir comida sólida com cerca de um mês de idade, 

e a maturidade é atingida aos nove meses (GUCWINSKA apud REDFORD e WETZEL,1985, 

p. 2). Em cativeiro, uma espécie deste gênero viveu 18 anos e dez meses (JONES apud 

NOWAK,1999, p. 160). 

Esta espécie é vítima de atropelamentos rodoviários (VIEIRA, 1996; FISCHER, 1997) 

e apesar do sabor forte de sua carne, pode ser caçada como fonte de alimento em alguns locais 

(SANCHES, 2001). O tatu-peba vem resistindo aos distúrbios humanos e não é considerado 

ameaçado (AGUIAR, 2004). 

 

4.3.3 ORDEM PRIMATES: Os representantes da ordem Primates possuem membros 

pentadáctilos e clavícula, além de características distintivas relacionadas ao aumento do 

tamanho cerebral (especialmente córtex), à mobilidade dos dedos, a um aumento da 

importância da visão e redução do olfato (especialmente nas espécies diurnas) e a um 

aumento do período pós-natal, entre outras (NAPIER e NAPIER, 1967). A diversidade na 

estrutura, como tamanho e forma, comportamento e ecologia dos primatas é refletida pelas 

diferenças no hábitat, dieta, hábitos locomotores e organização social. A taxonomia da ordem 

Primates é algo controversa. Alguns autores têm classificado os primatas nas subordens 

Prosimii (prossímios) e Anthropoidea (macacos), esta última dividida nas infraordens 
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Platyrrhini (macacos do Novo Mundo) e Catarrhini (macacos do Velho Mundo e hominóides). 

Tendo em vista que Prosimii é um grupo parafilético, outros autores classificam os primatas 

nas subordens Strepsirhini e Haplorhini. A única diferença entre estas classificações refere-se 

à posição do gênero Tarsius (társios), o qual faz parte de Prosimii pela primeira classificação 

e de Haplorhini pela segunda (FLEAGLE,1999).  

4.3.3.1. Família Cebidae Esta família é composta por três subfamílias: Cebinae, 

Saimirinae e Callitrichinae (GROVES, 2001). A subfamília Cebinae engloba o gênero Cebus 

e a subfamília Saimirinae, o gênero Saimiri. Ambos possuem a cauda semi-preênsil na fase 

juvenil e locomoção quadrúpede. Apesar de possuírem sistemas sociais diferenciados, 

compartilham algumas características em relação à organização social e ao comportamento 

reprodutivo (ROBINSON e JANSON, 1987). Grupos mistos de Saimiri sp. e Cebus sp. são 

comuns em muitas áreas da América do Sul (FREESE e OPPENHEMER, 1981).  

A subfamília Callitrichinae inclui seis gêneros de pequenos primatas diurnos 

(Callithrix, Mico, Cebuella, Saguinus, Leontopithecus e Callimico), os quais apresentam 

como características principais as unhas em forma de garra, exceto no polegar (STEVENSON 

e RYLANDS, 1988). Todos os gêneros, exceto Callimico, geram normalmente gêmeos e não 

possuem o terceiro molar na mandíbula e maxila (fórmula dentária: i 2/2, c 1/1,pm 3/3, m 2/2 

= 32). Callimico goeldii possui fórmula dentária i 2/2, c 1/1, pm 3/3, m 3/3 = 36 (SUSSMAN, 

2000). 

4.3.3.1.1 Gênero Cebus (Erxleben, 1777).  

a) Cebus apella (LINNAEUS, 1758). Popularmente chamados de macaco-prego, 

caiarara, mico-preto, possuem um tamanho de corpo médio dentre os primatas neotropicais, 

com um peso entre 1,4 e 4,8 kg. O comprimento total da cabeça e corpo varia de 350 a 488 

mm e o da cauda, de 375 a 554 mm (ROWE, 1996). Com dimorfismo sexual pelo tamanho, 

sendo os machos adultos maiores. Possuem um corpo robusto e uma cauda semi-preênsil que 

é utilizada durante o forrageio tanto para a suspensão como para o apoio e é capaz de suportar 

o peso de um adulto apenas por curtos períodos de tempo. Possuem uma mandíbula robusta e 

dentes grandes e compactos que são bem adaptados ao seu forrageio extrativo, o qual se 

caracteriza pela exploração de recursos alimentares de difícil acesso e que exigem uma maior 

habilidade para a sua aquisição (FRAGASZY et al., 2004a; VISALBERGHI e ANDERSON, 

1999). Suas mãos são muito manipulativas e ágeis e seus polegares são pseudo-oponíveis, 

características que também facilitam o forrageio extrativo, além do uso de ferramentas 

(FRAGASZY et al., 2004a; FREESE e OPPENHEIMER, 1981; ROBINSON e JANSON, 
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1987; VISALBERGHI, 1990). Estudos recentes têm mostrado que Cebus spp. são os únicos 

macacos do Novo Mundo capazes de utilizar ferramentas na natureza a fim de facilitar a 

exploração dos recursos (FRAGASZY et al., 2004b; MOURA e LEE, 2004; ROCHA et 

al.,1998). Cérebro considerado grande em relação ao seu tamanho de corpo (FRAGASZY  et 

al., 2004a; GARBER e LAVALLEE, 1999), e o segundo maior índice de capacidade 

craniana-ICC (11,7) dentre os primatas atuais, ficando abaixo apenas do homem (ICC=23,0) 

(MARTIN, 1990). 

São primatas diurnos e arborícolas que mostram uma preferência pela parte central do 

dossel, embora possam forragear no chão e em níveis mais altos da copa. A área de vida é 

normalmente grande (150 a 293 ha), mas também podem sobreviver em áreas relativamente 

pequenas (12 a 80 ha), dependendo da distribuição e disponibilidade dos recursos alimentares 

(DI BITETTI, 2001; FRAGASZY et al., 2004a; FREESE e OPPENHEIMER, 1981; 

SILVEIRA et al., 2005). 

Onívoros, cuja dieta é composta principalmente por frutos e insetos (frugívoro-

insetívoros), mas que pode incluir sementes, flores, brotos e pequenos vertebrados (DE 

LILLO  et al., 1997; FRAGASZY  et al ., 2004a; FREESE e OPPENHEIMER, 1981; 

ROBINSON e JANSON,1987; VISALBERGHI e ANDERSON, 1999). Essa dieta altamente 

energética parece ser necessária para sustentar seu comportamento de forrageio relativamente 

ativo. O sucesso na ocupação em habitat como florestas secundárias e degradadas, é atribuído 

ao comportamento oportunista, à flexibilidade na dieta e à grande capacidade de adaptação 

quanto aos padrões de forrageio, permitindo que eles minimizem certos níveis de competição 

(intra-grupo, intra-específica e interespecífica) devido à utilização de recursos alimentares 

alternativos em épocas de escassez de frutos (FRAGASZY et al., 2004a; MCGREW, 1998). O 

sucesso no forrageio em grandes áreas de vida está relacionado à sua memória espacial, à 

utilização de regras de forrageio e à capacidade de utilizar eficientemente as informações 

visuais para reconhecer e localizar áreas com alimento favorável (GARBER e PACIULLI, 

1997; GOMES, 2006; JANSON, 1996, 1998). 

Vivem em grupos sociais que variam em tamanho de 6 a 35 indivíduos, com 

composição estável e que normalmente contêm apenas um ou dois machos adultos. A razão 

sexo-etária dos grupos é altamente variável entre as espécies, mas o número de fêmeas adultas 

parece, geralmente, superar o de machos adultos. Indivíduos solitários também são 

observados com freqüência (COUSSI-KORBEL e FRAGASZY, 1995; FREESE e 

OPPENHEIMER, 1981; ROBINSON e JANSON, 1987). As relações de dominância dentro 
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do grupo são manifestadas ocasionalmente e as interações agressivas são infreqüentes 

(COUSSI-KORBEL e FRAGASZY, 1995; GOMES, 2006; VISALBERGHI e ANDERSON, 

1999). A dinâmica social é do tipo intermediário (altos níveis de assimetria nas agressões e 

certo grau de assimetria nas interações afiliativas), podendo apresentar uma tolerância 

espacial bem acentuada entre os indivíduos de diferentes classes sociais (COUSSI-KORBEL 

e FRAGASZY, 1995). 

