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Coordenadores de Táxon
Didelphimorphia
Rogério Vieira Rossi (UFMT)
Lena Geise (UERJ)
Pilosa e Cingulata
Flávia Regina Miranda (UFMG)
Perissodactyla
Emília Patrícia Medici (IPÊ)
Artiodactyla
Alexine Keuroghlian (Projeto Queixada)
Arnaud Léonard Jean Desbiez (Royal Zoological Society of Scotland, UK)
José Maurício Barbanti Duarte (UNESP)
Mamíferos Aquáticos (Sirenia, Cetaceae,Otariidae e Phocidae)
Vera Maria Ferreira da Silva (INPA)
Primates
Fabiano Rodrigues de Melo (UFG)
Liza Maria Veiga† (MPEG)
Marcos de Souza Fialho (ICMBio/CPB)
Carnivora (Canidae, Felidae, Mephitidae, Mustelidae e Procyonidae)
Beatriz de Mello Beisiegel (ICMBio/CENAP)
Rogério Cunha de Paula (ICMBio/CENAP)
Rose Lilian Gasparini Morato (ICMBio/CENAP)
Chiroptera
Jorge Luiz do Nascimento (ICMBio)
Ludmilla Moura de Souza Aguiar (UnB)
Enrico Bernard (UFPE)
Rodentia e Lagomorpha
Cibele Rodrigues Bonvicino (INCA)
Paulo Sergio D´Andrea (FIOCRUZ)

Didelphimorphia, Artiodactyla, Perissodactyla, Carnivora (Canidae, Felidae, Mephitidae,
Mustelidae e Procyonidae), Rodentia e Lagomorpha
Equipe Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros - CENAP
Beatriz de Mello Beisiegel - Ponto Focal
Lívia de Almeida Rodrigues - Ponto Focal
Elildo Alves Ribeiro Carvalho Jr.
Francisco Chen de Araújo Braga
Lilian Bonjorne de Almeida
Silvia Neri Godoy
Primates, Pilosa e Cingulata
Equipe Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros - CPB
Amely Branquinho Martins - Ponto Focal
André Chein Alonso
Camila Crispim Muniz
Diógenes Augusto Ramos Filho
Emanuella Félix Moura
Ivy Nunes dos S. Lima
Kena Ferrari Moreira da Silva
Marcos de Souza Fialho
Taíssa Régis dos Santos
Mamíferos Aquáticos – Sirenia, Cetacea, Otariidae e Phocidae
Equipe Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos – CMA
José Martins da Silva Júnior - Ponto Focal
Cristiane Albuquerque
Jesuína Maria da Rocha
Sérgio Carvalho Moreira
Chiroptera
Equipe Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas – CECAV
Rita de Cássia Surrage de Medeiros - Ponto Focal
Fernanda Voietta Pinna Maniglia
Carlos Abs da Cruz Bianchi
Rodrigo Ranulpho da Silva

Especialistas participantes do processo de avaliação
Didelphimorphia
Alexandre Ramlo Torre Palma – UFPB
Ana Cláudia Delciellos – UFRJ
Ana Cristina Mendes de Oliveira – UFPA
Ana Paula Carmignotto – UFSCAR
Cláudia Regina da Silva – IEPA
Daniel de Brito Candido da Silva – UFG
Emygdio Leite de Araujo Monteiro Filho – UFPR
Geruza Leal Melo – UFMS
Jonas Sponchiado – UFSM
Jorge Cherém – CAIPORA
Leandro Perez Godoy – ESALQ
Lena Geise – UERJ
Leonardo Guimarães Lessa – UFVJM
Leonora Pires Costa – UFES
Maria Nazareth Ferreira da Silva – INPA
Manoela Borges – INPA
Paulo Henrique Asfora Lopes Peres – UFPE
Rafael Leite – Brigham Young University, EUA
Renata Pardini – USP
Rogério Vieira Rossi – UFMT
Pilosa e Cingulata
Adriana Bocchiglieri – UFS
Adriano Garcia Chiarello – USP
Alessandra Bertassoni – UNESP
Claudia Bueno de Campos – Instituto Pró- Carnívoros
Fábio Röhe – WCS
Fenanda Góss Braga – Bio situ Projetos e Estudos Ambientais Ltda
Flávia Regina Miranda – UFMG
Gileno Antônio Araújo Xavier – UFRPE
Guilherme Henrique Braga de Miranda – Departamento de Polícia Federal
Guilherme de Miranda Mourão – EMBRAPA Pantanal
Guillermo Pérez-Jimeno – autônomo
Jociel Ferreira Costa – IFMA
José Abílio Barros Ohana – MPEG
Kena Ferrari Moreira da Silva – UESC
Luciana Surita Macedo – SEBRAE/RR
Marcelo Lima Reis – ICMBio
Maria Eugenia Laurito Summa – SVMA
Mariana de Andrade Faria-Corrêa – Simbiota Consultoria Ambiental Ltda
Maria Nazareth Ferreira da Silva – INPA
Nadia de Moraes Barros – Universidade do Porto, Portugal
Nina Attias – UFMS
Renata Bocorny de Azevedo – ICMBio/CPB
Sérgio Maia Vaz – MN/UFRJ
Sonia Cristina da Silva Belentani – FAPESP
Teresa Cristina da Silveira Anacleto – UNEMAT

Thiago Philipe de Camargo e Timo – UFSCAR
Wagner Augusto Fischer – MCTI
Artiodactyla e Perissodactyla
Adriane Aparecida de Morais – INPA
Alexandre Vogliotti – UNILA
Alexine Keuroghlian – Projeto Queixada
Allyson Koester – NUPECCE
Andressa Gatti – UFES
Antonio Rossano Mendes Pontes – UFPE
Arnaud Léonard Jean Desbiez – Royal Zoological Society of Scotland, Reino Unido
Claudia Bueno de Campos – Instituto Pró- Carnívoros
Cristina Farah de Tófoli – IPÊ
Edsel Amorim Moraes Júnior – Instituto Biotrópicos
Emília Patrícia Medici – IPÊ
Eveline dos Santos Zanetti – UNESP
Fernanda Cavalcanti de Azevedo – Programa de Conservação dos Mamíferos do Cerrado
Fernanda Goss Braga – Bio situ Projetos e Estudos Ambientais Ltda
Gabriela Medeiros de Pinho – INPA
Hernani Gomes da Cunha Ramos – NUPECCE
José Luiz Passos Cordeiro – FIOCRUZ
José Manuel Vieira Fragoso – Stanford University, EUA
José Maurício Barbanti Duarte – UNESP
Kevin Michael Flesher – Reserva Ecológica Michelin
Liliani Marília Tiepolo – UFPR
Marcelo Mazzolli – Projeto Puma
Márcio Leite de Oliveira – UNESP
Marcos Adriano Tortato – CAIPORA
Maria Nazareth Ferreira da Silva – INPA
Mauro Galetti – UNESP
Mônica Aragona – UFMT
Paulo Rogério Mangini – IPÊ
Tarcísio da Silva Santos Júnior – Consultor PNUD/OPAN
Ubiratan Pioveza – EMBRAPA
Vanessa Veltrini Abril – NUPECCE
Sirenia, Cetacea, Otariidae e Phocidae
Admilson Stephano – ICMBio
Alexandre de Freitas Azevedo – UERJ
Alexandre Novaes Zerbini – Instituto Aqualie
Aline Boutros de Mello – Instituto Oceanográfico – USP
Andre Silva Barreto – UNIVALI
Andréa Martins Cantanhede – UFMA
Anthony Richard Martin – SMRU
Artur Andriolo – UFJF
Ana Carolina Meirelles – Aquasis
Ana Bernadete Lima Fragoso – UERN
Camila Domit – UFPR
Carla Carneiro Marques – ICMBio/CMA
Claryana Araújo – UFG

Claudia Rocha-Campos – ICMBio/CECAT
Daniel Danilewicz - GEMARS
Daniella de Castro Fettuccia – INPA
Diogo Alexandre de Souza – INPA
Eduardo Resende Secchi – FURG
Fábia de Oliveira Luna – ICMBio/CMA
Fernanda Loffler Niemeyer Attademo – UFRPE
Fernando César Webber Rosas – INPA
Flávio José de Lima Silva – UFRN
Haydée Andrade Cunha – UFRJ
Heidi Luz Bonifácio – UFT
Helio Kinast Cruz Secco – UFLA
Ignácio Benites Moreno – UFRGS
Inês de Lima Serrano – ICMBio/CMA
Isabel Manhães Reis – INPA
Izeni Pires Farias – UFAM
Jailson Fulgencio de Moura – Leibniz Center for Tropical Marine Ecology, Alemanha
Jesuína Maria da Rocha – Instituto Aqualie
José Martins da Silva Júnior – ICMBio/CMA
José Lailson Brito – UERJ
Juliana Machado Ferreira – USP
Juliana Rodrigues Moron – UFJF
Karina Rejane Groch – Projeto Baleia Franca
Larissa Rosa de Oliveira – UNISINOS
Leandra Regina Gonçalves – USP
Luciano Dalla Rosa – FURG
Luciano Raimundo Alardo Souto – PZBGV
Márcia Helena Engel Coitinho – Instituto Baleia Jubarte
Marcos César de Oliveira Santos – USP
Maria do Socorro Reis – Instituto Mamíferos Aquáticos
Marina Consuli Tischer – Centro Golfinho Rotador
Maurício Tavares – UFRGS
Milton César Calzavara Marcondes – Instituto Baleia Jubarte
Mônica Mathias Costa Muelbert – FURG
Natália dos Santos Mamede – UFJF
Neusa Renata Emin-Lima – MPEG
Nivia Aparecida Silva do Carmo – INPA
Paula Laporta – Proyecto Franciscana cetáceos,Uruguai
Paulo André de Carvalho Flores – ICMBio/CMA
Paulo Henrique Ott – UERGS
Paulo César de Azevedo Simões-Lopes – UFSC
Pedro Friedrich Fruet – Museu Oceanográfico Professor Eliézer de Carvalho Rios de Rio Grande
Priscila Izabel Alves Pereira de Medeiros – Centro Golfinho Rotador
Raisa Isabel Ramalho Leite Reis – Centro Golfinho Rotador
Renata Santoro de Sousa Lima Mobley – UFRN
Rita de Cássia De Carli – Centro Golfinho Rotador
Rodrigo de Souza Amaral – INPA
Salvatore Siciliano – FIOCRUZ
Sannie Muniz Brum – Instituto Piagaçu
Sarah Stutz Reis – UFJF

Sérgio Moreira Ramos –ICMBio/CEPTA
Shirley Pacheco Souza – Instituto Federal de São Paulo
Suzana Stutz Reis – UFJF
Tatiana Lemos Bisi – UERJ
Vera Maria Ferreira da Silva – INPA
Victor Fernando Volpato Pazin – ICMBio/CMA
Vitor Luz Carvalho – Aquasis
Waleska Gravena – INPA
Primates
Adriana Pereira Milagres – UFV
Alexandre Túlio Amaral Nascimento – IPÊ
Alcides Pissinatti – CPRJ/INEA
Amely Branquinho Martins – ICMBio/CPB
Ana Cristina Mendes de Oliveira – UFPA
Andréa Siqueira Carvalho – UERJ
André Chein Alonso – ICMBio/CPB
André de Almeida Cunha – UnB
André Hirsch – UFSJ
André Luis Ravetta – MPEG
Anthony Brome Rylands – CI, EUA
Armando Muniz Calouro – UFAC
Bianca Ingberman – IPeC
Brígida Gomes Fries – SVMA
Bruna Martins Bezerra – UFPE
Carlos Eduardo Guidorizzi de Carvalho – ICMBio
Carlos Ramon Ruiz – UENF
Chistoph Knogge – IPÊ
Daniel Brito – UnB
Daniel da Silva Ferraz – UFV
Daniel Gomes Pereira – UERJ
Fabiano Rodrigues de Melo – UFG
Fábio Röhe – WCS
Felipe Ennes Silva – IDSM
Fernanda Pedreira Tabacow – Projeto Muriquis
Fernanda Pozzan Paim – IDSM
Fernando de Camargo Passos – UFPR
Gabriela Ludwig – ICMBio/CPB
Gustavo Rodrigues Canale – UFMT
Gerson Buss – ICMBio/CPB
Helder Lima de Queiroz – IDSM
Helena de Godoy Bergallo – UERJ
Igor Pfeifer Coelho – UFRGS
Isabel Bechara – UFRJ
Ítalo Martins da Costa Mourthé – PUCRS
Jean Philippe Boubli – INPA
Jéssica Lynch-Alfaro – University of California, EUA
João Marcelo Deliberador Miranda – UNICENTRO
João Pedro Souza-Alves – UFS
José Rímoli – UFMS