A maturidade sexual nas fêmeas é atingida entre o 3º e o 4º ano de vida, enquanto nos 

machos ela pode demorar até os 7 ou 8 anos (FREESE e OPPENHEIMER, 1981). Alguns 

estudos na natureza e em cativeiro mostram que Cebus spp. reproduz sazonalmente ou 

apresenta picos de nascimentos entre os meses de outubro a fevereiro (BICCA-MARQUES e 

GOMES, 2005; DI BITETTI e JANSON, 2001; PATIÑO et al., 1996). Na natureza, este 

período coincide com a época de maior disponibilidade de frutos e insetos (DI BITETTI e 

JANSON, 2000, 2001). Cebus spp. possuem um período de gestação de 5 a 6 meses, após o 

qual nasce um único filhote. O filhote nasce com aproximadamente 8,5% do peso da mãe (± 

220 g) e é dependente até os 6 a 12 meses de idade. Em ambiente natural, enquanto algumas 

fêmeas dão à luz uma vez por ano, outras dão à luz a cada dois anos (FREESE e 

OPPENHEIMER, 1981). 

Não é considerado ameaçado pela IUCN e pela Lista Oficia de Espécies da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção do IBAMA. 

4.3.3.1.2 Gênero Callithrix (Erxleben, 1777).  

a) Callithrix geoffroyi (É. Geoffroy in Humboldt, 1812). São os sagüis ou os micos. 

São animais de pequeno porte, com peso entre 300 e 450 g, comprimento total da cabeça e 

corpo de 250 mm em média e cauda medindo em torno de 280 mm. A coloração da pelagem é 

um misto cinza/preto/avermelhado, caracterizando-se pela presença de tufos auriculares e por 

uma mancha branca na testa, a qual está ausente em C. geoffroyi, pois a espécie apresenta toda 

a face branca (STEVENSON e RYLANDS, 1988; VIVO, 1991). 

São primatas arborícolas que habitam várias fisionomias florestais (STEVENSON e 

RYLANDS, 1988), podendo ocorrer inclusive em vegetação secundária, perturbada e 

fragmentada (RYLANDS e FARIA, 1993). C. geoffroyi habitam baixas altitudes. 

Sua dieta inclui frutos, insetos, néctar e exsudados de plantas (goma, resinas e látex), 

podendo alimentar-se também de flores, sementes, moluscos, ovos de aves e pequenos 

vertebrados (MIRANDA e FARIA, 2001; STEVENSON e RYLANDS, 1988; VILELA e 

FARIA, 2002). Os exsudados, ricos em carboidratos, são uma importante fonte de energia 
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durante todo o ano, principalmente em épocas de escassez de outros alimentos (COIMBRA-

FILHO e MITTERMEIER, 1976; MARTINS e SETZ, 2000; PASSAMANI, 1996). Callithrix 

apresenta incisivos inferiores adaptados à perfuração de troncos de árvores gomíferas 

(COIMBRA-FILHO e MITTERMEIER, 1976; (COIMBRA-FILHO e MITTERMEIER, 

1976; COIMBRA-FILHO et al., 1980; MELLO, 1986). Além do desenvolvimento dos 

incisivos, este tipo de alimentação é facilitada por uma adaptação no trato digestório dos 

sagüis. O ceco é mais desenvolvido, propiciando uma melhor eficiência na digestão dos 

carboidratos presentes na goma (COIMBRA-FILHO et al., 1980). Devido a esta flexibilidade 

alimentar, representada por uma capacidade de substituir frutos por goma, os sagüis são 

capazes de colonizar pequenos fragmentos, onde a disponibilidade de outros recursos é baixa 

(MARTINS e SETZ, 2000; STEVENSON e RYLANDS, 1988). 

Formam grupos compostos por 2 a 13 indivíduos, com mais de um casal de adultos, 

jovens e infantes, mas normalmente com apenas uma fêmea reprodutora (RYLANDS, 1989; 

STEVENSON e RYLANDS, 1988). A fêmea reprodutora possui ciclos ovarianos normais, 

suprimindo a ovulação das fêmeas subordinadas através da liberação de feromônios 

(provavelmente por marcações circungenitais). ABBOTT (1986) verificou que os machos 

subordinados também são suprimidos pelo macho dominante, mas somente de maneira 

comportamental. 

O período de gestação é de aproximadamente 5 meses, com cio pós-parto, levando a 

um intervalo entre nascimentos de 5 a 6 meses (FERRARI  et al., 1996; RYLANDS, 1989). 

Normalmente dão à luz gêmeos dizigóticos, mas também podem ocorrer nascimentos de um 

ou três filhotes (SUSSMAN, 2000). 

  

4.3.4 ORDEM ARTIODACTYLA: A ordem Artiodactyla (do grego, dedos pares) 

apresenta como principal característica a condição paraxônica, em que o plano de simetria das 

patas passa entre o terceiro e o quarto dedo. Também conhecidos como ungulados, por 

possuírem formações córneas, como as unhas, envolvendo a extremidade do dedo 

(CABRERA, 1960), sendo que o primeiro dedo está ausente e o segundo e o quinto estão 

reduzidos em diferentes níveis (NOWAK, 1991), portanto apenas o segundo e o terceiro 

tocam o solo (CABRERA, 1960). O crânio tem uma secção pré-orbital larga e um processo 

pós-orbital sempre presente. Possuem muitas áreas glandulares, relacionadas com a vida 

sexual e social. Apresenta dentição especializada variando o número de dentes entre 30 e 40 

(DÍAZ e BARQUEZ, 2002). Os incisivos superiores são reduzidos ou ausentes, assim como 
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os caninos e os pré-molares são simples não-molariformes. Os molares são quadricuspidados 

hispodontes, bunodontes ou selenodontes com coroas baixas e cuspidadas. Como todos os 

ungulados possuem costelas torácicas altas e costelas que atuam como ponta da coluna junto 

às patas anteriores. A maioria das espécies é terrestres, caminhadores e corredores, com 

formas herbívoras e onívoras, o estômago é simples ou composto por três ou quatro câmaras 

(MONTEIRO e ALTINO, 2004). Muitas espécies têm apêndices frontais conhecidos como 

cornos ou chifres (NOWAK, 1991). Segundo Hassanin e Douzery (2003), as famílias se 

agrupam em Tylopoda, compostos por Suidae, Tayassuidae, Hippopotamidae e Camelidae. E 

Ruminantia, composto por Antilocapridae, Giraffidae, Cervidae, Bovidae, Moschidae e 

Tragulidae.  

4.3.4.1. Família Cevidae: São os cervos e veados, amplamente distribuídos por toda 

América, Europa, Ásia e norte da África (CABRERA, 1960). São verdadeiros ruminantes 

com estômago dividido em quatro câmaras. Apóiam-se na ponta do terceiro e quarto dedo 

para locomover-se, mais ainda apresentam dois dedos rudimentares, o segundo e quinto, 

característico dos cervídeos. Crânio com barra pós-orbital e crista sagital ausente, depressão 

no lacrimal, anterior aos olhos, onde se insere a glândula pré-orbital. Os incisivos e caninos 

superiores são largos ou ausentes. Os pré-molares e molares são selenodentes. Grande parte 

dos cervídeos tem chifres descoberto por pele, quase sempre ramificado, que caem e se 

renovam com freqüência variável, dependendo da espécie. Estes, durante o crescimento são 

cobertos por pele e pelos (velame) que se desprendem ao final do processo de mineralização. 

No Brasil ocorrem dois tipos de veados: aqueles que não possuem chifres ramificados 

(Gênero: Mazama) e aqueles que os possuem – galhadas – (Gênero: Blastocerus, Odocoileus 

e Ozotoceros). 

4.3.4.1.2. Gênero Mazama sp. (Rafinesque, 1987) 

A taxonomia do gênero Mazama permanece incerta, sendo utilizada a revisão de Rossi 

(2000), que reconhece para o Brasil M. americana, M. gouazoubira, M. nana e M. 

nemorivaga, acrecentado M. bororo descrito por Duarte (1992). 

Distribui-se do sul do México, através da floresta amazônica, Brasil, Bolívia, Chaco 

do Paraguai e norte da Argentina (HERSHKOVITZ, 1982), sendo que no Brasil são 

encontrados em todas as formações florestais e em áreas de transição entre floresta e cerrado. 

O peso das espécies desse gênero varia de 15 a 30 kg (ROSSI, 2000); o tamanho do 

crânio entre 16 a 23 cm; o comprimento da cabeça ao corpo entre 85 e 134 cm; a cauda de 7 a 

20 cm; e orelha entre 8 a 110cm. A altura escapular chega a 65 cm e o comprimento a pata 
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posterior a 34 cm (DUARTE, 1996; DUARTE e MERINO, 1997; EISENBERG e 

REDFORD, 1999; ROSSI, 2000). 

Coloração geralmente marrom-avermelhada e com manchas claras que varia com a 

espécie. As espécies que se conhece fórmula dental é de i: 0/1, c: 0/3, PM: 3/3, e m: 3/3 = 32 

e cariograma variando entre 2n = 32, 34, 35, 40, 48 e 54. 

Costuma-se ser vistos solitários ou em duplas e sua dieta inclui frutos, flores, fungos, 

gramíneas, leguminosas, sementes e outros tipos de arbustos e ervas.  