José de Sousa e Silva Júnior – MPEG
Juliana Gonçalves Ferreira – ICMBio
Juliana Nascimento Martins – Tecniflora Assessoria e Planejamento Ltda
Júlio César Bicca Marques – PUCRS
Leandro Jerusalinsky – ICMBio/CPB
Leandro Santana Moreira – CECO
Leonardo de Carvalho Oliveira – UFRJ
Leonardo Gomes Neves – IESB
Liliam Patricia Pinto – ICMBio/CEPAM
Liza Maria Veiga† – MPEG
Luciana Gosi Pacca – ICMBio
Marcelo Derzi Vidal – ICMBio
Márcio Port Carvalho – IF/SP
Marcos de Souza Fialho – ICMBio/CPB
Maria Adélia Borstelmann de Oliveira – UFRPE
Mariluce Rezende Messias – UFT
Maurício Talebi – UNIFESP, Campus Diadema
Milene Moura Martins – UNISA
Mônica Mafra Valença Montenegro – ICMBio/CPB
Paula Procopio de Oliveira – BIOMA Meio Ambiente
Paulo Thieres Pinto de Brito – Sertões Consultoria Ambiental e Assessoria
Renata Bocorny de Azevedo – ICMBio/CPB
Renato Richard Hilário – UFS
Ricardo Sampaio – ICMBio
Rodrigo Cambara Printes – UERGS
Rodrigo del Rio do Valle – UNIP
Rogério Grassetto Teixeira da Cunha – UNIFAL
Rosana Junqueira Subirá – ICMBio
Sandra Quadros Campos Ferreira – PUC Minas
Sandro Leonardo Alves – ICMBio
Valeska Martins da Silva – UNICRUZ
Waldney Pereira Martins – UNIMONTES
Wilson Roberto Spironello – INPA
Carnivora - Canidae, Felidae, Mephitidae, Mustelidae e Procyonidae
Antonio Rossano Mendes Pontes – UFPE
Beatriz de Mello Beisiegel – ICMBio/CENAP
Carlos Benhur Kasper – UNIVATES
Carolina Carvalho Cheida – IPeC
Caroline Leuchtenberger – INPA
Claudia Bueno de Campos – Instituto Pró-Carnívoros
Cláudia Rocha-Campos – ICMBio/CECAT
Dênis Aléssio Sana – Instituto Pró-Carnívoros
Diego Queirolo – Universidad de la República, Uruguai
Edsel Amorim Moraes Júnior – Instituto Biotrópicos
Edson de Souza Lima – Instituto Pró-Carnivoros
Emiliano Esterci Ramalho – IDSM
Erika Hingst-Zaher – Instituto Butantan
Fábio Machado – MZUSP
Fernando Cesar Cascelli Azevedo – UFSJ

Fernanda Cavalcanti de Azevedo – Programa de Conservação dos Mamíferos do Cerrado
Flávio Henrique Guimarães Rodrigues – UFMG
Francisco Chen de Araújo Braga – ICMBio/CENAP
Frederico Gemesio Lemos – UFG
Gitana Nunes Cavalcanti – Pró-Vida Brasil
Katia Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz – ESALQ
Lilian Bonjorne de Almeida – ICMBio/CENAP
Livia de Almeida Rodrigues - ICMBio/CENAP
Manoel Ludwig da Fontoura Rodrigues – PUCRS
Mara Cristina Marques – FPZSP
Marcos Adriano Tortato – CAIPORA, Cooperativa para Conservação da Natureza
Maria Luísa Silva Pinto Jorge – Vanderbilt University, EUA
Maria Renata Pereira Leite Pitman – Duke University, EUA
Oldemar de Oliveira Carvalho Junior – Instituto Ekko
Peter Gransden Crawshaw Junior – ICMBio/CENAP
Renata Bornholdt – PUCRS
Ricardo Luís Pires Boulhosa – Instituto Pró- Carnívoros
Ricardo Sampaio – ICMBio
Rodrigo Pinto Silva Jorge – ICMBio
Rodrigo Teribele – UFMS
Rogério Cunha de Paula – ICMBio/CENAP
Ronaldo Gonçalves Morato – ICMBio/CENAP
Sandra Maria Cintra Cavalcanti – Instituto Pró-Carnívoros
Tadeu Gomes de Oliveira – UEMA
Vania Carolina Fonseca da Silva – IDSM
Walfrido Moraes Tomás – EMBRAPA
Chiroptera
Adarene Guimarães da Silva Motta – UERJ
Adriana Bocchiglieri – UFS
Adriana Ruckert da Rosa – Centro de Controle de Zoonoses/SP
Adriano Lúcio Peracchi – UFRRJ
Amanda Galvão – ICMBio
Ana Maria Rui – UFPel
Alice Francener Nogueira Gonzaga – UFG
Angelika Bredt – SES/DF
Crasso Paulo Bosco Breviglieri – UNESP
Daniel Paulo de Souza Pires – UFRGS
Daniel Santana Lorenzo Raíces – ICMBio
Darwin Dias Fagundes – Instituto Sauver
Emmanuel Messias Vilar Gonçalves da Silva – UFPB
Enrico Bernard – UFPE
Fábio Angelo Melo Soares – UFS
Fabrício Escarlate Tavares – ICMBio
Fernando Marques Quintela – UFRGS
Flávia Sibele Foltran Fialho – ICMBio
Franciele Parreira Peixoto – UFG
Henrique Ortêncio Filho – UEM
Isaac Passos de Lima – UFRRJ
Isabel de Araujo Sbragia – UFS

Jorge Luiz do Nascimento – ICMBio
Júlio Ernesto Baumgarten – UESC
Larissa Pingret Mincaroni dos Santos – Instituto Sauver
Ludmilla Moura de Souza Aguiar – UnB
Luiz Augustinho Menezes da Silva – UFPE
Marcelo Aparecido Marques – UNIPAR
Marcelo de Moraes Weber – UFRJ
Marcelo Oscar Bordignon – UFMS
Marcelo Rodrigues Nogueira – UFRRJ
Marília Abero Sá de Barros – UFRN
Marlon Zortea – UFG
Marta Elena Fabian – UFRGS
Monik Oprea – UFG
Paloma Joana Albuquerque de Oliveira – UFPB
Paulo Estéfano Dineli Bobrowiec – INPA
Larissa Pingret Mincaroni dos Santos – Instituto Sauver
Pollyana Patricio-Costa – UFPR
Rafael Sales Bandeira – UFS
Raymundo José de Sá Neto – UESB
Ricardo Moratelli – FIOCRUZ
Rosane Vera Marques – UFRGS
Roseli Rodolfo da Silva – UFPE
Roxanne Cassiano Silva – UnB
Sandra Mara Milani Nishimura – UNIPAR
Shirley Seixas Pereira da Silva – IRV
Silvia Regina Ferreira – UEM
Stephen Ferrari – UFS
Susi Missel Pacheco – Instituto Sauver
Teone Pereira da Silva Filho – UFPE
Thairane Cristina Alves da Silva – CEF 04
Tiago Souto Martins Teixeira – ICMBio
Valéria da Cunha Tavares – UFMG
Viviane Passos Santos – ICMBio
Wagner Andre Pedro – UNESP
Wilson Uieda – UNESP
Rodentia e Lagomorpha
Alexandra Maria Ramos Bezerra – FIOCRUZ
Alexandre Christoff – ULBRA
Alexandre Percequillo – USP
Alexandre de Souza Portella – UnB
Ana Paula Carmignotto – UFSCAR
Alzira Maria Madalena Almeida Saldanha – UNEMAT
Cibele Rodrigues Bonvicino – INCA
Claudia Regina da Silva – IEPA
Daniel Santana Lorenzo Raices – ICMBio
Diogo Loretto Medeiros – UFRJ
Erika Hingst-Zaher – Instituto Butantan
Fabiano Araújo Fernandes – UFRGS
Gilson Evaristo Iack Ximenes – UESB

Gisele Mendes Lessa del Giúdice – UFV
Janio Moreira – UFRJ
João Alves de Oliveira – UFRJ
Jorge Cherém – CAIPORA
Liliani Marília Tiepolo – UFPR
Marcelo Lima Reis – ICMBio
Marcelo Weksler – UNIRIO
Martin Roberto Alvarez – UESC
Michel Faria – UFRJ
Pablo Rodrigues Gonçalves – UFRJ
Paulo Henrique Asfora Lopes Peres – UFPE
Paulo Sergio D´Andrea – FIOCRUZ
Roberta Paresque – UFES
Roberto do Val Vilela – FIOCRUZ
Yuri Luiz Reis Leite – UFES
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Lista de siglas
ACAP
AMPA
ANEEL
ANGÁ
APA
APP
AQUASIS
ARIE
ASASG
ASPE
AVIDEPA
AVP
CAIPORA
CASIB
CBRO
CBSG
CCTEP
CDB
CEBIMar
CECAT
CECO
CEF
CEMAVE
CEMIG
CENAP
CENA-USP
CEPAM
CEPAN
CEPEC
CEPLAC
CEPSUL
CEPTA
CESP
CETAS
CGPEG
CI
CIB
CIGS
CIT
CITES
CHUNB
CMA
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Agreement on the Conservation of Albatrosses and Petrels
Associação Amigos do Peixe-boi
Agência Nacional de Energia Elétrica
Associação para Gestão Socioambiental do Triângulo Mineiro,
Área de Proteção Ambiental
Área de Preservação Permanente
Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos
Área de Relevante Interesse Ecológico
Anteater, Sloth & Armadillo Specialist Group - Grupo de especialistas em
Tamanduás, Preguiças e Tatus
Área de Proteção Especial
Associação Vila-velhense de Proteção Ambiental
Análise de Viabilidade Populacional
Cooperativa para Conservação da Natureza
Criadouro de Animais Silvestres da Itaipu Binacional
Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos
Conservation Breeding Specialist Group
Comitê Científico, Técnico e Econômico das Pescas da União Europeia
Convenção sobre Diversidade Biológica
Centro de Biologia Marinha
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Cerrado e
Caatinga
Centro de Estudo Ecológicos e EducaçãoAmbiental
Centro de Ensino Fundamental
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres
Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros
Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica
Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste
Centro de Estudos de Pesquisas do Cacau
Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do
Sudeste e Sul
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais
Companhia Energética de São Paulo
Centro de Triagem de Animais Silvestres
Coordenação Geral de Petróleo e Gás (IBAMA)
Conservation International
Comissão Internacional da Baleia
Centro de Instrução de Guerra na Selva
Convenção Interamericana para a Proteção e Conservação das Tartarugas Marinhas
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção
Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos
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CMS
CNPQ
CNUC
CODEVASF
CONABIO
CONICET
COP
CPB
CPC
CPPMA
CPRJ
CPUE
CRAX
CTTMAR
DAEE
DEPAVE
DIBIO
DZUP
ECO
ECOA
ECOMAR
EMBRAPA
ESALQ
ESEC
FAO
FAPESP
FLONA
FIOCRUZ
FMA
FMA
FNMA
FPZSP
FSA
FUNBIO
FURB
FURG
FVA
FZB
GBIF
GEF
GEMARS
GEP/UNIVALI
GIZ
IB-USP
IBAMA
IBDF
IBGE
ICMBio
ICCAT

Convenção sobre Espécies Migratórias
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
Comissão Nacional de Biodiversidade
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Argentina)
Conferência das Partes
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros
Centro de Pesquisa Canguçu
Centro de Preservação e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos
Centro de Primatologia do Rio de Janeiro
Captura por Unidade de Esforço
Sociedade de Pesquisa da Fauna Silvestre
Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar
Departamento de Águas e Energia Elétrica (São Paulo)
Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre (São Paulo)
Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade (ICMBio)
Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná
Organização para Conservação do Meio Ambiente
Centro de Ecologia e Conservação Animal
Grupo de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
Estação Ecológica
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Floresta Nacional
Fundação Oswaldo Cruz
Fundação Mamíferos Aquáticos
Franciscana Management Areas
Fundo Nacional do Meio Ambiente
Fundação Parque Zoológico de São Paulo
Centro Universitário Fundação Santo André
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
Universidade Regional de Blumenau
Universidade Federal do Rio Grande
Fundação Vitória Amazônica
Fundação Zoobotânica
Global Biodiversity Information Facility
Fundo Mundial para o Ambiente
Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul
Grupo de Estudos Pesqueiros (UNIVALI)
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - Sociedade Alemã de
Cooperação Internacional
Instituto de Biociências da USP
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Comissão Internacional para Conservação do Atum no Atlântico
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IDCR
IDSM
IECOS
IEPA
IEPAGRO
IESB
IF Farroupilha
IF/SP
IFAM
IFMA
IFPB
IFRS
ILACVN
IMA
IN
INCA
INCRA
INEA
INEO
INI
INPA
INPE
Instituto Sustentar
IOP
IOUSP
IP/SP
IPAM
IPÊ
IPeC
IPEMA
IPHAN
IPJBRJ
IPPampa
IRV
IUCN
LABAQUAC
LABCEAS
LIRP
LMM
LRG
MBML
MCT
MHNCI
MMA
MMU
MN/UFRJ
MN
MPA
MPEG
MTSG
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International Development Research Center
Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá
Instituto Ecos do Brasil
Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá
Instituto de Estudos e Pesquisas Agroambientais e Organizações Sustentáveis
Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha
Instituto Florestal de São Paulo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
Instituto Federal do Maranhão
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba
Instituto Federal do Rio Grande do Sul
Instituto Latino-Americano de Ciências da Vida e da Natureza
Instituto Mamíferos Aquáticos
Instrução Normativa
Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Instituto Estadual do Ambiente (Rio de Janeiro)
Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais
Instrução Normativa Interministerial
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
Instituto Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Sustentabilidade
Instituto Onça-Pintada
Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo
Instituto de Pesca de São Paulo
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
Instituto de Pesquisas Ecológicas
Instituto de Pesquisas Cananeia
Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Instituto de Pesquisa Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Instituto Pró-Pampa
Instituto Resgatando o Verde
International Union for Conservation of Nature
Laboratório de Aqüicultura Marinha
Laboratório de Biodiversidade, Conservação e Ecologia de Animais Silvestres
Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto
Laboratório de Mamíferos Aquáticos
Livro de Registro Genealógico
Museu de Biologia Professor Mello Leitão
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
Museu de História Natural Capão da Imbuia
Ministério do Meio Ambiente
Manchester Metropolitan University
Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro
Monumento Natural
Ministério da Pesca e Aquicultura
Museu Paraense Emílio Goeldi
Marine Turtle Specialist Group - Grupo de Especialistas em Tartarugas Marinhas

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

MZUFBA
MZUSP
NEMA
NEMU
NGeo
NMFS
NRM
NUPEC
NUPECCE
NUPELIA
ONG
ONU
OPAN
PAC
PAN
PARNA
PCCB
PCH
PE
PELD
PETAR
PHVA
PM
PMDBBS
PMSP
PNUD
PREPS
PRIM
PROBIO
Pró-Carnívoros
PRODES
PSG
PUC
PZBGV
RAN
REBIO
RDS
REFAU
REMANE
RESEX
REVIS
REVIZEE
RL
RPPN
SACC
SAVE BRASIL
SBO
SCRFA

Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia
Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo
Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental
Núcleo de Extensão Macacos Urbanos
Núcleo de Geoprocessamento
National Marine Fisheries Service (EUA)
Natuhistoriska rocksmuseet - Museu Sueco de História Natural
Núcleo de Pesquisa e Estudo em Chondrichthyes
Núcleo de Pesquisa e Conservação de Cervídeos
Núcleo de Pesquisas em Limnologia Ictiologia e Aquicultura
Organização Não Governamental
Organização das Nações Unidas
Operação Amazônia Nativa
Programa de Aceleração do Crescimento
Plano de Ação Nacional
Parque Nacional
Projeto Cetáceos da Costa Branca
Pequena Central Hidrelétrica
Parque Estadual
Pesquisas Ecológicas de Longa Duração
Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira
Population and Habitat Viability Assessment - Avaliação da Viabilidade das Populações
e Habitat
Parque Municipal
Programa de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por Satélite
Prefeitura Municipal de São Paulo
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite
Plano de Redução de Impactos à Biodiversidade
Projeto de Conservação e Uso Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira
Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais
Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal
Primate Specialist Group - Grupo Especialista em Primatas
Pontifícia Universidade Católica
Parque Zoobotânico Getúlio Vargas
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Répteis e Anfíbios
Reserva Biológica
Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Reserva de Fauna
Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Nordeste
Reserva Extrativista
Refúgio da Vida Silvestre
Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona
Econômica Exclusiva
Reserva Legal
Reserva Particular do Patrimônio Natural
South American Classification Committee
Sociedade para Conservação das Aves do Brasil
Sociedade Brasileira de Ornitologia
Science and Conservation of Fish Aggregation
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SCRS
SEAP
SEBRAE
SBEEL
SEMA Caravelas
SEMA
SEMARH/SE
SMRU
SENAI
SEPROR/AM
SES-DF
SIESPE
SIGEEL
SISBio
SISBIOTA
SITAMAR
SMS
SNUC
SSC
SUDEPE
SUNY-ESF
SVMA
SVS
TAMAR
TED
TI
TNC
TSG
UC
UCB
UCSAL
UEA
UECE
UEFS
UEG
UEL
UEM
UEMA
UEMS
UENF
UEPB
UERGS
UERJ
UERN
UESB
UESC
UESPI
UFABC
UFAC
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Comitê Permanente de Pesquisa e Estatística (ICCAT)
Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
Sociedade Brasileira de Estudos de Elasmobrânquios
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Caravelas, BA
Secretaria Estadual de Meio Ambiente
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Sergipe
Sea Mammal Research Unit
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Secretaria de Estado da Produção Rural (Amazonas)
Secretaria de Estado de Saúde Pública do Distrito Federal
Sistema Integrado de Estatística Pesqueira (Santa Catarina)
Sistema de Informações Georreferenciada do Setor Elétrico
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (ICMBio)
Sistema Nacional de Pesquisa em Biodiversidade
Banco de dados TAMAR
Smithsonian Marine Station
Sistema Nacional de Unidades de Conservação
Species Survival Commission - Comissão para Sobrevivência das Espécies
Superintendência de Desenvolvimento da Pesca
State University of New York - College of Environmental Science and Forestry
Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo
Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Tartarugas Marinhas e da
Biodiversidade Marinha do Leste
Turtle Excluder Device - Dispositivo Excluidor de Tartarugas
Terra Indígena
The Nature Conservancy
Tapir Specialist Group - Grupo Especialista em Antas
Unidade de Conservação
Universidade Católica de Brasília
Universidade Católica de Salvador
Universidade Estadual do Amazonas
Universidade Estadual do Ceará
Universidade Estadual de Feira de Santana
Universidade Estadual de Goiás
Universidade Estadual de Londrina
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Estadual do Maranhão
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul
Universidade Estadual do Norte Fluminense
Universidade Estadual da Paraíba
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia
Universidade Estadual de Santa Cruz
Universidade Estadual do Piauí
Universidade Federal do ABC
Universidade Federal do Acre
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UFAL
UFAM
UFBA
UFC
UFCG
UFERSA
UFES
UFF
UFG
UFGD
UFJF
UFLA
UFMA
UFMG
UFMS
UFMT
UFOP
UFOPA
UFPA
UFPB
UFPE
UFPel
UFPI
UFPR
UFRA
UFRB
UFRGS
UFRJ
UFRN
UFRPE
UFRRJ
UFS
UFSC
UFSCAR
UFSJ
UFSM
UFT
UFV
UFVJM
UHE
UICN
ULBRA
UnB
UNCLOS
UNEMAT
UNESP
UNICAMP
UNICENTRO
UniCeub
UNICRUZ

Universidade Federal de Alagoas
Universidade Federal do Amazonas
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal de Campina Grande
Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Universidade Federal do Espírito Santo
Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal de Goiás
Universidade Federal da Grande Dourados
Universidade Federal de Juiz de Fora
Universidade Federal de Lavras
Universidade Federal do Maranhão
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal do Mato Grosso do Sul
Universidade Federal do Mato Grosso
Universidade Federal de Ouro Preto
Universidade Federal do Oeste do Pará
Universidade Federal do Pará
Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal de Pelotas
Universidade Federal do Piauí
Universidade Federal do Paraná
Universidade Federal Rural da Amazônia
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade Federal Rural de Pernambuco
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Universidade Federal de Sergipe
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade Federal de São Carlos
Universidade Federal de São João del-Rei
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal do Tocantins
Universidade Federal de Viçosa
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Usina Hidrelétrica
União Internacional para a Conservação da Natureza
Universidade Luterana do Brasil
Universidade de Brasília
United Nations Convention on the Law of the Sea
Universidade do Estado de Mato Grosso
Universidade Estadual Paulista
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Estadual do Centro-Oeste
Centro Universitário de Brasília
Universidade de Cruz Alta
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UNIFAL
Unifap
UNIFESP
UNILA
UNIMONTES
UNINORTE
UNIOESTE
UNIP
UNIPAMPA
UNIPAR
UNIR
UNIRIO
UNISA
UNISANTA
UNISINOS
UNITAU
UNIVALI
UNIVATES
UNIVILLE
UNITINS
UNMdP
UNOCHAPECÓ
UPF
URCA
USC
USP
USPRP
UTFPR
UTP
WCS
WWF
ZEE
ZOOFIT
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Universidade Federal de Alfenas
Universidade Federal do Amapá
Universidade Federal de São Paulo
Universidade Federal da Integração Latino-Americana
Universidade Estadual de Montes Claros
Centro Universitário do Norte
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Universidade Paulista
Universidade Federal do Pampa
Universidade Paranaense
Fundação Universidade Federal de Rondônia
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
Universidade de Santo Amaro
Universidade Santa Cecília
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Universidade de Taubaté
Universidade do Vale do Itajaí
Universidade do Vale do Taquari
Universidade da Região de Joinville
Universidade Estadual do Tocantins
Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina)
Universidade Comunitária da Região de Chapecó
Universidade de Passo Fundo
Universidade Regional do Cariri
Universidade do Sagrado Coração
Universidade de São Paulo
Universidade de São Paulo, Campus Ribeirão Preto
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Universidade Tuiuti do Paraná
Wildlife Conservation Society
World Wide Fund For Nature - Fundo Mundial para a Natureza
Zona Econômica Exclusiva
Zoológico do Tapajós
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Mamíferos
O Brasil possui uma das maiores riquezas de mamíferos do mundo2393a, com mais de 700 espécies
reconhecidas, pertencentes a 12 ordens.
O processo de avaliação do estado de conservação dos mamíferos brasileiros contou com a
participação de quatro Centros de Pesquisa e Conservação do Instituto Chico Mendes: Centro Nacional
de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros – CENAP (Carnivora, Artiodactyla, Perissodactyla,
Rodentia, Lagomorpha e Didelphimorphia), Centro Nacional de Pesquisa e Consevação de Primatas
Brasileiros – CPB (Primatas, Cingulata e Pilosa), Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de
Mamíferos Aquáticos – CMA (Cetacea, Sirenia e Carnivora aquáticos) e Centro Nacional de Pesquisa
e Conservação de Cavernas - CECAV (Chiroptera). Foram 17 coordenadores de táxon atuando em oito
oficinas de trabalho, e 324 especialistas participaram do processo.
Foi avaliado o risco de extinção de 732 táxons de mamíferos, incluindo subespécies de primatas, as
duas subespécies do veado-campeiro, Ozotoceros bezoarticus, e uma espécie avaliada mas ainda não
formalmente descrita. A Tabela I mostra a síntese do resultado para todos os répteis avaliados.
Tabela I. Categorias dos táxons de mamíferos avaliados em cada ordem.

Ordem

EX CR EN

VU

NT

LC

DD

NA

Didelphimorphia (gambás, cuícas)
Pilosa (preguiças e tamanduás)
Cingulata (tatus)
Perissodactyla (anta)
Artiodactyla (veados e porcos)
Sirenia
Cetacea (baleias, botos e golfinhos)
Primates (macacos e micos)
Carnivora (felinos, canídeos, focas,
leões-marinhos, lontras)
Chiroptera (morcegos)
Rodentia ( ratos, preás, capivara)
Lagomorpha (tapiti)
TOTAL

1

2

42
5
5

9
1
3

1

2

3

1
4
15

3*
2
1
1
6
1
2
14

2
12

14
77

8
14

13
1

Táxons
avaliados
57*
8
11
1
12
2
45
139

1

12

1

13

2

6

35

6
8

1
6

42
29

1
7

56

24

126
171
1
456

111

29

177
244
1
732

1
1

2
6

1

3

1
19

1

12

43

*inclui a espécie não descrita.

Dos táxons avaliados, 110 foram oficialmente considerados ameaçados (15%) (Tabela I, excluída
a espécie não descrita) e 68 (61%) são endêmicos do país. Uma espécie de mamífero brasileiro está
extinta, o rato-de-noronha, Noronhomys vespuccii.
Todos os táxons constantes na lista anterior (IN MMA 03/2003) foram reavaliados. Naquela lista,
constavam duas subespécies de onça-parda (Puma concolor). Na avaliação realizada pelo Instituto
Chico Mendes, foi avaliada a espécie, classificada em categoria de ameaça. Dos outros 67 táxons que
eram considerados ameaçados na lista anterior, doze foram excluídos da lista, tendo sido avaliados
como Menos Preocupante (LC), Quase Ameaçado (NT) ou Dados Insuficientes (DD). Na maioria dos
casos, a saída da lista foi decorrente da obtenção de novas informações ou de ajustes na aplicação
dos critérios. Para a baleia jubarte (Megaptera novaeangliae), a saída deveu-se a uma real melhora da
situação de conservação: estudos recentes demonstraram que a população da espécie na costa brasileira
tem aumentado nos últimos anos. A manutenção da proibição da caça e dos esforços de conservação
são essenciais para que a espécie permaneça fora da lista de fauna ameaçada. Os outros 55 táxons que
constavam na IN MMA 05/2003 permaneceram na lista atual.
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Das espécies de mamíferos que ocorrem no Brasil, 51 são marinhas: 19 espécies de golfinhos, 24
baleias, o peixe-boi marinho e sete carnívoros (lobos-marinhos, focas, leão-marinho e elefante-marinho).
Muitas destas espécies marinhas são visitantes ocasionais da costa brasileira, e foram considerados
não elegíveis para uma avaliação nacional, tendo sido avaliadas como Não Aplicável (NA). Dessas 51
espécies, oito foram consideradas ameaçadas e têm como principais ameaças a poluição, incluindo a
sonora, o abalroamento com embarcações e a pesca acidental.
Dos 102 táxons de mamíferos continentais oficialmente considerados ameaçados de extinção, 53
ocorrem na Mata Atlântica, sendo 31 endêmicos do bioma. O Cerrado é o segundo bioma com maior
número de táxons ameaçados, 41, sendo 12 endêmicos, seguido da Amazônia (35 táxons, sendo 20
endêmicos). O Pantanal tem 16 táxons ameaçados (nenhum endêmico), a Caatinga 15 (três endêmicas)
e o Pampa 11 (quatro endêmicas).
Duas espécies amazônicas de água doce são ameaçadas: o peixe-boi amazônico e o boto-rosa. Para
elas, as modificações ambientais provocadas por barramentos e a captura representam as principais
ameaças.
A perda de habitat e a fragmentação decorrentes de atividades agropecuárias representam as principais
ameaças aos mamíferos continentais. A caça e captura de animais na natureza para diversas finalidades
– consumo, retaliação ou para criação como pet – aparece como a segunda ameaça mais relevante para
os mamíferos continentais (Figura 1).
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Figura 1. Principais vetores de ameaças aos mamíferos brasileiros.
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Expansão urbana

Produção de Energia

Caluromysiops irrupta Sanborn, 1951

Foto: Júlia Laterza Barbosa

Rogério Vieira Rossi, Lena Geise, Alexandre Ramlo Torre Palma, Ana Claudia Delciellos, Ana Paula
Carmignotto, Ana Cristina Mendes Oliveira, Claudia Regina Silva, Daniel Brito, Geruza Leal Melo,
Jonas Sponchiado, Jorge Cherém, Leandro Perez Godoy, Leonardo Lessa, Leonora Pires Costa, Manoela
Borges, Maria Nazareth Ferreira da Silva, Paulo Asfora, Rafael Leite & Renata Pardini

Ordem: Didelphimorphia
Família: Didelphidae
Nomes comuns: cuíca, cuíca-de-colete,
cuíca-amazônica