As espécies desse gênero sofrem pressão antrópica como a caça e com a fragmentação 

das florestas e geralmente são listadas como dados insuficientes ou vulneráveis localmente em 

áreas populosas. Ressalvando que o gênero Mazama pode estar em plena evolução e 

diversificação, evidenciado pela não fixação dos cariótipos, confirmado pelo extenso 

polimorfismo (DUARTE e JORGE, 2003). Esse fato junto ao pequeno número de exemplares 

do gênero em museus configura uma dificuldade para definir a entidade taxonômica no país 

(ROSSI, 2000) 

 

4.3.5 ORDEM CARNIVORA: 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 e VAN VALKENBURG, 1996). 

Atualmente, existem representantes desta ordem em uma grande variedade de 

formações vegetacionais e altitudes, submetidos a diferentes condições climáticas, desde 

zonas áridas, florestas tropicais úmidas, 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 e REDFORD, 1999; 

NOWAK, 1999), onde foi introduzida pelo homem. 

Segundo Wozencraft (2005) a ordem Carnivora é dividida em duas subordens: 

Feliformia (Feloidea) e Caniformia (Canoidea). Atualmente, este grupo é formado por 15 

famílias e 287 espécies (WOZENCRAFT , 2005), sendo no Brasil encontradas 29 espécies, 

representantes das famílias Felidae, Canidae, Mustelidae, Otariidae, Mephitidae e 

Procyonidae (EISENBERG e REDFORD, 1999). 
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Uma das características comuns desta ordem é a adaptação a predação: seus crânios, 

músculos e dentes apresentam forma eficiente para encontrar, capturar e matar animais 

(EMMONS e FEER, 1997). Possuem dentição muito variável, sendo característica a presença 

dos dentes caninos e do par carniceiro, formado pelo quarto pré-molar superior e primeiro 

molar inferior, que corta fibras de carne animal com grande eficiência, principalmente nos 

felídeos (EISENBERG e 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 (NOWAK, 1999). 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 diversificação 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 variados, 

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 e FEER, 1997; 

EISENBERG e REDFORD, 1999; NOWAK, 1999; TERBORGH et al. 1999). 

Apesar de sua grande importância ecológica, a grande maioria dos carnívoros está 

altamente ameaçada 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 danos econômicos causados às criações domésticas. Entretanto, a maior ameaça que 

sofrem ainda é a redução, fragmentação ou total destruição de seus habitats, que pode levar, 

dentre outros danos, à diminuição de suas áreas de vida e das populações de suas presas 

(INDRUSIAK e EIZIRIK, 2003; MIRANDA, 2003; MARGARIDO e BRAGA, 2004). 

Das 29 espécies encontradas no Brasil, 16 constam na Lista da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (dez vulneráveis, três quase ameaçadas e três deficientes em dados) 

(MACHADO et al., 2005) e 14 na Lista Vermelha mundial da IUCN (Red List of Threatened 

Species – International Union for Conservation of Nature and Natural Resources; uma 

ameaçada, uma vulnerável, sete quase ameaçadas e quatro deficientes em dados) (IUCN, 

2006), além de outras espécies ameaçadas especialmente para alguns estados brasileiros que 

possuem listas de animais ameaçados (MACHADO et al., 1998; SÃO PAULO, 1998; 

BERGALO et al., 2000; INDRUSIAK e EIZIRIK, 2003; MARGARIDO e BRAGA, 2004; 

ESPÍRITO SANTO, 2010). 
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4.3.5.1. Família Canidae. A família Canidae conta atualmente com 13 gêneros e 35 

espécies (WOZENCRAFT, 2005). Caracterizam-se por possuírem 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 na pata posterior, além de possuírem garras não-retrácteis 

(RODRIGUES e AURICCHIO, 1994a; EMMONS e FEER, 1997; EISENBERG e 

REDFORD, 1999). Na maioria das espécies, a cauda possui grande volume de pêlo, variando 

de curta à longa; o focinho é alongado 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 (RODRIGUES e AURICCHIO,1994a; EMMONS e FEER, 1997; 

EISENBERG e REDFORD, 1999). Grande parte dos canídeos é de 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; CHEIDA, 2002; 

NAKANO-OLIVEIRA, 2002). Habitam uma grande variedade de formações vegetacionais, 

sendo, no Brasil, encontrados em todos os biomas (BERTA, 1987; FONSECA et al., 1996; 

NOWAK, 1999). 

4.3.5.1.1 Gênero Cerdocyon (C. E. H. Smith, 1839) 

a) Cerdocyon thous (LINNAEUS, 1766). Comumente chamados de cachorro-do-mato, 

graxaim, raposinha-do-mato, lobinho entre outros. Possui distribuição do Uruguai e norte da 

Argentina até as terras baixas da Bolívia e Venezuela, ocorrendo também na Colômbia, 

Guianas, Suriname e Brasil. No país, é encontrado principalmente nos biomas Cerrado, 

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 e MURTA, 2003; SILVA et al., 2004; 

WOZENCRAFT, 2005; LIM  et al., 2006). 

O comprimento 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; 

EMMONS e FEER, 1997; NOWAK, 1999; CÂMARA e MURTA, 2003; MIRANDA, 2003; 

FARIA-CORRÊA, 2004; ROCHA et al., 2004a). A pelagem varia do cinzento ao castanho, 

com faixa de pêlos pretos da nuca até a ponta da cauda, e o peito e o ventre é claro (VIEIRA, 

1946; BERTA, 1982; MIRANDA, 2003). As extremidades dos membros também são pretas e 

com pelagem curta (SILVA, 1994; EMMONS e FEER, 1997; NOWAK, 1999; CÂMARA e 

MURTA, 2003). Fórmula dentária: i 3/3; c 1/1; pm 4/4; m 2/3 = 42. 
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Possui hábito noturno e crepuscular (MONTGOMERY e LUBIN, 1978; BRADY, 

1979; CHEIDA, 2002; NAKANO-OLIVEIRA, 2002; MAFFEI e TABER, 2003; FARIA-

CORRÊA, 2004; NAKANO-OLIVEIRA, 2006). Seu forrageio costuma ser solitário, mas 

pode ocorrer em pares ou pequenos grupos familiares, provavelmente aumentando as chances 

de captura de presas. É uma espécie onívora, generalista e oportunista, cuja dieta varia 

sazonalmente e é composta por frutos, pequenos vertebrados, insetos, crustáceos e peixes, 

além de carniça (BERTA, 1982; SHELDON, 1992; EISENBERG e REDFORD, 1999; 

CHEIDA, 2002; NAKANO-OLIVEIRA, 2002; FACURE  et al., 2003; ROCHA  et al., 

2004b; ROCHA-MENDES, 2005; NAKANO-OLIVEIRA, 2006). Devido a um alto consumo 

de frutos pode agir como dispersor de sementes (ALONSO-PAZ  et al., 1995; CHEIDA, 

2002; ROCHA et al., 2004b). É monógamo, tendo a fêmea duas ninhadas 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 primavera (FARIA-CORRÊA, 2004). 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 e AURICCHIO, 1994a).  

É citada como uma espécie de menor preocupação na Lista Vermelha mundial da 

IUCN (IUCN, 2006) e consta no apêndice II da CITES (CITES, 2006). Apesar de não ser 

ameaçada de extinção, possivelmente muitas populações sofrem impactos pelo atropelamento 

de indivíduos nas rodovias do país, visto que esta é uma das espécies de carnívoro com grande 

ocorrência de mortes deste tipo (VIEIRA, 1996; RODRIGUES et al. 2002). 

4.3.5.2 Família Mustelidae. Após sua origem na América do Norte e Europa durante 

o Oligoceno, os mustelídeos vieram para a América do Sul no Plioceno e ocuparam o nicho 

ecológico dos pequenos carnívoros (EISENBERG e 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 predominantemente onívoras (irara e jaritataca) ou 

piscívoras (lontras e ariranha). Possuem um aparato carniceiro bem desenvolvido, grande 

agilidade, garras fortes e não retráteis e mandíbula fortemente encaixada no crânio, o que 

possibilita que algumas espécies se alimentem de presas maiores que seu próprio tamanho. 
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Possuem a glândula anal bem desenvolvida, que produz um odor forte e característico usado 

para comunicação e defesa (SILVA, 1994; EMMONS e FEER, 1997; EISENBERG e 

REDFORD, 1999; FELDHAMER et al., 1999; PIMENTEL 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 22 gêneros (WOZENCRAFT, 2005). O tamanho 

pode variar de 0,5 kg até mais de 50,0 kg (Volverine, Gulo-gulo). No Brasil são registradas 

seis espécies distribuídas em cinco gêneros (EISENBERG e 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. 