Categoria de risco de extinção e critérios
Criticamente em Perigo (CR) A2c
Justificativa
Caluromysiops irrupta tinha, até recentemente, apenas uma ocorrência no Brasil, uma coleta em
1964, no estado de Rondônia, em uma área atualmente degradada. Após a avaliação da espécie, surgiu
um novo registro, no estado do Mato Grosso. Esforços de coleta têm sido realizados no Acre e áreas
fronteiriças do Amazonas, bem como resgates de fauna em áreas de inundação e supressão de vegetação
em Rondônia, sem obter registros da espécie. Rondônia é o estado proporcionalmente mais desmatado
da Amazônia brasileira e a pressão sobre as áreas florestadas remanescentes é ainda muito forte. A
distribuição global da espécie parece ser disjunta, com populações no sul do Peru e o registro em
Rondônia distantes cerca de 900 km, o que levanta a suspeita de que a população do Brasil encontra-se
isolada. Por estas razões, a espécie é classificada como Criticamente em Perigo (CR) pelo critério A2c.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior411,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global2175

CR A2cd
Não consta
LC

Distribuição geográfica
Ocorre no nordeste e sudeste do Peru, no extremo sul da Colômbia e no extremo oeste do Brasil. As
localidades no nordeste do Peru e sul da Colômbia podem ser resultado da introdução de exemplares2175
e por isso, optou-se por desconsiderar estes pontos na elaboração do mapa de distribuição apresentado
aqui. A espécie era conhecida de um único registro no Brasil, de 1964, no alto rio Jaru, no estado de
Rondônia2400. Esforços intensos de coleta no Acre e Amazonas não detectaram a espécie, assim como
coletas em área de inundação e supressão de vegetação em Rondônia (L. Godoy & M.N.F. da Silva, obs.
pess., 2012). Recentemente, houve um novo registro, em Paranaíta, no estado do Mato Grosso, distante
718 km a leste do único registro anteriormente conhecido no país129. O espécime foi obtido durante um
resgate de fauna próximo às margens do rio Paranaíta, em floresta madura, mas próxima a áreas de pasto
e ao arco de desmatamento.
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História natural
Caluromysiops irrupta é um marsupial de médio porte, com comprimento da cabeça e corpo variando

de 250 a 330 mm e comprimento da cauda de 310 a 340 mm. A pelagem é marrom-acinzentada no dorso
e mais clara nas laterais, sendo que entre os olhos e o focinho existem manchas marrons indistintas1964.
A espécie se destaca por um par de manchas escuras que tem início no dorso de cada mão e continuam
pela porção interna dos membros anteriores até alcançarem os ombros, onde se encontram e se estendem
posteriormente até as ancas. Sua cauda é preênsil, coberta por pelos ligeiramente mais escuros que os
corporais em dois a três quartos de seu comprimento. As fêmeas apresentam marsúpio1017.
São animais noturnos, solitários e arborícolas, utilizando principalmente o dossel, raramente
descendo até os estratos médios da floresta673,676. Classificados como frugívoros-onívoros1644, podem
se alimentar de néctar na estação seca673. Só são conhecidos de florestas primárias, embora existam
registros de ocorrência em bambuzais adjacentes à floresta2175. A longevidade é de cerca de sete anos em
cativeiro489,1017 e dois filhotes podem ser observados no marsúpio a cada prole676.
População
A espécie é extremamente rara, embora possa ser localmente comum, fora do Brasil, em alguns anos673.
Arita et al.87 citam dados de densidade de 10 indivíduos/km2 para a espécie. Há poucos exemplares
depositados em coleções zoológicas (menos de 30, segundo Emmons & Feer673).
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
As populações no Peru estão relativamente bem protegidas. Entretanto, o estado de Rondônia, onde
há registro da espécie no Brasil, é, proporcionalmente, o mais desmatado da Amazônia brasileira e a
pressão sobre as áreas florestadas remanescentes é ainda muito forte.
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Presença em unidades de conservação
Desconhecida.

Marmosops paulensis (Tate, 1931)

Foto: Roberto Murta/Bicho do Mato

Rogério Vieira Rossi, Lena Geise, Alexandre Ramlo Torre Palma, Ana Claudia Delciellos, Ana Paula
Carmignotto, Ana Cristina Mendes Oliveira, Claudia Regina Silva, Daniel Brito, Geruza Leal Melo,
Jonas Sponchiado, Jorge Cherém, Leandro Perez Godoy, Leonardo Lessa, Leonora Pires Costa, Manoela
Borges, Maria Nazareth Ferreira da Silva, Paulo Asfora, Rafael Leite & Renata Pardini

Ordem: Didelphimorphia
Família: Didelphidae
Nomes comuns: cuíca, marmosa
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Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) B1ab(i,ii,iii)
Justificativa
Marmosops paulensis ocorre na Mata Atlântica dos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro
e Minas Gerais. É uma espécie rara localmente, cujas populações estão restritas à floresta ombrófila
densa de altitudes acima de 800 m, fortemente afetada pela fragmentação e alteração desta vegetação.
A extensão de ocorrência da espécie é disjunta e restrita a uma área de 5.200 km2 (quando somados
os fragmentos aonde ocorrem). Além disso, nos últimos anos a espécie tem sido registrada apenas em
locais situados em altitudes acima de 1.200 m, restringindo ainda mais sua extensão de ocorrência. Por
estas razões, a espécie foi categorizada como Vulnerável (VU) B1ab(i,ii,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas686
Avaliação global302

Não consta
São Paulo: Ameaçada
LC

Outros nomes aplicados ao táxon
Marmosa incana paulensis Tate, 1931; [Marmosops incanus] paulensis Gardner, 1993.
Distribuição geográfica
Restrita ao leste do Brasil, nos estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais823,1506.
Possivelmente presente no estado do Espírito Santo, na porção contígua a Minas Gerais. Apresenta
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simpatria com Marmosops incanus, porém tem uma distribuição geográfica bem mais restrita do que
esta espécie e é restrito a florestas montanas de mais de 800 m de altitude.
Para estimar a extensão atual de ocorrência da espécie, foi considerada a distribuição geográfica
descrita por Mustrangi & Patton1506. Desta distribuição, foram consideradas as áreas acima de 800 m
em remanescentes de Mata Atlântica803; portanto, todas as áreas do polígono abaixo de 800 m foram
excluídas por se tratar de uma espécie altomontana. Desta forma, a extensão de ocorrência da espécie é
disjunta e foi estimada em 5.200 km2.

História natural
Tamanho pequeno, pesando entre 16 e 70 gramas1644. Medem entre 243 e 365 mm na cabeça e corpo
e entre 145 e 212 mm na cauda1506. Possuem anéis escuros bem definidos ao redor dos olhos, pelagem
dorsal cinza-amarronzada com tons avermelhados, ventre homogeneamente branco ou creme, cauda
marrom-acinzentada na porção proximal e despigmentada na porção distal1964. Não possuem marsúpio.
Ocupam florestas maduras e secundárias contínuas1668,2386, sendo fortemente afetados pela fragmentação
de habitat, não estando presentes mesmo em paisagens fragmentadas muito florestadas1807,1962. São
restritos à Mata Atlântica Montana acima de 800 metros1506,2386; são escansoriais e se alimentam de
artrópodes, frutos, flores e pequenos vertebrados1157,1159,1160.
A reprodução ocorre de setembro a março. A espécie é semélpara, pois após o período reprodutivo
em dezembro ou janeiro todos os machos desaparecem da população1158. Fêmeas possuem de sete a onze
mamas e um ninho com quatro filhotes foi encontrado no PE Intervales, estado de São Paulo1158.
População
A espécie é bem distribuída nas matas contínuas de sua área de ocorrência, porém não há registros em
áreas fragmentadas e tende a ser rara nas matas contínuas onde ocorre1962. Sua densidade populacional
estimada em três matas contínuas do planalto paulista foi de zero, zero e 0,36 indivíduos por hectare1312.
Sua distribuição é restrita a áreas montanas, pelo menos a mais de 800 m de altitude, e a espécie é
fortemente afetada pela fragmentação e alteração desta vegetação, o que sugere que suas populações
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estejam severamente fragmentadas e isoladas.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A espécie é fortemente afetada pela fragmentação da floresta1807 e não ocorre em áreas abertas ou
alteradas. Portanto, o desmatamento, que ocorre na área de distribuição da espécie em função da instalação
de áreas para agricultura, silvicultura e moradia humana, constitui ameaça à sua conservação. Ademais,
por se tratar de uma espécie montana espera-se que mudanças climáticas possam afetar negativamente
a qualidade do seu habitat e a sua população.
Presença em unidades de conservação
Espírito Santo/Minas Gerais: PARNA Serra do Caparaó;
Minas Gerais/Rio de Janeiro: PARNA Itatiaia828;
Rio de Janeiro: PARNA Serra dos Orgãos1563;
São Paulo: PE Intervales1159,1160.
Pesquisas
As pesquisas necessárias para assegurar a conservação desta espécie incluem a investigação de suas
respostas às mudanças climáticas e do grau de isolamento entre as populações remanescentes. Estudos
visando melhores descrições morfológicas externas desta espécie são desejáveis, pois em campo há
certa dificuldade de discriminar M. paulensis de M. incanus.

Thylamys macrurus (Olfers, 1818)

Foto: Geruza Leal Melo
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Carmignotto, Ana Cristina Mendes Oliveira, Claudia Regina Silva, Daniel Brito, Geruza Leal Melo,
Jonas Sponchiado, Jorge Cherém, Leandro Perez Godoy, Leonardo Lessa, Leonora Pires Costa, Manoela
Borges, Maria Nazareth Ferreira da Silva, Paulo Asfora, Rafael Leite & Renata Pardini

Ordem: Didelphimorphia
Família: Didelphidae
Nome comum: Catita
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Justificativa
No Brasil, Thylamys macrurus ocorre apenas no estado do Mato Grosso do Sul, aparentemente
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restrito a fisionomias florestadas do Cerrado e Pantanal. Estimou-se uma perda populacional de 57,8%
nos últimos 10 anos, causada pela perda de habitat para pastagens e agricultura. Por estas razões, a
espécie é classificada como Em Perigo (EN) A2c.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1118

DD
Novas ou melhores informações disponíveis
Não consta
NT

Outros nomes aplicados ao táxon
[Didelphys] macroura Illiger, 1815 (nomen nudum); [Didelphys] marmota Oken, 1816 (nome
inválido991); D[idelphys]macrura Olfers, 1818; Didelphis grisea Desmarest, 1827; [Didelphys (]
Grymaeomys[)] griseus: Burmeister,1856; T[hylamys]. marmota: Allen & Chapman, 1897; [Didelphys
(Marmosa)] grisea: Trouessart, 1898; Marmosa grisea: Bertoni, 1914; [Didelphis (Thylamys)] grisea:
Matschie, 1916; Marmosa marmota marmota: Tate, 1933; Marmosa pusilla: Hershkovitz, 1959;
Marmosa (Thylamys) grisea: Kirsch & Calaby, 1977; [Thylamys] griseus: Reig, Kirsch & Marshall,
1987; T[hylamys]. macrura: Gardner & Creighton, 1989; Thylamys grisea: Contreras & Contreras, 1992.
Notas taxonômicas
Creighton & Gardner531 consideram a espécie monotípica.
Distribuição geográfica
Ocorre no Paraguai e oeste do estado do Mato Grosso do Sul374,531 e divisa do Mato Grosso do
Sul com São Paulo1369. O polígono compreendendo toda a extensão de ocorrência (EOO) da espécie
tem 85.200 km2, dos quais, em 2011, restavam apenas 13.140 km2, calculados com base em mapas de
remanescentes naturais extraídos de MMA/IBAMA1448. Desta forma, a espécie perdeu 72.060 km2 de
habitat para a instalação de agriculturas e pastagens.
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História natural
Thylamys macrurus é a maior espécie do gênero, com comprimento total variando de 101 a 126 mm,
comprimento da cauda entre 136 e 15 mm e massa corporal variando de 30 a 55 gramas374. Existem
evidências de dimorfismo sexual, com machos maiores do que as fêmeas2166. Possui uma faixa de pelos
escurecidos ao redor dos olhos, pelagem acinzentada no dorso e branco-amarelada no ventre; a cauda
intumescida em alguns períodos do ano serve como reservatório de gordura; não possui marsúpio1964. O
cariótipo é diplóide, com 2n = 14, FN = 20531.
Thylamys macrurus é insetívoro-onívoro1644, crepuscular e escansorial339,2166. No Brasil, ocorre em
áreas de cerrado censo estrito e cerradão, florestas deciduais339,374,2166. No Paraguai, ocorre em florestas
semidecíduais1656. Ocorrem no Pantanal, porém não em áreas inundadas. De acordo com Cáceres et
al.339, a espécie tem adaptações funcionais típicas de espécies de ambientes abertos, e sua ocorrência
em áreas florestadas se deve a um modo de vida escansorial. Thylamys macrurus é pouco tolerante a
perturbações ambientais457.
A espécie é provavelmente poligâmica339 e a reprodução é altamente sazonal, com estação de
acasalamento e nascimentos na estaçãoseca339. A razão sexual observada por Andreazzi et al.62 foi de
13M:11F. Não há dados sobre o tempo geracional de T. macrurus, mas seguindo o padrão de tempo
geracional conhecido para espécies de marsupais sul-americanos do mesmo porte, este tempo não deve
ser superior a dois anos para esta espécie.
População
Sua abundância relativa parece variar entre áreas de estudo. Thylamys macrurus foi o marsupial de
pequeno porte mais comum em Dois Irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul339. Por outro lado, a espécie
foi capturada raramente na Serra da Bodoquena338 e no Pantantal da Nhecolândia62, também no Mato
Grosso do Sul.
A partir da redução de habitat calculada na área de distribuição da espécie, e assumindo uma taxa
contínua de perda de habitat desde o início do desmatamento do Cerrado, no início da década de 1970,
estimou-se que a cada década foram perdidos 18.015 km2 de vegetação nativa. Desta forma, a distribuição
da espécie se restringia a 31.155 km2 após três décadas de desmatamento, ou seja, no início da década
de 2000. Com a perda de mais 18.015 km2 desde então, estima-se que a espécie perdeu 57,8% do seu
habitat restante nos últimos 10 anos. Como esta espécie utiliza fisionomias florestadas do Cerrado e
Pantanal, suspeita-se que esta perda de habitat tenha causado uma redução populacional equivalente
(57,8% nos últimos 10 anos).
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
No estado do Mato Grosso do Sul, a maior ameaça à espécie é a conversão do habitat para pastagens
e agricultura (G.L Melo & J. Spongiado, obs. pess., 2012).
Presença em unidades de conservação
Mato Grosso do Sul: PARNA da Serra da Bodoquena.
Pesquisas
Efeitos da fragmentação sobre as populações estão em andamento (G.L. Melo & N. Cáceres, dados
não publicados).
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Thylamys velutinus (Wagner, 1842)

Ordem: Didelphimorphia
Família: Didelphidae
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Foto: Marco Antônio de Freitas
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Carmignotto, Ana Cristina Mendes Oliveira, Claudia Regina Silva, Daniel Brito, Geruza Leal Melo,
Jonas Sponchiado, Jorge Cherém, Leandro Perez Godoy, Leonardo Lessa, Leonora Pires Costa, Manoela
Borges, Maria Nazareth Ferreira da Silva, Paulo Asfora, Rafael Leite & Renata Pardini

do

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A2c
Justificativa
Thylamys velutinus é endêmica do Cerrado brasileiro, onde habita apenas áreas de cerrado senso
estrito. Estimou-se uma perda populacional de 31% nos últimos 10 anos, causada pela perda de habitat.
Por estas razões, a espécie é classificada como Vulnerável (VU), pelo critério A2c.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas686
Avaliação global2384

Não consta
São Paulo: Ameaçada
LC

Outros nomes aplicados ao táxon
Didelphys velutina Wagner, 1842; Didelphis pimelura Reinhardt, 1851; Microdelphys velutina:
Burmeister, 1856; Grymaeomys velutinus: Winge, 1893; [Didelphys (Marmosa)] velutina: Trouessart,
1898; [Didelphys (Marmosa)] pimelura: Trouessart, 1898; [Didelphis (Thylamys)] velutina: Matschie,
1916; [Marmosa (Marmosa)] velutina: Cabrera, 1919; Thylamys velutinus: Miranda-Ribeiro, 1936;
Marmosa [(Thylamys)] velutina: Cabrera, 1958.
Notas taxonômicas
Creighton & Gardner531 consideram a espécie monotípica.
Distribuição geográfica
Thylamys velutinus ocorre em áreas de cerrado e caatinga nos estados de São Paulo, Minas Gerais,
Goiás, Distrito Federal, extremo leste do Mato Grosso do Sul e extremo sudoeste da Bahia374,531,1656.
Existem apenas dois pontos de registro em São Paulo, um em Minas Gerais, dois em Goiás e um no
Distrito Federal374. Há um registro da espécie no estado do Rio de Janeiro, em áreas de vegetação
montana828, porém este necessita ser confirmado (L. Geise, obs. pess., 2012). Segundo de Vivo et al.2399,
não existem registros recentes da espécie no estado de São Paulo, apesar de esforços de coleta terem
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sido realizados na área de distribuição. A última coleta em São Paulo foi realizada na década de 1960
e, em Minas Gerais, na década de 1910. Oliveira & Langguth1575 mencionam a ocorrência da espécie
em Pernambuco, mas este registro refere-se a T. karimii, anteriormente considerada como sinônimo
de T. velutinus.
O polígono compreendendo toda a extensão de ocorrência (EOO) da espécie tem 70.000 km2, dos quais
restam apenas 25.000 km2 calculados com base em mapas de remanescentes naturais extraídos de MMA/
IBAMA1448. Desta forma, a espécie perdeu 45.000 km2 de habitat para a instalação de agriculturas e pastagens.

História natural
Thylamys velutinus é um marsupial de pequeno porte, com comprimento total, cabeça-corpo, variando
de 79 a 11 mm, comprimento da cauda de 65 a 91 mm e massa corporal variando de 13 a 36 gramas374.
Possui uma faixa de pelos escurecidos ao redor dos olhos, pelagem marrom-avermelhada no dorso e
creme-esbranquiçada no ventre; a cauda entumecida serve como reservatório de gordura; não possui
marsúpio1964. O cariótipo é diplóide, com 2n = 14385.
A espécie é provavelmente terrestre e possui hábitos noturnos. Sua dieta é insetívora-onívora, sendo
que a maior parte de sua dieta é de origem animal, principalmente artrópodes531,1644,2387.
Ocorre em fisionomias abertas do Cerrado374,2384, estando restrita ao cerrado sensu stricto2387.
Aparentemente, a espécie é tolerante a alguns tipos de perturbação, como o fogo. Um estudo encontrou
maiores densidades populacionais da espécie em áreas em estágios iniciais, um a dois anos, de sucessão
pós-fogo301,913.
Não há dados sobre o tempo geracional de T. velutinus. Seguindo o padrão de tempo geracional
conhecido para espécies de marsupiais sul-americanos do mesmo porte, este tempo não deve ser superior
a dois anos.
População
Existem poucas informações disponíveis sobre densidade ou tamanho populacional. No cerrado do
Brasil central foram encontradas densidades de 0,55 indivíduos por hectare, com áreas de vida estimadas
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em 2,28 ha para machos e 1,7 ha para uma fêmea2387. Diversos estudos relataram baixas taxas de captura
para a espécie, o que sugere que ela é geralmente rara241,242,1470,2384. A espécie tem sido capturada em
maior abundancia em áreas recém queimadas301.
A partir da redução de habitat calculada na área de distribuição da espécie, e assumindo uma taxa
contínua de perda de habitat desde o início do desmatamento do Cerrado, no início da década de
1970, estimou-se que a cada década foram perdidos 11.250 km2 de vegetação nativa. Desta forma, a
distribuição da espécie se restringia a 36.250 km2 após três décadas de desmatamento, ou seja, no início
da década de 2000. Com a perda de mais 11.250 km2 desde então, estima-se que a espécie perdeu 31%
do seu habitat restante nos últimos 10 anos. Como os registros desta espécie têm sido obtidos apenas
em áreas preservadas, suspeita-se que esta perda de habitat tenha causado uma redução populacional
equivalente ou 31% nos últimos 10 anos.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A espécie atualmente só é registrada em unidades de conservação ou áreas de alguma forma
protegidas, indicando susceptibilidade à perda e degradação de habitat. As áreas protegidas onde esta
espécie ocorre no Distrito Federal estão sendo englobadas pela área urbana, que atualmente conta com
aproximadamente dois milhões de habitantes. O PARNA das Emas encontra-se completamente isolado
por plantações de soja e o PARNA da Chapada dos Veadeiros está parcialmente cercado por fazendas
de gado.
Presença em unidades de conservação
Goiás: PARNA das Emas, PARNA da Chapada dos Veadeiros.

Bradypus torquatus Illiger, 1811

Ordem: Pilosa
Família: Bradypodidae
Nomes comuns: preguiça-de-coleira, aí-pixuna,
preguiça-preta2225
ÊMIClA
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Justificativa
A espécie Bradypus torquatus foi categorizada como Vulnerável (VU), utilizando o critério
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Foto: Marco Antônio de Freitas
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& Sergio Maia Vaz

B2ab(ii,iii), considerando a sua área de ocupação estimada de pelo menos 978 km2, imersa em matriz
florestal severamente fragmentada, sofrendo declínio continuado em sua área de ocupação e qualidade do
habitat. Para os últimos 23 anos não foram identificados eventos de extinção nas populações localizadas
nas extremidades da extensão de ocorrência, pelo contrário, novos registros ampliaram esta extensão de
ocorrência da espécie.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior443,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas176,687a
Avaliação global427,2227

VU A2cd
Espírito Santo: EN
Rio de Janeiro: CR
VU B2ab(ii,iii)

Outros nomes aplicados ao táxon
Descrita originalmente em 1811 por Johann Karl Wilhelm Illiger como Choloepus torquatus Illiger, 18111126.
Distribuição geográfica
A espécie é endêmica ao Brasil e está presente apenas na Mata Atlântica costeira do sudeste e nordeste.
Ocorre nos estados de Sergipe, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo e provavelmente no extremo
nordeste de Minas Gerais443,2227. Nos dias atuais está restrita à região de Mata Atlântica do sul de Sergipe,
município de Estância415, ao centro-norte do Rio de Janeiro, municípios de Macaé, Silva Jardim e Rio
das Ostras, e recentemente nos municípios de Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Teresópolis232,
passando pela Bahia, região do Recôncavo Baiano, municípios de Ilhéus e Itabuna, até o extremo sul,
pelo Espírito Santo, região serrana e litorânea do centro-sul do estado, ao sul do rio Doce apenas. A
espécie não ocorre a partir da margem esquerda ou margem norte do rio Doce até as proximidades do
rio Mucuri. Foi registrada no extremo nordeste de Minas Gerais, no médio Jequitinhonha, no município
de Bandeira, na divisa com Bahia2350, mas este registro não é confirmado935. A espécie foi introduzida
em Parques Nacionais do Espírito Santo, PARNA do Caparaó, e do Rio de Janeiro, PARNA da Tijuca443,