4.3.5.2.1 Gênero Lontra (Gray, 1843)  

a) Lontra longicaudis (OLFERS, 1818). São as lontra, o lobinho-de-rio ou 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 Campos Sulinos, 

até 3.000 m de altitude (VIEIRA, 1955; FONSECA  et al., 1996; EMMONS e FEER, 1997; 

NOWAK, 1999; LIM et al., 2006). 

O corpo é alongado com comprimento total variando 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 pêlos finos e macios e outra externa de pêlos 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; 

EMMONS e FEER, 1997; EISENBERG e REDFORD, 1999; PERACCHI  et al.,  2002; 

MIRANDA, 2003; MARGARIDO e BRAGA, 2004) Fórmula dentária: i 3/3; c 1/1; pm4/3; m 

1/2 = 36. 

É um animal de hábitos diurnos e noturnos (INDRUSIAK e EIZIRIK, 2003; 

MARGARIDO e BRAGA, 2004). 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 e EIZIRIK, 2003; MARGARIDO e BRAGA, 2004). 

Abriga-se em tocas cavadas pela própria espécie às margens de rios, por vezes formando 

galerias no seu interior. Alimenta-se principalmente de peixes, crustáceos e moluscos, e 
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ocasionalmente mamíferos e aves (PARDINI, 1998; EISENBERG e REDFORD, 1999; 

QUADROS e MONTEIRO-FILHO, 2000, 2001; NAKANO-OLIVEIRA, 2002; PERACCHI 

et al., 2002; BRANDT, 2004; WALDEMARIN, 2004; ROCHA-MENDES, 2005). Há 

também registro de consumo de frutos sugerindo a dispersão de sementes (QUADROS e 

MONTEIRO-FILHO, 2000; NAKANO-OLIVEIRA, 2006). Em geral, captura seu alimento 

dentro da água, indo comê-lo em terra, em refúgios característicos (PARDINI, 1998; 

BRANDT, 2004; WALDEMARIN, 2004). Marca seu território depositando fezes e muco das 

glândulas anais (de forte odor característico) em rochas, troncos e barrancos (INDRUSIAK e 

EIZIRIK, 2003; BRANDT, 2004; WALDEMARIN, 2004). Consegue nadar por grandes 

distâncias sem descansar em terra.   

A reprodução ocorre na primavera e o período de gestação é de dois meses, podendo 

nascer de um a cinco filhotes (SILVA, 1994; EISENBERG e REDFORD, 1999; 

MARGARIDO e BRAGA, 2004). A nidificação ocorre em gramíneas, banco de folhas 

(HARRIS, 1968), buracos cavados em barrancos de rios e até em oco de árvores. Geralmente 

as tocas não ocorrem a mais de 150 m de corpos d’água (PERERA 1996). 

Segundo Waldemarin (2004) essa é uma das espécies de lontras menos conhecidas no 

mundo. É considerada vulnerável nos estados de Minas Gerais (MACHADO  et al., 1998), 

São Paulo (SÃO PAULO,1998), Paraná (MARGARIDO e BRAGA, 2004) e Rio Grande do 

Sul (INDRUSIAK e EIZIRIK, 2003), quase ameaçada segundo a Lista da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (MACHADO  et al., 2005), deficiente em dados na Lista Vermelha 

mundial da IUCN (IUCN, 2006), além de constar no apêndice I da CITES (CITES,2006). 

Uma das principais causas de ameaça são a redução de matas ciliares e a contaminação e uso 

de cursos d’água para mineração, navegação, esportes náuticos sem controle e a construção de 

barragens para hidrelétricas. Por vezes é considerada uma ameaça pelos pescadores de 

algumas regiões devido aos supostos prejuízos que causaria às atividades de piscicultura. 

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 (INDRUSIAK e EIZIRIK, 2003; MARGARIDO e BRAGA, 2004; IUCN, 2006). 

4.3.5.2.2 Gênero Galictis (Bell, 1826) 

a) Galictis cuja (SCHREBER, 1776) – Chamado de furão-pequeno ou cachorro-do-

mato. Distribui-se pelo Peru, Paraguai, central da Argentina e sudoeste do Brasil, onde ocorre 

nos biomas do Cerrado, caatinga, mata Atlântica e Campos Sulinos HONACKI et al 1982; 

SILVA et al., 2004; NOWAK, 1999; CÂMARA e MURTA, 2003; WOZENCRAFT, 2005). 
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O peso da espécie Galictis cuja oscila ente 1,0 a 3,0 kg. Seu corpo é alongado, 

variando de 40,5 a 45,0 cm. A garganta, patas, ventre, face e membros são negros e o dorso é 

acinzentado. Na cabeça, uma faixa branca se estende da testa até a lateral do pescoço. Este 

corpo permite o furão esconder-se em tocas ou vegetação baixa e fechada (VIEIRA, 1946; 

SILVA, 1994; EISENBERG e REDFORD, 1999; NOWAK, 1999; MIRANDA, 2003). 

Fórmula dentária: i:3/3; c: 1/1; pm: 3/3; m: 1/2 = 34. 

São ágeis e rápidos, com grande habilidade para escalar, mas geralmente forrageiam 

no solo. Apresentam comportamento característico de andarem em fila. Alimentam-se 

predominantemente de vertebrado, como pequenos mamíferos, répteis, anfíbios e aves, no 

entanto já foi verificado o consumo de Hydrochoerus hydrochaeris provavelmente oriunda da 

ingestão de carniça (ROCHA-MENDES, 2005). De hábitos crepusculares e noturnos, mas já 

foram avistados durante o dia. Habitam florestas e áreas abertas, abrigando-se em tocas 

abandonadas por outros animais ou cavadas por eles mesmos. O período de gestação é de rês 

meses, nascendo de dois a quatro filhotes (SILVA, 19994; FONSECA et al., 1996; 

EISENBERG e REDFORD, 1999; NOWAK, 1999; CÂMARA e MURTA, 2003; 

MIRANDA, 2003). 

Não conta na lista de espécies ameaçadas de Extinção (MACHADO et al, 2005), 

sendo considerada de baixo risco ou de menor preocupação na Lista Vermelha mundial da 

IUCN (IUCN, 2006). 

A espécie até o momento não consta na Lista Brasileira de Fauna Ameaçada de 

Extinção (MACHADO et al., 2005), sendo considerada de baixo risco ou de menor 

preocupação na Lista Vermelha mundial da IUCN (IUCN, 2006), além de constar no apêndice 

III da CITES (CITES, 2006). 

4.3.5.2.3 Gênero Eira (C. E. H. Smith, 1842) 

a) Eira barbara (LINNAEUS, 1758). Irara ou 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 e REDFORD,1999; NOWAK, 1999; SILVA et al., 2004; LIM et al., 2006). 

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 
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e pescoço tendem apresentar um marrom mais claro. Fórmula dentária: i 3/3; c 1/1; pm 3/3; m 

1/2 = 34. 

A espécie vive solitária ou em pares, apresentando maior atividade durante o dia, 

porém pode estar ativa em parte da noite. Descansa em tocas ou ocos de árvores e alimentam-

se principalmente de pequenos vertebrados, frutos, cana-de-açúcar e mel. São ágeis e rápidas, 

capazes de correr e nadar muito bem e com bastante habilidade para subir em árvores quando 

procuram por ninhos de aves ou abelhas silvestres (WOZENCRAFT, 1993; SILVA, 1994; 

FONSECA et al., 1996; EMMONS e FEER, 1997; EISENBERG e REDFORD, 1999). O 

período de gestação varia de 63 a 70 dias, nascendo de um a quatro filhotes (EISENBERG e 

REDFORD, 1999; NOWAK, 1999; CÂMARA e MURTA, 2003; INDRUSIAK e EIZIRIK, 

2003), e por vezes, os machos ajudam no cuidado dos filhotes.  

Apesar de não constar na Lista Brasileira de Fauna Ameaçada de Extinção 

(MACHADO et al., 2005), é considerada vulnerável 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 animais domésticos e criações de abelhas (INDRUSIAK e EIZIRIK, 2003). Além disso, 

é citada como espécie de baixo risco ou de menor preocupação na Lista Vermelha mundial da 

IUCN (IUCN, 2006) e consta no apêndice III da CITES (CITES, 2006). 

4.3.5.3. Família Procyonidae: Possui seis gêneros e 14 espécies (WOZENCRAFT, 

2005), cuja distribuição abrange todo o continente americano (EISENBERG e 

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 

e 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 e AURICCHIO, 1994d; EMMONS e 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 e 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 caranguejos, 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. (EISENBERG e REDFORD, 1999). 