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

35

mas não há informações sobre o estabelecimento ou não de populações nestes Parques.
Existem registros para Minas Gerais e Pernambuco ainda não confirmados. Os estados de Sergipe
e Rio de Janeiro têm apenas 2% e 7% dos registros confirmados, respectivamente935. B. torquatus está
listado como Vulnerável, mas com a ressalva de que uma reavaliação deve ser realizada assim que
dados sobre suas populações silvestres se tornem disponíveis2227. Esta espécie foi listada inicialmente
como Em Perigo devido a sua extensão de ocorrência ser muito restrita. No entanto, novos dados e uma
detalhada análise sobre distribuição geográfica revelaram que a extensão da ocorrência é maior do que
se pensava anteriormente935.
Historicamente é possível que tenha ocorrido redução em sua área de ocupação ou extensão de
ocorrência, visto que há um relato, não confirmado, para o estado de Pernambuco935, registro este
localizado, portanto, ao norte do limite norte de sua distribuição atual, que é a região da Mata Atlântica
costeira do sul de Sergipe.
Sua extensão de ocorrência é estimada em 71.427,8 km2 utilizando apenas registros confirmados
e 116.170,9 km2 utilizando tanto registros confirmados como não confirmados935. Segundo o mapa de
distribuição elaborado pelo ICMBio/CPB a extensão de ocorrência é de 189.282 km2, aproximadamente,
incluindo os dois hiatos de ocorrência, regiões no norte do Espírito Santo e entre o norte do Rio de Janeiro
e sul do Espírito Santo. Não se sabe exatamente se a área de ocupação é maior que 2.000 km2, entretanto,
sabe-se que esta é de pelo menos 987km² (A. Hirsch & A.G. Chiarello, dados não publicados).
História natural
Esta espécie caracteriza-se por uma pelagem espessa de cor castanho-claro, uniforme por todo o
corpo, sem distinção entre o dorso e o abdômen, e uma coleira de pelos longos e pretos ao redor do
pescoço, geralmente mais longa e nítida na região dorsal anterior. Este tufo de pelos pretos está ausente
nos filhotes e juvenis, cujo dorso varia do castanho ao marrom-claro662 e nos indivíduos adultos, acima
de 4 anos, a coleira preta é maior e mais negra nos machos do que nas fêmeas1135. Embora variável, o
tufo preto é maior e composto por pelos mais longos nos machos do que nas fêmeas1135. Existem três
populações geneticamente distintas desta espécie nos estados da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro,
respectivamente1134,1471,1472. Os dados disponíveis até o momento indicam que a população localizada ao
norte da distribuição da espécie, no sul da Bahia pode ser considerada, sob o ponto de vista genético,
como uma subespécie separada1134, embora sejam indistinguíveis dos outros na morfologia externa2227.
A espécie possui hábitos solitário e arborícola restrito. Tem atividade diurna e noturna, dependendo
da área ou região. É predominantemente diurna na Reserva Ecológica Santa Lúcia, Espírito Santo436 e
predominantemente noturna na REBIO do Poço das Antas, Rio de Janeiro1751. Estudos recentes indicam
que alguns indivíduos, de uma mesma localidade, podem apresentar atividade diurna, enquanto outros
têm atividade noturna444. O nível de atividade de Bradypus torquatus é maior que a de outras espécies
do mesmo gênero, e embora estas diferenças possam ser específicas para cada espécie, acredita-se que
o alto nível de atividade da preguiça-de-coleira possa ser uma adaptação ao ambiente mais frio das
montanhas da Mata Atlântica436. A dieta desta espécie é estritamente folívora, composta por espécies
de árvores e cipós, sendo mais de 30 espécies até agora identificadas. Cada indivíduo consome cerca
de 15 a 20 espécies/ano429,444. Alimenta-se, preferencialmente, de folhas mais jovens e, raramente,
flores e frutos437.
Habita tanto florestas localizadas ao nível do mar, sul da Bahia, centro-norte do Espírito Santo e
norte do Rio de Janeiro, como florestas baixo-montanas, 600 a 900 m de altitude. Até o momento, não
foi encontrada acima dos 1.000 m, região serrana do Espírito Santo. Parece preferir as matas ombrófilas
densas e ainda não foi encontrada em florestas semidecíduas ou decíduas443. Cerca de 80% dos pontos
com ocorrência confirmada estão em Floresta Ombrófila935.
O táxon não é restrito a habitat primários. Bradypus torquatus é encontrada em matas primárias, mas
também é capaz de sobreviver e até mesmo atingir altas densidades populacionais em matas secundárias,
como já foi observado em fragmentos da região de Santa Maria de Jetibá e de Aracruz, na zona serrana
e na baixada litorânea do Espirito Santo, respectivamente. Estudo recente sugere que a espécie ocorre
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também nas florestas de cabrucas, plantações de cacau sob matas nativas no sul da Bahia393. Esta espécie
foi avistada em fragmentos menores de 20 ha, embora a persistência no longo prazo das populações
nesses locais seja desconhecida2227.
As áreas de vida desta espécie raramente excedem a 10 ha, muitas vezes são de 1 a 2 ha por preguiça429.
Entre fêmeas, as áreas de vida têm pouca sobreposição com a de indivíduos vizinhos. As estimativas
de área de vida desta espécie, em diferentes ambientes da Mata Atlântica do Brasil, foram de 5,7 ha no
Rio de Janeiro1751, de 0,8 a 10,8 ha no Espírito Santo444 e de 3 a 5 ha na Bahia395. Cassano et al.393 obteve
áreas de uso de 0,56 ha (fêmea adulta), 2,28 ha (macho juvenil) e até 29,33 ha para uma fêmea jovem
que provavelmente se encontrava em movimento de dispersão, segundo os autores.
História de vida
Massa de adultos
Pode atingir 10 kg de massa corpórea. No estudo de Lara-Ruiz & Chiarello1135, o peso
corporal médio entre 21 fêmeas capturadas foi de 6,9 kg (5,1 a 10,1 kg) sendo que as fêmeas
Fêmea
foram significativamente mais pesadas do que os machos. Estas medidas são maiores do
que as reportadas por Emmons673 (3,6 a 4,2 kg).
Pode atingir 9 kg de massa corpórea. Os 15 machos adultos capturados no estudo de LaraMacho Ruiz & Chiarello1135 apresentaram peso médio de 6,15 kg (4,6 a 7,5 kg). Um macho adulto
selvagem capturado em Santa Maria de Jetibá (ES), pesou 9 quilos613.
Comprimento total
Comprimento médio do corpo entre 45 e 50 cm673. No estudo de Lara-Ruiz & Chiarello1135
Fêmea o comprimento do corpo de fêmeas adultas (n = 21) variou de 59 a 75,2 cm (média = 68,0
cm).
No estudo de Lara-Ruiz & Chiarello1135 o comprimento do corpo de machos adultos variou
de 62 a 72 cm, com média de 64,6 cm (n = 15 machos adultos). As diferenças no tamanho
Macho corporal entre machos e fêmeas deste estudo não foram estatisticamente significativas. Um
macho adulto capturado em Santa Maria de Jetibá (ES), apresentou comprimento corporal
total de 74 cm, o maior já obtido para machos adultos até o momento613.
Comprimento de cauda
Fêmea
Em torno de 4,9 cm2431 e entre 4,8 e 5 cm673.
Macho
Altura da orelha
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
Razão sexual
1:1,7 (M:F); estimativa baseada em 30 adultos, 11 machos e 19 fêmeas capturados no sul da Bahia,
Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro444.
Sistema de acasalamento
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
Uma fêmea selvagem monitorada por mais de 5 anos na região serrana do ES pariu regularmente
um filhote, entre os meses de fevereiro e março, de 1999 a 2004, indicando um intervalo anual entre
partos1135.
Tempo médio e intervalo de gestação
O período de gestação é desconhecido, mas ao que tudo indica deve ser semelhante às demais espécies
do gênero, ou seja, em torno de seis meses1135. A ingestão de folhas pelo filhote começa com duas
semanas de idade, entretanto a amamentação continua entre 2 e 4 meses de idade1135.
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Número de filhotes por gestação
As fêmeas parem apenas um filhote por ano, que atinge a independência por volta dos 8 a 10 meses de
vida, quando abandona a área da mãe para se estabelecer em outro local da floresta444.
Idade de maturação dos indivíduos
O estudo de Lara-Ruiz & Chiarello1135 sugere que fêmeas podem estar sexualmente ativas
Fêmea assim que atingem o tamanho de adultos, em torno de 59 cm de tamanho corporal total, o
que provavelmente ocorre a partir dos 3 anos de vida.
Macho Desconhecida para a espécie.
Longevidade
Um macho desta espécie vive no mínimo 12 anos1135.
Tempo geracional
A partir de Lara-Ruiz & Chiarello1135, o tempo geracional sugerido para esta espécie é de 7,5 anos,
logo 3 gerações corresponde à 23 anos.
Sazonalidade reprodutiva
Os nascimentos ocorrem entre fevereiro e julho no Espírito Santo1135, e no Rio de Janeiro ocorrem ao
longo do ano1752. Na maioria dos casos, as fêmeas têm a gestação e a lactação ocorrendo durante o
período do ano em que as temperaturas são favoráveis e os alimentos preferidos são abundantes613.
Enfermidades: doenças e parasitas encontradas para o táxon
Foram encontrados ectoparasitas na pelagem de 28 Bradypus torquatus, como os carrapatos Amblyoma
varium e Boophilus sp., o besouro Trichilium sp. e a mariposa comensal Cryptosis sp.1752.
População
Não há informações publicadas com relação à abundância de indivíduos ou densidade de populações.
Entretanto, em algumas partes da Bahia e Espírito Santo é avistada com frequência, sugerindo que pode
ser abundante em algumas localidades (A.G. Chiarello, dados não publicados).
A base de ocorrência desta espécie está em remanescentes florestais altamente fragmentados2227.
Existem dois hiatos de distribuição geográfica desta espécie, sendo uma barreira natural que ocorre ao
norte do Espírito Santo, provavelmente devido ao alto grau de deciduidade das florestas desta região e
outra entre o norte do estado do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo935.
A tendência populacional é decrescente (A.G. Chiarello, dados não publicados). Embora partes da
região serrana do Espírito Santo tenham recuperado parcialmente sua cobertura florestal nos últimos
20-30 anos, desmatamentos ainda persistem nos demais estados e mesmo no Espírito Santo, conforme
relatórios recentes da SOS Mata Atlântica, o que leva a inferir que vem ocorrendo um decréscimo
populacional.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram o desmatamento decorrente de expansão
agrícola ou pecuária, a expansão urbana, o aumento da matriz rodoviária e incêndios.
As principais ameaças à espécie são a destruição das florestas673 e a perda da variabilidade genética
decorrente do isolamento das populações pela fragmentação e descaracterização de habitat429,764,1134. O
isolamento de pequenas populações pode acarretar drástica redução de fluxo gênico, uma vez que a
espécie tem movimentos lentos e mostra grande dificuldade em se deslocar por paisagens desflorestadas.
Outros fatores decorrentes da fragmentação são o aumento da incidência de incêndios em unidades de
conservação e o aumento da malha viária e do fluxo de tráfego, deflagrando ameaças importantes às
populações desta espécie. A caça é considerada como uma ameaça secundária, visto que em algumas
regiões, particularmente no sul da Bahia, as preguiças podem eventualmente ser apanhadas para venda
ou consumo443.
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Ações de conservação
Como as preguiças só ocorrem em matas, é preciso viabilizar estratégias para redução do desmatamento
e da incidência de incêndios florestais443. Os estudos recentes indicam que suas maiores populações
remanescentes estão localizadas no sul da Bahia (Ilhéus), centro-sul do Espírito Santo (Santa Teresa)
e norte do Rio de Janeiro (Silva Jardim). Estas populações apresentam diversidade genética reduzida e
se encontram geneticamente isoladas umas das outras1135,1136. Por este motivo, Chiarello443 propõe que a
estratégia que melhor resultaria em benefícios para a conservação da espécie seria promover o aumento
da conexão entre fragmentos, visando a restauração do fluxo gênico, pelo menos em nível regional, o que
possibilitaria que populações isoladas constituíssem metapopulações de fato. A translocação também
é sugerida por Chiarello443, mas como as populações da Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro têm
composição genética própria1136,1472, os locais de captura e soltura devem ser próximos e semelhantes do
ponto de vista florístico e climático (o cruzamento de indivíduos de diferentes estados deve ser evitado).
Bradypus torquatus está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da
Mata Atlântica Central683a,980.
Presença em unidades de conservação
Segundo Chiarello443 e Hirsch & Chiarello935, ocorre nas seguintes unidades de conservação:
Bahia: ESEC de Wenceslau Guimarães (observado), REBIO de Una (observado), RPPN Ecoparque de
Una (observado), RPPN Serra do Teimoso (relato), RPPN Água Branca (observado), RPPN Fazenda São
João, RPPN Fazenda Arte Verde, RPPN Salto Apepique, (oficina de avaliação), PE da Serra do Conduru
(relato), PARNA da Serra das Lontras, REVIS de Una, APA Estadual Baía de Camamu, APA Estadual de
Santo Antônio, APA Estadual Caraíva/Trancoso, APA Estadual Lagoa Encantada, APA Estadual Bacia
do Cobre/São Bartolomeu, APA Estadual Costa de Itacaré/Serra Grande, (oficina de avaliação). Citado
também para a Estação Experimental de Canavieiras (BA) (relato)443,935;
Espírito Santo: FLONA de Goytacazes (observado), REBIO de Comboios1676 (observado), REBIO
Augusto Ruschi (observado), REBIO Estadual de Duas Bocas (observado);
Rio de Janeiro: REBIO de União (observado), REBIO Poço das Antas1752 (observado), PM Fazenda
Atalaia395 (observado), PE do Desengano (S.M. Vaz, dados não publicados), PE da Costa do Sol, APA da
Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado , APA Estadual da Serra de Sapiatiba, RPPN Fazenda Barra
do Sana, RPPN Araçari (oficina de avaliação). Boffy et al.232 fez registros desta espécie no município
de Teresópolis, próximo ao PARNA da Serra dos Órgãos, no município de Cachoeiras de Macacu, na
região próxima ao PE dos Três Picos e no município de Nova Friburgo, região próxima ao PE de Nova
Friburgo, sendo a presença desta espécie provável, mas ainda não confirmada para estas três UCs de
Mata Atlântica do Rio de Janeiro.
Pesquisas
Existentes
“Mamíferos arborícolas (Chaetomys subspinosus e Bradypus torquatus) e implicações sobre a
supressão vegetal” (UESC; SISBIOTA - Redes de pesquisa em funcionamento ecológico de paisagens
florestais antrópicas/ Parceria UESC/UFPE/UnB/UFBA/CENA-USP); “Área de vida e seleção de
habitat pela preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) no sul da Bahia (UESC). Há pesquisas em
andamento para determinação precisa da área de ocupação e distribuição potencial desta espécie e
estudos sobre diversidade genética nuclear (Programa de Pós-graduação em Biologia (Genética) e
Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos - Cibio-Inbio, Universidade do Porto).
Necessárias
Dados de capacidade de dispersão, razão sexual, sistemas de acasalamento e densidade populacional
são desconhecidos, porém necessários para planos de conservação e monitoramento desta espécie2227.
Registros obtidos recentemente, como em um grande remanescente de Mata Atlântica no estado do Rio
de Janeiro232, ilustram bem o quão pouco sabemos mesmo sobre distribuição geográfica. São necessários
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também estudos taxonômicos, pois é possível que esta espécie seja um gênero diferente de Bradypus,
(Scaeopus), conforme já sugerido por outros autores138,2429. Estudos taxonômicos em nível de subespécie
também são necessários, pois a população do sul da Bahia pode ser considerada uma subespécie separada
das outras populações do Rio de Janeiro e do Espírito Santo)1134.

Myrmecophaga tridactyla Linnaeus, 1758

Foto: Tereza Anacleto

Flávia Regina Miranda, Adriano Garcia Chiarello, Fábio Röhe, Fernanda Góss Braga, Guilherme de
Miranda Mourão, Guilherme Henrique Braga de Miranda, Kena Ferrari Moreira da Silva, Mariana de
Andrade Faria-Corrêa, Sergio Maia Vaz & Sonia Cristina da Silva Belentani

Ordem: Pilosa
Família: Myrmecophagidae
Nomes comuns: tamanduá-bandeira,
papa-formigas, tamanduá-açú2225, jurumi,
jurumim, bandeira, bandurra
(A. Bertassoni, com. pess., 2012)

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A2c
Justificativa
Considerando a perda ocorrida e contínua do Cerrado, 49,1% nos últimos 50 anos, bioma que
provavelmente abriga a maior fração da população da espécie, o avanço do arco do desmatamento
no bioma Amazônico e perda de 88% do bioma Mata Atlântica, infere-se que pelo menos 30% da
população foi perdida nos últimos 26 anos. Assim Myrmecophaga tridactyla foi considerada Vulnerável
(VU) conforme o critério A2c.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1345,1450

Listas estaduais de espécies
ameaçadas176,687a,684,686,688,688a,689

Avaliação global1424,2226

VU A2cd
Pará: VU
Minas Gerais: VU
Espírito Santo: RE
Rio de Janeiro: Provavelmente Extinta
São Paulo: Ameaçada
Paraná: CR
Rio Grande do Sul: CR
VU A2c