4.3.5.3.1 Gênero Procyon (Storr, 1780) 
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a) Procyon cancrivorus (G. [Baron] Cuvier, 1798). Chamado popularmente de mão-

pelada, guaxinim, jaguacinim. Sua distribuição geográfica é ampla, estendendo-se desde a 

América Central (Costa Rica e Panamá) até o Uruguai, nordeste da Argentina e Brasil. Em 

território brasileiro, ocorre em todos os biomas: Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e 

Campos Sulinos (VIEIRA, 1955; FONSECA et al., 1996; EMMONS e FEER, 1997; 

CÂMARA e MURTA, 2003; SILVA  et al., 2004; LIM et al.,2006). 

Seu nome popular “mão-pelada” é referente às mãos desprovidas de pêlos, que deixam 

pegadas semelhantes às de uma criança (SILVA, 1994; CÂMARA e MURTA, 2003). Possui 

o tato bem desenvolvido 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 100,0cm, e a cauda entre 20,0 e 38,0 cm, 

sendo os machos, geralmente, 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 

facilmente 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 e AURICCHIO, 1994d; SILVA, 1994; EMMONS e FEER, 1997; 

NOWAK,1999; CÂMARA e 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, manguezais e praias. A espécie se alimenta principalmente de 

moluscos, insetos, peixes, caranguejos, anfíbios e frutos (EMMONS e FEER, 1997; 

EISENBERG e REDFORD, 1999; NOWAK, 1999). A gestação dura 64 dias e a ninhada com 

dois a quatro filhotes (PERACCHI  et al. , 2002). Por utilizar freqüentemente áreas próximas 

a corpos d’água e apresentar uma pegada característica, é uma espécie de fácil constatação, no 

entanto, de difícil avistamento.  

Embora esta espécie sofra as conseqüências da destruição de seu habitat, seja vítima 

relativamente constante de atropelamentos em rodovias, além de eventual utilização de partes 

de seu corpo em crendices populares não é considerada ameaçada de extinção para o Brasil 

(MACHADO et al., 2005). Segundo a Lista Vermelha mundial da IUCN (IUCN, 2006), a 

espécie é classificada como em baixo risco ou de menor preocupação.  

4.3.5.3.2 Gênero Nasua (Storr, 1780) 
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a) Nasua nasua (LINNAEUS, 1766). Chamado popularmente de quati, coati, quati-

mundéo e quati-de-vara, é uma espécie exclusiva da América do Sul, ocorrendo na Colômbia, 

Venezuela, Guiana, Suriname, Peru, Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. No país 

está presente em todos os biomas (EMMONS e FEER, 1997; CÂMARA e MURTA, 2003; 

SILVA et al., 2004; LIM et al., 2006) e são freqüentemente observadas (GOMPPER e 

DECHER,1998; CHIARELLO, 1999; CULLEN et al., 2001). 

O corpo mede 40,0 a 65,0 cm de comprimento e a cauda 42,0 a 55,0 cm, sendo os 

machos maiores que as fêmeas. O peso varia de 2,7 a 10,0 kg (EISENBERG e 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 e YEPES, 1960; RODRIGUES e 

AURICCHIO, 1994d). Variações de coloração na pelagem são encontradas ao longo de suas 

áreas distribuição. A coloração básica do animal é alaranjada ou avermelhada para marrom 

escuro, sobrepondo-se com o amarelo. A cauda é anelada, com coloração marrom escuro ou 

avermelhada, intercalada com amarelo ou marrom claro (GOMPPER e DECHER, 1998). Os 

membros posteriores são maiores que os anteriores, e as patas são escuras com garras bem 

desenvolvidas (RODRIGUES e 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. As 

fêmeas andam em grupos com os mais jovens, enquanto os machos são freqüentemente 

solitários, além de apresentarem maior porte e serem popularmente chamados de “quati-

mundéo” (EMMONS e FEER, 1997; NAKANO-OLIVEIRA, 2002). Sua dieta pode variar 

sazonalmente e é constituída, principalmente, de invertebrados, frutos, bromélias e pequenos 

vertebrados (EISENBERG e REDFORD, 1999; 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 constatados, sugerindo 

nestes casos seu grande potencial de predação (ROCHA-MENDES, 2005) e/ou uma dieta 

necrófaga (GOMPPER e DECKER, 1998). Podem ser considerados dispersores de sementes 

devido ao hábito frugívero (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 indivíduos mais velhos. Possuem vocalizações variadas (ROCHA 

e SEKIAMA,2006).  
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O desmatamento e conseqüente fragmentação de florestas pode ser o principal fator de 

ameaça à espécie, aliado ao atropelamento em rodovias e à caça (INDRUSIAK e EIZIRIK, 

2003). 

4.3.5.4. Família Felidae: 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. Apresentam 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 o guepardo Acinonyx jubatus) que auxiliam na captura e 

contenção de suas presas. A família Felidae está entre as mais especializadas à carnivoria: 

com caninos fortes e dentes carniceiros bem desenvolvidos 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 e FEER, 1997; ADANIA 

et al., 1998; EISENBERG e REDFORD, 1999; FELDHAMER  et al, 1999; NOWAK,1999; 

OLIVEIRA e CASSARO, 2005). 

As oito espécies de felídeos que ocorrem no Brasil possuem a seguinte formula 

dentária: i 3/3; c 1/1; pm3/2; m 1/1 = 30. 

Os felídeos neotropicais geralmente caçam secretamente e capturam sua presa com um 

longo salto ou uma corrida curta de grande velocidade, sendo que as espécies maiores – onça-

pintada (Panthera onca) e onça-parda (Puma concolor) – matam suas presas por asfixia ou 

com uma mordida na nuca provocando o esmagamento das vértebras (LEITE-PITMAN et al., 

2002). 

A maioria dos felídeos selvagens é classificada sob algum grau de ameaça e algumas 

espécies são vistas como criticamente em perigo de extinção. As principais causas dessas 

ameaças são a redução e a fragmentação de habitat, além de contínua pressão de caça 

(BERGALO et al., 2000; MOREIRA, 2001; MARGARIDO e BRAGA, 2004; ESPÍRITO 

SANTO, 2005; MACHADO et al., 2005; OLIVEIRA e CASSARO, 2005; IUCN, 2006). 

4.3.5.4.1 Gênero Leopardus (Gray, 1842) 

a) Leopardus tigrinus (SCHREBER, 1775). O gato-do-mato ou gato-do-mato-

pequeno. Ocorre da Costa Rica ao norte da Argentina em todo o Brasil, até 3.200 m de 

altitude. Neste país, ocupa todos os biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata 

Atlântica e Campos Sulinos, podendo habitar regiões próximas a áreas agrícolas (FONSECA 
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et al., 1996; EMMONS e FEER, 1997; SILVA  et al.,2004; EISENBERG e REDFORD, 

1999; OLIVEIRA e CASSARO, 2005; LIM et al., 2006). 

O comprimento total varia de 60,0 a 85,0 cm e o peso de 1,5 kg a 3,5 kg. As patas são 

pequenas e proporcionais ao corpo, e os pêlos da nuca são voltados para trás. A coloração 

ocorre em tonalidades de amarelo e castanho, sendo a existência de indivíduos melânicos 

relativamente comuns. Possui rosetas pelo corpo, geralmente pequenas e abertas. (EMMONS 

e FEER, 1997; EISENBERG e REDFORD, 1999; MIRANDA, 2003; OLIVEIRA e 

CASSARO, 2005; LIM et al., 2006).Fórmula dentária: i 3/3; c 1/1; pm 3/3; m 1/1 = 30. 

Os hábitos são solitários, escansoriais e predominantemente noturnos. Alimenta-se 

principalmente de pequenos vertebrados, como mamíferos, aves e lagartos, sendo que animais 

maiores como quati (Nasua nasua), paca (Cuniculus paca) e tapiti (Sylvilagus brasiliensis) 

registrados em suas fezes (FONSECA  et al., 1996; EMMONS e FEER,1997; NAKANO-

OLIVEIRA, 2002; OLIVEIRA e CASSARO, 2005; ROCHA-MENDES, 2005). Vale destacar 

o registro de Peracchi et al. (2002) que encontraram um indivíduo com o estômago repleto de 

jabuticaba (Plinia trunciflora) em área de Mata Atlântica de interior. A maturidade sexual da 

espécie é alcançada por volta dos 11 meses e o período de gestação dura de 73 a 78 dias, 

nascendo de um a quatro filhotes (RODRIGUES e AURICCHIO, 1994b; OLIVEIRA e 

CASSARO, 2005). 

Devido à destruição de seu habitat, à caça predatória para comercialização de peles e o 

grande número de atropelamentos (INDRUSIAK e EIZIRIK, 2003; MARGARIDO e 

BRAGA, 2004; OLIVEIRA e CASSARO, 2005), esta espécie é considerada em perigo no 

estado de Minas Gerais (MACHADO et al., 1998), vulnerável no Rio Grande do Sul 

(INDRUSIAK e EIZIRIK, 2003), Paraná (MARGARIDO e BRAGA,2004), São Paulo (SÃO 

PAULO, 1998), Espírito Santo (ESPÍRITO SANTO, 2010) e na Lista da Fauna Brasileira 

Ameaçada de Extinção (MACHADO et al.,2005), quase ameaçada no Rio de Janeiro 

(BERGALO et al.,  2000) e na Lista Vermelha mundial da IUCN (IUCN, 2006), e citada no 

apêndice I da CITES (CITES,2006). 

 

b) Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758). A jaguatirica é encontrada do sudoeste do 

Texas (Estados Unidos) e oeste do México ao norte da Argentina, até 1.800 m de altitude. No 

Brasil ocorre em todas as regiões, com exceção do sul do estado do Rio Grande do Sul, 

habitando todos os biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Campos 
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Sulinos (EMMONS e FEER, 1997; EISENBERG e REDFORD, 1999; MIRANDA, 2003; 

SILVA et al., 2004;OLIVEIRA e CASSARO, 2005; LIM et al., 2006). 

É uma espécie de porte médio, com comprimento da cabeça e corpo entre 67,0 e 101,5 

cm e cauda proporcionalmente curta com média de 35,4 cm. Os machos podem pesar de 8,0 a 

16,5 kg e as fêmeas de 7,2a 9,0 kg (EMMONS e FEER, 1997; ROCHA et al., 2004a; 

OLIVEIRA e CASSARO, 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 intermediárias; 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 e FEER, 1997; OLIVEIRA e CASSARO, 2005). Fórmula dentária: i 3/3; c 

1/1; pm 3/3; m 1/1 = 30. 

Os hábitos são solitários e terrestres, e a atividade é predominantemente noturna. 

Quando ocorre atividade diurna, esta é concentrada no início da manhã e no final da tarde 

(OLIVEIRA, 1994). A área de vida pode ter grande variação, de 0,76 km
2
 a 50,9 km

2
 

dependendo do sexo e das características do habitat (JACOB, 2002; OLIVEIRA e 

CASSARO, 2005). A dieta é constituída principalmente por pequenos vertebrados, como 

roedores, marsupiais, aves, lagartos e serpentes (OLIVEIRA, 1994; EMMONS e FEER, 1997; 

NOWAK, 1999; CÂMARA e MURTA, 2003; OLIVEIRA e CASSARO, 2005; NAKANO-

OLIVEIRA, 2006). Entretanto, eventuais registros de consumo de presas de maior porte, 

como cutia (Dasyprocta), tatu (Dasypus), macaco (por ex.: bugio Alouatta), tamanduá-mirim 

(Tamandua mexicana – não encontrada no Brasil), veado (Mazama americana) e quati 

(Nasua nasua) também podem ocorrer (OLIVEIRA e CASSARO, 2005; ROCHA-MENDES, 

2005; NAKANO-OLIVEIRA, 2006). O período de gestação dura de 70 a 85 dias, nascendo 

de um a quatro filhotes (OLIVEIRA, 1994; CÂMARA e MURTA, 2003; OLIVEIRA e 

CASSARO, 2005). 

 

4.3.6 ORDEM RODENTIA: Apresentam mais de 2.000 espécies de seres vivos cem 30 

famílias, sendo a maior ordem de mamíferos, pelo menos em termos de número de táxons. Os 

Roedores variam em tamanho de 5 g (rato-pigmeu) a mais de 70 kg (capivaras) (VAUGHAN, 

1986). São encontrados ao redor do mundo, exceto na Antártida, Nova Zelândia, e em 

algumas ilhas oceânicas.  

A principal característica compartilhada do grupo Rodentia é: sua dentição altamente 

especializada para roer. Todos os roedores têm par de incisivos, seguidos por um espaço 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/topics/mammal_anatomy/kinds_of_teeth.html&prev=/search%3Fq%3DRodentia%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhhGv7YSxa6qFa7srcMyh0yZYJrNyg#incisors
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(diastema), logo após um ou mais molares e pré-molares. Os incisivos são desenraizados, 

crescendo continuamente. Suas superfícies anteriores e laterais são cobertas por esmalte, mas 

sua superfície posterior, não. Ao realizar o movimento de roer, os incisivos espremem uns 

contra os outros, desgastando a dentina, deixando a borda do esmalte como a lâmina de um 

formão (MYERS, 2000). Segundo Vaughan (1986) o sistema é muito eficaz e é uma das 

chaves do enorme sucesso dos roedores. 

A condição de um par de incisivos dominante utilizada para roer, seguido por um 

diastema longo, não é exclusivo para os roedores, e na verdade são roedores retardatários em 

relação a essa condição (mesmo que como um grupo, eles têm uma história muito antiga 

fósseis, Paleoceno) (CARLETON, 1984). O principal músculo usado na mastigação pelos 

roedores é o masseter, e os roedores podem ser divididos em vários grupos, com base 

exatamente como eles usam esses músculos (CARLETON, 1984). 

A ecologicamente dos roedores é extremamente diversificada. Algumas espécies 

passam a vida inteira acima do solo, no dossel das florestas tropicais e outros raramente 

surgem sob o solo. Ainda ocorrem espécies semi-aquáticas, enquanto outros são 

especializados para a vida nos ambiente áridos. A maioria é onívora, outras são altamente 

especializadas como dietas apenas de algumas espécies de invertebrados e fungos 

(CARLETON, 1984). 

No Brasil são listados 71 gêneros e 235 espécies de roedores. A classificação no nível 

supra genérico segue Musser e Carleton (2005); Thorington Jr e Hoffmann (2005); e Woods e 

Kilpatrick (2005). 

4.3.6.1. Família Cricetidae: Esta é a família mais diversificada de roedores do Brasil, 

com 117 espécies em 36 gêneros, todos agrupados em uma única subfamília neotropical, 

Sigmodontinae. Apresentam fórmula dentária i 1/1, c 0/0, pm 0/0, m3/3, com exceção de um 

gênero, Neausticomys, em que o último molar superior e inferior podem estar ausentes. 

4.3.6.1.1 Gênero Akodon (Meyen, 1833). 

a) Akodon cursor (WINGE, 1887). Descrito para Lagoa Santa, rio das Velhas, Minas 

Gerais, ocorre na costa leste do Brasil, da Paraíba ao Paraná e no leste de Minas Gerais. 

Os membros deste gênero têm tamanho pequeno, orelhas grandes, e cauda pouco 

menor do que do corpo [Comprimento do corpo (CC) = 85 a 128 mm, Comprimento da 

Cauda (CA) = 56 a 111 mm, Pata Posterior com Uma (PE) = 17 a 27 mm, Orelha interna (O) 

= 12 a 20 mm e a Massa Corporal (MC) = 16 a 56 g]. A pelagem do dorso varia do castanho-

claro ao castanho-escuro, sem limite definido com a pelagem do ventre, que é cinza-

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/topics/mammal_anatomy/kinds_of_teeth.html&prev=/search%3Fq%3DRodentia%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhhGv7YSxa6qFa7srcMyh0yZYJrNyg#diastema
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/topics/mammal_anatomy/kinds_of_teeth.html&prev=/search%3Fq%3DRodentia%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhhGv7YSxa6qFa7srcMyh0yZYJrNyg#molars
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/topics/mammal_anatomy/kinds_of_teeth.html&prev=/search%3Fq%3DRodentia%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhhGv7YSxa6qFa7srcMyh0yZYJrNyg#premolars
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/topics/mammal_anatomy/tooth_structure.html&prev=/search%3Fq%3DRodentia%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhhdbe6zeLPHTnUAyWH7ReS2axfCXQ#rooted
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/topics/mammal_anatomy/tooth_structure.html&prev=/search%3Fq%3DRodentia%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhhdbe6zeLPHTnUAyWH7ReS2axfCXQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&sl=en&u=http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/topics/mammal_anatomy/tooth_structure.html&prev=/search%3Fq%3DRodentia%26hl%3Dpt-BR%26prmd%3Db&rurl=translate.google.com.br&twu=1&usg=ALkJrhhdbe6zeLPHTnUAyWH7ReS2axfCXQ
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amarelada ou cinza-esbranquiçada, sendo as bases dos pêlos acinzentadas. As orelhas são 

pouco pilosas e a superfície superior das patas é clara. A cauda também é pouco pilosa, com 

escamas epidérmicas aparentes. Fêmeas têm quatro pares de mamas (peitoral, pós-axial, 

abdominal e inguinal). 

As espécies de Akodon têm hábito terrestre e são insetívoras-onívoras (GRAIPEL et 

al., 2003), sendo que artrópodes e sementes também fazem parte de sua dieta (SOUSA et al., 

2004). E o padrão de atividade A. cursor é constante ao longo da noite (GRAIPEL et al., 

2003). 