Distribuição geográfica
A espécie não é endêmica ao Brasil, ocorrendo também em Honduras, El Salvador, Nicarágua, Panamá,
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Colômbia, Equador ao leste do Andes, Venezuela, Guianas (Guiana, Suriname, Guiana Francesa), Peru,
Bolívia, Paraguai, Argentina.
No Brasil está presente em todos os biomas brasileiros765,1644 e ocorre nos estados do Acre, Rondônia,
Amazonas, Pará, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins,
Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. A distribuição geográfica conhecida
do tamanduá-bandeira vai desde o sul de Belize e Guatemala, na América Central, até a América do Sul.
Abrange áreas como oeste dos Andes, noroeste do Equador, leste andino, Colômbia, sul da Venezuela,
sudeste da Bolívia, oeste do Paraguai, noroeste da Argentina, leste do Uruguai e Brasil2430,2431. As áreas de
ocorrência de M. tridactyla na costa brasileira foram recentemente retiradas de sua distribuição atual2226,
embora estudos de inventário ainda sejam necessários nestas regiões1424.
A presença desta espécie no bioma Caatinga ainda necessita de maiores pesquisas e amostragens. A
ocorrência nos estados da PB, PE e CE foi primeiro mencionada por Marcgrave2106. Silva2106, por meio
de entrevistas em 2010 com moradores do município de Alagoa Grande (PB), obteve relatos da presença
recente dessa espécie na região, embora este autor não tenha encontrado nenhum espécime proveniente dos
estados da Paraíba e Pernambuco nas coleções visitadas (Coleções da UFPB, UFPE e Museu de Zoologia
da Universidade de São Paulo, MZUSP), o que reduz a confiabilidade dos relatos acima. Paiva2106 cita a
sua ocorrência no estado do Ceará com base em entrevistas a moradores, sendo considerada rara no estado.
Há um registro de uma pele obtida de caçadores em 1999 no município de Parambu, Ceará2106, o que
reforça a necessidade de se confirmar as localidades de ocorrência atual de M. tridactyla neste estado. A
ocorrência desta espécie deve ser confirmada também para a região do Boqueirão do Onça, no norte baiano
no município de Campo Formoso, onde C.B. de Campos (com. pess., 2012), trabalhando por seis anos
consecutivos, obteve um possível rastro e alguns relatos, inclusive de um indivíduo de tamanduá-bandeira
que supostamente teria sido caçado na região.
Há indicações de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação a sua área de ocupação
ou extensão de ocorrência histórica. Esta espécie está possivelmente extinta no Rio Grande do Sul
(Criticamente em Perigo771). Vaz2348 fazendo um levantamento nos três museus mais importantes do Brasil,
encontrou apenas um registro histórico desta espécie no Museu de Zoologia da USP (MZUSP) para o
Rio Grande do Sul que lista a localidade de São Lourenço do Sul como de ocorrência desta espécie. M.
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tridactyla também está possivelmente extinta no Rio de Janeiro173 e é considerada regionalmente extinta no
Espírito Santo1677. É possível que M. tridactyla ainda ocorra em Santa Catarina, embora não haja registros
confirmados e tenha sido considerada rara no estado desde o início do século 202300. É considerado extinto
no município de Três Barras (SC)2300 ou, também em todo o estado425,2300. Nos municípios de Rio Negrinho
e Itaiópolis (SC) Tortato & Althoff2300 consideraram a presença desta espécie duvidosa na área de estudo,
embora a região ainda tenha grandes remanescentes florestados, sendo precipitado considerar a espécie
extinta onde foi bem descrita em entrevista na região. Segundo estes autores, a ausência de registros
recentes para M. tridactyla no estado de Santa Catarina pode ser explicada por fatores biológicos como sua
baixa densidade populacional e consequentemente baixa probabilidade de detecção, e poucos trabalhos
envolvendo mamíferos, particularmente nas porções savânicas desse estado.
A extensão de ocorrência é de 6.680.891,92 km2, valor calculado para a oficina de avaliação do estado
de conservação de xenarthra brasileiros. Não se sabe a área de ocupação, entretanto é maior que 2.000 km2.
História natural
O tamanduá-bandeira é facilmente reconhecido por seu tamanho, pela coloração distintiva da pelagem,
com uma faixa diagonal preta de bordas brancas, pelo focinho longo e cilíndrico e cauda grande, com
pelos grossos e compridos662,1554. Os membros anteriores são fortemente musculosos e possuem quatro
dedos todos com garras, sendo as do segundo e terceiro dedos as maiores. Os membros posteriores
apresentam cinco dedos com unhas curtas2103. Três subespécies são reconhecidas por Gardner824.
A espécie tem hábito terrestre e é solitária com exceção da mãe com seu filhote, durante o período
de amamentação, e da época de reprodução, quando podem ser formados casais. Podem ter atividade ao
longo do dia e da noite, dependendo da temperatura e da chuva356,662.
Sua alimentação é constituída principalmente por formigas e cupins281,633,1346,1904. Entretanto, há registro
do consumo de larvas e adultos de besouros1347, de abelhas, e provavelmente mel1429.
A espécie é considerada boa nadadora. Nos Lavrados de Roraima foi registrado um tamanduábandeira em cima de uma árvore (L.S.M. Macedo, com. pess., 2012). Kreutz1114 registrou tamanduásbandeira efetuando marcações em troncos de árvores, arranhões, indicando que esse tipo de marcação
pode ser resultado de uma maior competição intraespecífica resultante de um elevado nível de estresse
em áreas de plantio da Acacia sp. Braga281 também avaliou esse tipo de comportamento, sugerindo que
o mesmo possa ser utilizado para comunicação entre co-específicos, relacionado ou não ao período de
acasalamento, ou ainda ao nível de estresse ao qual estão submetidos os indivíduos em áreas de plantios
de Pinus sp. A referida autora salienta a importância da avaliação correta dessas hipóteses.
Os tamanduás-bandeira toleram ampla variedade de habitat, desde campos limpos, cerrados, florestas,
até campos com plantações1429 a diferentes altitudes. Embora se associe muito ao Cerrado e aos Campos
Limpos, no Pantanal da Nhecolândia os ambientes florestais são utilizados pela espécie para repouso e
abrigo durante as horas mais quentes do dia, enquanto os Campos Limpos são utilizados durante as horas
de temperatura mais amena para as atividades de alimentação355,356,1344,1349.
O uso e preferência de habitat por esta espécie está amplamente relacionada com a temperatura ambiente
e o que determina isso é a existência de um comportamento termorregulatório que influência também seu
padrão de atividade356,1904. A espécie também ocorre nas Campinas e Campinaranas da Amazônia, assim
como, nos Lavrados de Roraima (F. Röhe, dados não publicados).
O táxon não é restrito a habitat primários. Em área de Cerrado com predominância de campos, como
o PARNA das Emas, Goiás, o tamanduá-bandeira foi capaz de utilizar áreas do entorno ocupadas por
culturas agrícolas de algodão, milho e cana-de-açúcar; pastagens e remanescentes de vegetação natural para
dispersão ou como parte ativa de sua área de vida2411. Miranda1429 também registrou o uso de plantações de
soja adjacentes ao PARNA das Emas, e Braga281 estudou tamanduás-bandeira em áreas de silvicultura no
Paraná. Há registros desta espécie em plantações de Acacia mangium em Roraima1113,1114.
Existem grandes variações da área de vida desta espécie, sendo que nos Llanos da Venezuela o valor
encontrado foi de 2.500 ha1347, no PARNA da Serra da Canastra, em Minas Gerais, a área de vida média
para as fêmeas foi de 367 ha, e para os machos foi de 274 ha2088. No PARNA das Emas, em Goiás, a área
de vida média das fêmeas foi de 693 ha, e dos machos de 1.080 ha1429, nas savanas de Roraima a área de
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vida média das fêmeas foi de 490 ha, e dos machos igual a 380 ha1242,1243, e no Paraná a área de vida de uma
fêmea foi de 160 ha, e de um macho foi de 892 ha281. Já no Pantanal da Nhecolândia, porção centro-sul
do Pantanal, a área de vida de uma única fêmea monitorada foi de 1.190 ha, enquanto que a área de vida
média dos machos foi de 570 ha1344.
Estudos conduzidos com o uso de sistemas de posicionamento global – GPS registraram uma área
de vida de 1.900 ha de uma fêmea no Pantanal1344,1494. O uso do sistema GPS indicou que em menos
de vinte dias, os tamanduás-bandeira usam áreas equivalentes ou até maiores do que as áreas de vida
estimadas após vários meses de monitoramento por radiotelemetria convencional VHF356,1242,1344,1904,2101.
Ocorre intensa sobreposição nas áreas de vida desta espécie, em ambos os sexos355,1242,1344,1429,2088. Apesar
da sobreposição, alguns encontros agonísticos já foram registrados no PARNA da Serra da Canastra, no
Pantanal da Nhecolândia e plantações de acácias e savanas de Roraima1113,1114,1242,1891,2088.
História de vida
Massa de adultos
Fêmea
Média de 31,5 kg (variando entre 25,9 e 36 kg, n = 7)2125, podendo chegar até mais de 45
kg1347.
Macho
Comprimento total
Fêmea
É usualmente de 1 a 1,2 metros1555. Segundo Miranda1429, média de 1,20 m (variando entre
1,08 e 1,33 m, n = 7).
Macho
Comprimento de cauda
Fêmea
Varia entre 65 e 90 cm1555. Segundo Miranda1429, média de 67 cm (n = 7).
Macho
Varia entre 65 e 90 cm 1555. Segundo Miranda1429, média de 63 cm (n = 8).
Altura da orelha
Fêmea
4,67 ± 0,47 cm (3,5-5,0 cm)2431. Segundo Miranda1429, média de 47,3 mm (n = 7).
Macho
4,67 ± 0,47 cm (3,5-5,0 cm)2431. Segundo Miranda1429, média de 46,5 mm (n =18).
Razão sexual
(1,5:1)1429; (1,25:1)2088; (3:1)1349; (2:1)355.
Sistema de acasalamento
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
O intervalo entre os nascimentos pode atingir nove meses662.
Tempo médio e intervalo de gestação
O período de gestação descrito para a espécie é em média de 183 a 190 dias.
Número de filhotes por gestação
Esta espécie tem um filhote por gestação, embora já tenha nascidos gêmeos em cativeiro. A mãe
carrega o filhote no dorso por cerca de seis a nove meses662 e este, quando mais crescido, pode descer
do dorso da mãe para forragear formigas e cupins, ficando com a mãe até a próxima gravidez.
Idade de maturação dos indivíduos
Fêmea
A espécie atinge a maturidade sexual entre os 2,5 e 4 anos de idade1555.
Macho
Longevidade
Em cativeiro, o tempo de vida registrado foi de 25 anos1554. No zoológico de Krefeld, Alemanha, uma
fêmea de tamanduá-bandeira viveu por 30 anos (G.P. Jimeno, com. pess., 2012) e no Zoológico de São
Paulo existe atualmente uma fêmea com 32 anos280.
Tempo geracional
Tempo geracional estimado em 8,5 anos, sendo considerado o período de 3 gerações, igual a 26 anos.
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Sazonalidade reprodutiva
Desconhecida para a espécie.
Enfermidades: doenças e parasitas encontradas para o táxon
Para o Pantanal Sul Mato-grossense foram coletados 309 ectoparasitas em 12 tamanduás-bandeiras,
sendo a espécie mais frequente, o carrapato Amblyomma cajennense, seguido de Amblyomma parvum1349.
Já no Pantanal Norte, foram encontrados Amblyomma cajennense, Amblyomma dubitatum, Amblyomma
nodosum, Amblyommana ponense e Amblyomma parvum parasitando essa espécie1427. No estado do
Paraná, Braga281 encontrou apenas Amblyomma calcaratum parasitando tamanduás-bandeira, reforçando
o constatado por Arzua et al.93. Miranda1427 ao levantar as enfermidades de tamanduás bandeira em vida
livre de três diferentes áreas: PARNA das Emas, PARNA da Serra da Canastra e Pantanal-Matogrossense,
encontrou indivíduos soropositivos para Brucella abortus, Leptospira sp., Sorovar butembo,
Australis sp., Icterohaemorrhagiae sp., Bataviae sp., Autumnalis sp., Shermani sp.e Fortbragg sp.
População
Não há informações com relação à abundância de indivíduos. Embora esta espécie em alguns locais
seja comum, como nos Lavrados de Roraima (G.M. Mourão, dados não publicados), a espécie possui
informações de densidade somente para os biomas Pantanal e Cerrado.
Estimativas de densidade ou de tamanho da população existentes: no Cerrado do PARNA das
Emas, Miranda et al.1428 estimaram a densidade de tamanduás-bandeira em 0,2 indivíduos/km2 usando
transectos aéreos e 0,004 ind/km2 usando transectos lineares terrestres. Ainda no PARNA das Emas,
Silveira et al.2154 obtiveram uma densidade de 0,63 ind/ha, por meio de amostragem de distância (distance
sampling) de tamanduás mortos em queimada que atingiu 100% do parque em 1994. Após este evento
de fogo, Silveira et al.2154 estimaram uma densidade de até 0,00085 indivíduos/ha. A densidade desta
espécie estimada para o Cerrado da Serra da Canastra foi de 1,3 tamanduás/km2 pelo método de capturarecaptura2088, 1-2 ind/km2 pelo método de contagem tempo/área e 0,17-1,31 ind/km2 usando contagem
por estradas (transectos)2087. Para o Pantanal, Coutinho et al.522, estimaram uma densidade de 0,035 ind/
km2 por meio de levantamentos aéreos; e Desbiez & Medri605 uma densidade de 0,15 ind/km2 por meio
de transectos lineares.
As populações do Cerrado e Mata Atlântica podem estar sofrendo com a fragmentação nestes biomas.
Embora relativamente estável no Pantanal e Amazônia, no Cerrado a população da espécie deve
estar sendo drasticamente reduzida em função do desmatamento continuado decorrente da conversão
de habitat para a agricultura e ampliação da infraestrutura, por exemplo, construção de reservatórios de
hidrelétricas e linhas de transmissão. Myrmecophaga tridactyla necessita de áreas florestadas e quando
há a supressão total desta vegetação, esta espécie desaparece da região afetada.
Esta espécie está quase extinta na Mata Atlântica e possivelmente extinta no Pampa, embora ainda
seja possível sua ocorrência neste bioma. Além disto, considerando a perda ocorrida e contínua do
Cerrado, 49,1% nos últimos 50 anos, bioma que provavelmente abriga a maior fração da população
da espécie, o avanço do arco do desmatamento no bioma amazônico e perda de 88% do bioma Mata
Atlântica965.
Suspeita-se que exista aporte de indivíduos de fora do Brasil, entretanto não há informações sobre
a contribuição relativa de populações estrangeiras para a manutenção das populações nacionais. Além
disto, existem evidências de aumento nos níveis de ameaça fora do Brasil, uma vez que a espécie parece
estar extinta em Belize e Guatemala, é considerada extinta também no Uruguai, e está provavelmente
extinta na Costa Rica697,2226.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: incêndio, agricultura, pecuária, desmatamento,
aumento da matriz rodoviária, desconexão de habitat e redução de habitat. Outras ameaças secundárias
ou regionais são: caça, perseguição, envenenamento indireto por inseticidas aplicados para o controle de
formigas e cupins em áreas de plantios e de pecuária281 (A. Bertassoni, com. pess., 2012) e enfermidades
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infecciosas reprodutivas.
A deterioração e redução de habitat são apontadas como as principais causas de declínio das
populações de tamanduá-bandeira486,767. Em regiões onde temperaturas atingem valores fora da variação
de 15 a 36ºC1335, a espécie necessita da disponibilidade de habitat arbóreos para proteger-se do calor ou
do frio excessivo356. Outros fatores que contribuem para a rarefação das populações desta espécie são a
caça1154,1734, o fogo2154 e os atropelamentos rodoviários753.
Segundo a “Lista de Referência da Fauna Ameaçada de Extinção no Rio Grande do Sul”1282, o
tamanduá-bandeira, avaliado como Criticamente Ameaçado neste estado, tem como principais ameaças
a expansão da agricultura, fogo, perseguição e atropelamentos rodoviários.
O “Livro Vermelho da Fauna Ameaçada no estado do Paraná”1419 inclui, além destas ameaças, a
caça e cães domésticos, ameaças também citadas no Plano de Conservação para tamanduá-bandeira no
Paraná280. Miranda1427 relatou que por se tratar de uma espécie que possui baixo potencial reprodutivo,
apresenta cuidado parental prolongado, longos períodos de gestação e somente uma cria por ano,
patógenos que possam afetar o sucesso reprodutivo, podem ser extremamente nocivos para populações
de tamanduás-bandeira em vida livre.
Ações de conservação
Myrmecophaga tridactyla está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies
Endêmicas e Ameaçadas de Extinção da Fauna da Região do Baixo e Médio Xingu986.
Segundo Medri & Mourão1345, a etapa inicial para a conservação do tamanduá-bandeira deve enfocar
a realização de estudos sobre a situação atual e a biologia da espécie em sua área de distribuição. É
importante também haver troca de informações entre os pesquisadores de campo e os de cativeiro para o
planejamento de ações adequadas à conservação da espécie in situ e ex situ. As áreas mais representativas
para as populações de tamanduás-bandeira devem ser mais intensamente conservadas com a criação de
novas unidades de conservação ou a preservação daquelas que já existem. Além disso, será preciso
efetivar a conexão dessas áreas pela implantação de corredores ecológicos. A manutenção de manchas
de florestas e de cerradões em áreas de uso agropecuário e o controle da caça nessas áreas, podem
favorecer populações locais de tamanduás-bandeira. Programas de educação ambiental, enfatizando
a sobrevivência da espécie, devem ser implantados nas áreas de sua ocorrência, especialmente ao
longo das rodovias, para minimizar os atropelamentos desses animais. Em especial, nos estados de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tais programas deveriam desmistificar a crendice popular que
associa o tamanduá-bandeira à má sorte. Nas áreas onde ocorre caça de subsistência sobre a espécie,
é necessário implantar alternativas de desenvolvimento sustentável para a comunidade humana local.
Planos de manejo de incêndios devem ser feitos nas áreas em que esses eventos são comuns. O Plano
de Conservação para Myrmecophaga tridactyla no Paraná propõe, além de outras medidas, assegurar
que a análise, licenciamento e aprovação de empreendimentos econômicos desenvolvidos nas áreas de
ocorrência atual da espécie contemplem medidas mitigadoras e compensatórias que gerem benefícios à
sua conservação; e a avaliação do controle químico de formigas em áreas cultivadas e seu impacto sobre
a espécie280. O tamanduá-bandeira está presente no Anexo II da “Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora” - CITES449.
Presença em unidades de conservação
Amapá: PARNA do Cabo Orange, ESEC do Jari, PARNA Montanhas do Tumucumaque2102, ESEC de
Maracá-Jipioca1345;
Roraima: PARNA do Viruá1588, ESEC de Maracá131;
Amazonas: ESEC Juami-Japurá (F. R. Miranda, dados não publicados), FLONA do Purus970, REBIO
de Uatumã329, RESEX Arapixi975, PARNA do Jaú1005, RDS Estadual Igapó-Açu, RDS Estadual do Rio
Madeira, PE do Matupiri (oficina de avaliação);
Amazonas/Pará: PARNA da Amazônia831;
Pará: FLONA de Saracá-Taquera1586, FLONA de Caxiuanã1311, FLONA Tapajós (S.M. Vaz, dados
não publicados), REBIO do Rio Trombetas959, RESEX Tapajós-Arapiuns1723, APA do Igarapé Gelado,
FLONA de Carajás, FLONA do Crepori, FLONA do Trairão, PARNA da Serra do Pardo, PARNA do
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Jamanxim, APA do Arquipélago de Marajó (oficina de avaliação);
Acre: PARNA Serra do Divisor344, ESEC Rio Acre (oficina de avaliação);
Rondônia: PARNA de Pacaás Novos1345, FLONA do Jamari1106;
Tocantins: PE do Araguaia2079, PARNA do Araguaia957, PE do Cantão1869,2461, APA Estadual Ilha do
Bananal/Cantão (oficina de avaliação), ESEC Serra Geral do Tocantins373;
Rondônia/Mato Grosso/Amazonas: PARNA dos Campos Amazônicos;
Piauí: PARNA da Serra da Capivara1633,1736, PARNA da Serra das Confusões912, ESEC de Uruçuí-Una2461;
Piauí/Maranhão: PARNA das Nascentes do Rio Parnaíba1345;
Bahia: PARNA da Chapada Diamantina1345, APA Estadual do Rio Preto (oficina de avaliação);
Goiás: RPPN da Fazenda Rio Negro1345, PARNA da Chapada dos Veadeiros1577, PARNA das Emas1908,2016,
APA Estadual dos Pirineus, APA Estadual do Encantado, APA Estadual Pouso Alto (oficina de avaliação);
Distrito Federal: PARNA de Brasília, ESEC de Águas Emendadas1045,1577, APA da Bacia do Rio São
Bartolomeu, APA do Planalto Central, APA Estadual de Cafuringa, APA Estadual dos Ribeirões do
Gama e Cabeça de Veado (oficina de avaliação);
Mato Grosso: PARNA da Chapada dos Guimarães, PARNA do Pantanal Mato-grossense1345, REBIO
Municipal Mario Viana1887, RPPN da Estância Ecológica SESC-Pantanal1345, ESEC Serra das Araras2045,
PE do Cristalino1890, APA Estadual da Chapada dos Guimarães (oficina de avaliação), PARNA do Juruena
(oficina de avaliação);
Mato Grosso do Sul: RPPN Engenheiro Eliezer Batista (V. Garcia, com. pess., 2012), RPPN Dona Aracy
(A. Bertassoni, com. pess., 2012), PARNA da Serra da Bodoquena338, APA Estadual Estrada Parque de
Piraputanga, PE Várzeas do Rio Ivinhema (oficina de avaliação);
Minas Gerais: PARNA Grande Sertão Veredas1577, PARNA das Sempre-Vivas1345, PARNA da Serra da
Canastra1577,2087, PE do Rio Preto1185, RPPN Reserva do Jacob1345, RPPN Galheiros1345, ESEC do Panga315,
ESEC de Pirapitinga1345, PE Veredas do Peruaçu733, APA Cavernas do Peruaçu (oficina de avaliação);
São Paulo: APA de Corumbataí, Botucatu e Tejupá45, ESEC de Angatuba1345, ESEC de Jataí (K.F.M.
Silva, dados não publicados), ESEC de Paranapanema1345, Floresta Estadual de Cajuru, PE do Morro
do Diabo699, ARIE Cerrado Pé-de-Gigante, PE das Furnas do Bom Jesus, PE Carlos Botelho, PE de
Vassununga, PE de Porto Ferreira (oficina de avaliação);
Paraná: PE do Cerrado2380, APA da Escarpa Devoniana281, PARNA do Iguaçu, PARNA de Ilha Grande,
PE do Guartelá1345;
São Paulo/Paraná/Mato Grosso do Sul: APA das Ilhas e Várzeas do Rio Paraná (oficina de avaliação).
Áreas protegidas com confirmação de extinção local do táxon:
Espírito Santo: REBIO de Sooretama (A.G Chiarello, dados não publicados);
Paraná: PE Vila Velha (F.G. Braga, dados não publicados).
Pesquisas
Existentes
Ocupação da paisagem pelo tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) em áreas de cerrado
com diferentes níveis de perturbação no nordeste paulista” (Natália F. Versiani e Adriano G. Chiarello);
Ocorrência e distribuição de tamanduás no Rio Grande do Sul; Theris/Tamanduás – RS.
Necessárias
Pesquisas científicas que levantem dados como densidade populacional, população mínima viável,
análise genética das populações, tamanho da área de vida, dieta e utilização de habitat são fundamentais
para o entendimento dos requisitos ecológicos da espécie1345. Estudos sobre a reprodução, período de cio
e acasalamento, comportamento reprodutivo, cuidado parental, dispersão de filhotes relacionado com
sobreposição da área de vida da mãe, da espécie são importantes, pois esses dados não são conhecidos
para vida livre. Além disso, estudos em áreas fragmentadas, com perturbações antrópicas e áreas de
agro-silvicultura devem ser conduzidos para permitir a compreensão de como a espécie responde
ecologicamente as alterações ambientais (A. Bertassoni, com. pess., 2012). Áreas do estado de São
Paulo e nordeste do Brasil contam somente com registros de inventários, visualizações diretas, etc, sem
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haver estudo com foco na espécie (A. Bertassoni, com. pess., 2012). Devido a sua ampla distribuição
no território brasileiro, o estudo de variação geográfica se torna necessário para analisar as diferentes
populações existentes.