4.3.6.1.2 Gênero Oligoryzomys (Bangs, 1900) 

a) Oligoryzomys nigripes (OLFERS, 1818). Esta espécie teve a localidade-tipo restrita 

à Atyra, departamento de Paraguarí, Paraguai, ocorre também na Argentina e no Brasil, de 

Rio Grande do Sul, e em Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal (WEKSLER e BONVICINO, 

2005). 

As espécies deste gênero têm tamanho pequeno e cauda geralmente muito maior que o 

corpo (CC= 60-120 mm, CA=90-150 mm, PE=18-30 mm, O=12-20 mm, MC=9-40g). A 

coloração do dorso varia de castanho-avermelhada a amarelada, com as laterais mais claras, 

com limite definido ou pouco definido com a coloração do ventre, que é esbranquiçada ou 

amarelada. Olhos relativamente grandes, as patas são longas e finas, cobertas de pequenos 

pêlos claros e a cauda é fina e pouco pilosa. Fêmeas têm quatro pares de mamas (peitoral, 

pós-axial, abdominal e inguinal). 

A capacidade de saltar, as patas traseiras desenvolvidas, e a cauda longa das espécies 

desse gênero têm sido associadas a hábito escalador (BUENO, 2003). O padrão de atividades 

de O. nigripes é bicrepuscular, com mais atividade no início e final da noite (GRAIPEL  et 

al.,2003). Constrói ninhos a 1,5 m acima do solo ou mais, em ninhos abandonados de 

pássaros, ou em ocos de árvores vivas ou mortas (MELLO, 1977). 

4.3.6.1.3 Gênero Oryzomys (Baird, 1858). 

Oryzomys sp. As espécies deste gênero têm tamanho médio a grande e cauda maior ou 

de comprimento similar ao do corpo (CC=113-182 mm, CA=86-210 mm, PE=27-43 mm, 

O=16-25 mm, MC=70-161g). A coloração do dorso varia do castanho-escuro ao castanho-

avermelhado ou ao amarelado, com pêlos mais claros na lateral e limite bem ou pouco 

definido com o ventre, que é esbranquiçado ou amarelado. As patas são longas e estreitas, 

geralmente com a superfície superior recoberta de pêlos claros e a cauda é pouco pilosa. 

Fêmeas têm quatro pares de mamas (peitoral, pós-axial, abdominal e inguinal). 
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As espécies de Oryzomys têm hábito terrestre. Habitam formações florestais e 

formações abertas da Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga e Pantanal. 

4.3.6.2. Família Muridae: Esta família inclui apenas dois gêneros deroedores 

comensais do Velho Mundo, ambos incluídosna mesma subfamília. A fórmula dentária é: i 

1/1, c 0/0, pm 0/0, m 3/3. 

4.3.6.2.1 Gênero Mus (Linnaeus, 1758)  

a) Mus musculus (LINNAEUS, 1758). Apesar de ser uma espécie introduzida pela 

colonização européia, o camundongo é assinalada para o Brasil, com registros em todos os 

estados. 

É um roedor pequeno de cauda aproximadamente igual ao comprimento do corpo: 

(CC) 90 mm, (CA) 90 mm, (PE) 17 mm e (O) 11 mm; (MOOJEN e SILVA Jr., 1942). A 

pelagem é uniformemente cinzento-amarelada, sem limite definido entre as superfícies dorsal 

e ventral. As patas são estreitas, geralmente com a superfície superior mais amarelada. 

Fêmeas têm cinco pares de mamas, um peitoral, um pós-axial, dois abdominais e um inguinal.  

Mus musculus vive essencialmente em habitações humanas, freqüentando despensas, 

quartos e bibliotecas. 

4.3.6.2.2 Gênero Rattus (Fisher, 1803) 

a) Rattus rattus (LINNAEUS, 1758). É um roedor introduzido de tamanho médio a 

grande, de cauda maior do que o corpo, orelhas longas e quase nuas e patas posteriores sem 

membrana interdigital (CC=190 mm, CA=260 mm, PÉ=36 mm, O=24 mm; MOOJEN e 

SILVA Jr., 1942).  

Apresenta-se em três formas quanto à coloração da pelagem, (a) preto-ardósia lustrosa 

preto-ardósia no dorso, mais clara nos flancos e ainda mais no ventre; (b) castanho-

acinzentada no dorso e branco-acinzentada ou ardosíaca no ventre, e (c) castanho-cinzento-

avermelhada no dorso e o ventre branco puro. Fêmeas de Rattus rattus têm de cinco a seis 

pares de mamas, mais freqüentemente cinco, sendo um peitoral,um pós-axial, dois abdominais 

e um inguinal. 

Possui hábito terrestre, mas apresenta grande habilidade para escalar, freqüentando 

forros de casas e escalando paredes facilmente. Vivem em lugares secos, em habitações 

humanas, armazéns de grãos e entre pavimentos. Em inventários é espécie geralmente 

encontrada próxima às habitações humanas, tendo sido registrada em todos os estados do 

Brasil.  
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4.3.6.3. Família Caviidae: Inclui a capivara, os mocós e os preás, em duas 

subfamílias. A fórmula dentária é: i 1/1, c 0/0, pm 1/1,m 3/3, e todos os dentes apresentam 

crescimento contínuo. 

4.3.6.3.1 Gênero Cavia (Pallas, 1766). 

Este gênero inclui cinco espécies no Brasil, Cavia apera Erxleben 1777, Cavia fulgida 

Wagler, 1831, Cavia intermédia Cherem, Olímpio e Langgunth 1999, Cavia magna Ximenez, 

1980 e Cavia porcellus (Linnaeus 1758). As espécies desse gênero distribuem-se em 

diferentes regiões do Brasil e da América do Sul, das Guianas até Argentina e Uruguai 

(MOOJEN, 1952). 

Apresentam tamanho médio a grande e cauda atrofiada (CC = 265-310 mm, CA = 

vestigial, PE = 42-51, O = 25-30, MC = 550-760g; CHEREM et al., 1999; MOOJEN, 1952; 

XIMENEZ, 1980). A pelagem é densa e híspida. O dorso varia de castanho-escuro, 

homogênea a cinza-claro, com tons amarelados; o ventre é branco-amarelado ou ocráceo, a 

região do peito podendo ser acinzentada em algumas espécies. As patas anteriores apresentam 

quatro dígitos e as posteriores três.  

As espécies desse gênero têm hábitos terrestres. Habitam bordas de mata em áreas de 

mata Atlântica e formações próximos a cursos d’água como mata de galeria, campo úmido, 

brejo e campo limpos no Cerrado (MARES et al., 1989; MARINHO-FILHO et al., 19998), da 

mesma forma em Campos do Sul e na Caatinga. 

Reproduzem-se com uma ninhada anual e parem de um a cinco filhotes (MOOJEN, 

1952) em ninhos construídos em moitas de gramíneas. A gestação é em torno de 61 dias, a 

amamentação de 21 dias, mas filhotes conseguem ingerir alimentos sólidos logo que nascem. 

4.3.6.3.2 Gênero Hydrochoerus (Brisson, 1762).  

a) Hydrochoerus hydrochaeris (LINNAEUS, 1766) Este gênero inclui apenas uma 

espécie, a capivara, cuja localidade-tipo foi restrita para o Suriname (HUSSON, 1978). 

Ocorre também na Colômbia, Venezuela, Guianas, Paraguai, e Brasil, em todos os estados, 

em geral próximo a rios e lagoas, exceto talvez nas bacias menores de domínios mais áridos. 

Hydrochoerus hydrochaeris é o maior roedor vivente, atingindo altura média na 

cernelha de mais de 50 cm. A cabeça é grande, as orelhas curtas e arredondadas, os membros 

são curtos e a cauda vestigial (CC=1,07m a 1,34 m, CA=10 a 20 mm, PE=220 a 250 mm, O= 

60 a 70 mm e Massa Corporal (MC) em torno de 35 a 65 kg; (EMMONS e FEER, 1997). A 

pelagem é longa e grossa, de coloração variando de castanho-avermelhada para acinzentada 

nas partes superiores, e de castanha a amarelada nas partes inferiores. Tem quatro dígitos nas 
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patas dianteiras e três nas traseiras, os quais são providos de membranas interdigitais 

incipientes. Fêmeas têm quatro pares de mamas. 

Hydrochoerus hydrochaeris tem hábito semi-aquático e se alimenta principalmente de 

gramíneas e de vegetação aquática. São excelentes nadadoras e podem permanecer submersas 

por vários minutos. Habitam os mais variados tipos de ambiente, desde matas ciliares a 

savanas sazonalmente inundáveis, a até 500 m de distância da água. As capivaras são mais 

ativas a partir das 16 horas até o início da noite, mas podem estar ativas a qualquer hora do 

dia, especialmente na estação chuvosa (OJASTI, 1973). Podem se reproduzir ao longo de todo 

o ano; o período de gestação é de cinco meses e o tamanho da ninhada varia de um a oito; em 

condições favoráveis podem ter duas ninhadas por ano (OJASTI, 1973). Encontra-se rara ou 

mesmo extinta em muitas regiões onde era antes comum, mas rapidamente prolifera a ponto 

de se tornar abundante em regiões favoráveis em que seja protegida. Os machos têm uma 

grande glândula sebácea sobre a cabeça. Utilizam o produto dessa glândula para demarcar sua 

área de dominância territorial. 

4.3.6.4. Família Erethizontidae: Essa família inclui os coandus, ouriços-caixeiros e 

ouriços-pretos, agrupados em duas subfamílias e três gêneros. A fórmula dentária é: i 1/1, c 

0/0, pm 1/1, m3/3. 

4.3.6.4.1 Gênero Sphigurus (F. Cuvier, 1823)  

a) Sphigurus insidiosus (OLFERS, 1818). Sua localidade-tipo é em Salvador, na 

Bahia, mas ocorre em todos os estados entre ceará e o Espírito Santo. 

Os roedores deste gênero são menores do que os coandus, com cauda igual ou menor 

que o corpo (CC=311-415 mm, CA=238-415 mm, PE=64-82 mm; O=20 mm; MC=1200g; 

MOOJEN, 1952; VOSS  et al., 2001). As orelhas são curtas e os olhos grandes. A pelagem é 

constituída por uma mistura de pêlos-guarda aculeiformes cilíndricos e de sobrepêlos finos, 

mais longos do que os primeiros, que podem esconder os primeiros quase completamente. O 

dorso é cinza-amarelado e o ventre varia do amarelo-acinzentado ao marrom-acinzentado 

claro. As patas têm quatros dígitos providos de garras fortes, sendo o hálux substituído por 

uma calosidade muito desenvolvida e provida de estrutura óssea. A cauda é preênsil, com 

pêlos na metade proximal e nua distalmente.  

4.3.6.4.2 Gênero Chaetomys (Gray, 1843) 

a) Chaetomys subspinosus (OLFRES, 1818), sua localidade tipo é Salvado, Bahia e 

ocorre em toda costa do Brasil entre o Espírito Santo e a Bahia. 
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É um roedor grande e robusto, densamente coberto por pelos aculeiformes, mas curtos 

e pontudos na cabeça (~15 mm) na cabeça e ombros e mais longos e rombudos (~50 mm) no 

restante do dorso, nas pernas e na base da cauda. Seu corpo apresenta as seguintes medidas: 

CC = 380-450 mm; CA = 260-275 mm; PE = 67-70; O = 9; e seu peso consiste em 1300g 

(EMMONS e FEER, 1997). A cauda é preênsil, bem grossa e recoberta de espinhos na parte 

proximal, mas afinada e recoberta de cerdas em direção à ponta. Os espinhos maiores 

apresentam uma banda subapical mais escura de comprimento variável na base, que junto às 

partes distal e proximal mais clara dos espinhos proporciona uma tonalidade castanho-claro 

em seu dorso. O ventre é recoberto com cerdas achatadas e é um pouco mais que clara. Sua 

cabeça é arredondada, as orelhas são curtas, o focinho é glabro e os pés são castanhos. 

Esta espécie possui o hábito arborícola, habitam florestas costeiras, primárias e 

alteradas, na Mata Atlântica. 

4.3.6.5. Família Cuniculidae:  

a) Cuniculus paca (LINNAEUS, 1758), cuja localidade-tipo é Caiena, Guiana 

Francesa, ocorre do México ao Paraguai, nordeste da Argentina e Brasil, onde está presente 

em todos os estados. Essa família inclui apenas um gênero e duas espécies de pacas, sendo 

que apenas uma delas é conhecida para o Brasil. A fórmula dentária é: i 1/1, c0/0, pm 1/1, m 

3/3. 

Cuniculus paca tem tamanho muito grande, o corpo pesado e robusto, a cabeça grande 

e larga e os membros relativamente fortes (CC= 6,5 a 7,39 cm, CA= 0 a 1,1cm, PE= 1,15 a 

1,21 cm, O=52-53 mm, MC=9,2 a 9,5 kg; VOSS et al., 2001). Os dígitos são alongados, 

quatro nas patas anteriores e cinco nas posteriores, os três centrais providos de garras 

rombudas fortes, e os dois marginais reduzidos, não tocando o solo. A cauda é muito 

reduzida, quase imperceptível e nua. A pelagem do dorso e cabeça varia entre o castanho-

avermelhado e o castanho-escuro, ou cinza-escuro, clareando em direção às laterais, que 

apresentam um padrão de manchas arredondadas esbranquiçadas em linhas longitudinais, 

algumas delas estendendo-se do pescoço até próximo à base da cauda. O ventre é mais claro 

do que as laterais, e sem manchas. Fêmeas têm dois pares de mamas, um inguinal e um axilar 

(REIS et al, 2006). 

Apresentam hábito terrestre e alimenta-se de frutos caídos, brotos e tubérculos. 

Habitam primariamente florestas, ocorrendo em diversos ambientes florestados, como 

mangues, florestas semi-decíduas, florestas ripárias e cerrados. São animais solitários apesar 

de ocasionalmente viverem aos pares, e são territoriais (SMYTHE, 1978; EISENBERG  et 
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al.,1979). Vivem próximos a cursos d’água e dormem em tocas cavadas na parte seca dos 

barrancos, podendo também utilizar locas de pedra e covas de tatus. Perseguidos, buscam 

refúgio na água, emergindo longe, podendo atravessar com um único mergulho rios 

relativamente largos. Geralmente parem um filhote duas vezes ao ano (MATAMOROS e 

PASHOV, 1984). A gestação dura cerca de 61 dias e os filhotes são desmamados aos 21 dias, 

apesar de comer alimento sólido logo após o nascimento. Nos locais em que não são caçadas 

são comuns e facilmente observáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Houve diminuição da riqueza de espécies de mamíferos de pequeno e médio porte 

não-voadores nos últimos 10 anos no PECF. No entanto, manteve-se a característica ecológica 

principal: ampla distribuição geográfica, sendo que a maioria ocorre em todos os biomas 

brasileiros. Essas características são comuns em espécies que ocorrem em hábitat degradados.  

A maioria das espécies é generalista, o que fortalece a afirmação anterior. 

A metodologia mais eficiente de amostragem foi à aplicação de questionários com 

mais de 80% das espécies relatadas. Este foi o único levantamento com o poder de mostrar 

variação sazonal devido à constante vigilância dos funcionários do Parque e dos moradores do 

entrono.  

Espécies ameaçadas de extinção na Mata Atlântica (Leopardus pardalis, Leopardus 

tigrinus, Chaetomys subspinosus) e espécies endêmicas (Didelphis aurita, Chaetomys 

subspinosus e Callithrix geoffroyi) devem ser o foco da conservação. 
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Os métodos de amostragem privilegiaram os grupos Carnivora e Xenarthra, por serem 

espécies de maior porte e de fácil visualização ou direta ou por formas de pegadas e fezes. No 

entanto, este mecanismo de amostragem demonstrou-se falho para amostrar o grupo Rodentia. 

Portanto, a continuidade de estudos é necessária por meio de diferentes técnicas de 

amostragem, principalmente métodos de captura durante todo o ano para que se amplie a lista 

de ocorrência de espécies e se confirme os registros já obtidos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Formulário Para Coleta de Dados 

 

Data: 

Nome:  

Local da entrevista:  

Profissão/ocupação:  

Nº filhos:  

Tamanho da propriedade:  

1- Qual é a sua escolaridade? Até que ano o senhor estudou? 

2- Que espécie de mamíferos o senhor sabe que existe nesta região? 

3- Que animais existem na propriedade, dos quais o senhor não gosta? Por quê? 

4- Quais animais que o senhor via aqui e que hoje não vê mais? 

5- O senhor sabe o que significa extinção? 

6- O senhor mora na propriedade? Há quanto tempo? 

7- Se a Legislação permitisse o senhor gostaria de usufruir da caça de animais silvestres da 

região? 

8- Existem caçadores na região? O senhor já viu? 
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ANEXOS 

 

 

Figura 3: Áreas demarcadas para a utilização de capturas por meio de armadilhas realizado em 2010 

pelo IDAF. 
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Figura 4: Áreas demarcadas para a utilização de capturas por meio de armadilhas e locais de encontro 

de pegadas e fezes realizado em 2008 por Oliveira et al., 2008. 

 

 

Figura 5: Fezes de Capivara 
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Figura 6: Pegada de Mão-pelada 

 

 

Figura 7: Pegada de Capivara 
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Figura 8: Pegada de Paca 

 