Priodontes maximus (Kerr, 1792)

Foto: Fábio Röhe

Adriano Garcia Chiarello, Fábio Röhe, Flávia Regina Miranda, Guilherme de Miranda Mourão, Kena
Ferrari Moreira da Silva, Sergio Maia Vaz & Teresa Cristina da Silveira Anacleto

Ordem: Cingulata
Família: Dasypodidae
Nomes comuns: tatu-canastra, tatu-açú2225

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A2cd
Justificativa
Considerando a caça direcionada, a perda ocorrida e contínua do Cerrado, 49,1% nos últimos 50
anos, o avanço do arco do desmatamento no bioma amazônico e perda de 88% do bioma Mata Atlântica,
infere-se que pelo menos 30% da população foi perdida nos últimos 24 anos. Assim, Priodontes maximus
foi considerada Vulnerável (VU) conforme o critério A2cd. É estimado que, assumindo a densidade da
espécie para uma área conhecida no Cerrado, PARNA de Emas, o quantitativo remanescente da mesma
nos poucos fragmentos de Mata Atlântica com ocorrência confirmada, não superaria os 250 indivíduos
maduros, e considerando que a maior área contigua de floresta está na casa dos 40.000 ha, nenhuma
população possuiria mais de 50 indivíduos maduros. Assim para a Mata Atlântica a espécie Priodontes
maximus foi categorizada como Criticamente em Perigo (CR), pelo critério C2a(i).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior294,1271
Listas estaduais de espécies
ameaçadas176,684,686,687a,688
Avaliação global1

VU A2cd
Pará: VU
Minas Gerais: EN
Espírito Santo: CR
Rio de Janeiro: CR
São Paulo: Ameaçada
VU A2cd
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Distribuição geográfica
A espécie não é endêmica ao Brasil, ocorrendo também na Venezuela, Guianas (Guiana Francesa,
Guiana, Suriname), Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai e na Argentina1.
Segundo Wetzel2430–2432, com base em informações de material depositado em museus, coleções
científicas e outros registros, a distribuição geográfica do tatu-canastra cobre grande parte da América
do Sul, a leste dos Andes, noroeste da Venezuela e sul das Guianas, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia
até o noroeste da Argentina, Paraguai e sudeste do Brasil, incluindo um registro no Rio Grande do
Sul, embora possa se tratar de um equívoco (T.C.S. Anacleto, dados não publicados). Esta espécie
tem atualmente seus registros concentrados para a Amazônia, Pantanal e Cerrado766,1644. Os registros
na Mata Atlântica são muito raros, sendo que recentemente alguns registros foram feitos apenas para
remanescentes florestais de Minas Gerais e Espírito Santo2195.
O tatu-canastra possui registros confirmados para os estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima,
Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Espírito Santo e oeste do estado da Bahia.
Existem áreas onde o táxon supostamente ocorra ou que necessitem de maior amostragem e pesquisa.
Extensivos levantamentos da mastofauna realizados nos remanescentes de Mata Atlântica têm falhado
em detectar a presença desta espécie, apesar do tatu-canastra deixar rastros, por meio de tocas e pegadas,
bem conspícuos no ambiente. Um exemplo é que inventários anteriores ao de Srbek-Araújo et al.2195,
foram incapazes de registrar a presença desta espécie em dois fragmentos de Mata Atlântica do Espírito
Santo e Minas Gerais.
Os escassos registros, históricos e recentes, de Priodontes maximus na Mata Atlântica sugerem
que esta espécie nunca foi abundante neste bioma2195, o que não exclui a necessidade de estudos em
remanescentes ainda não investigados, e que potencialmente, podem estar abrigando populações desta
espécie.
Provavelmente a distribuição atual do táxon está reduzida em relação a sua área de ocupação ou
extensão de ocorrência histórica. A distribuição original da espécie abrangia quase todo o Brasil, à
exceção de alguns estados do nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e
Sergipe, onde parece nunca ter sido registrada1271.
Esta espécie desapareceu em boa parte de sua distribuição sul. Atualmente, a espécie está extinta no
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Paraná e restrita a poucas localidades no sudeste do Brasil1271. Está provavelmente extinta no estado de
São Paulo e em vias de extinção no Espírito Santo.
A extensão de ocorrência é 5.996.921 km2 (valor calculado para a oficina de avaliação do estado de
conservação de xenarthra brasileiros). Não se sabe a área de ocupação, entretanto é maior que 2.000 km2.
História natural
O tatu-canastra, Priodontes maximus é a maior espécie vivente da Magna Ordem Xenarthra. Pode
possuir de 11 a 13 cintas móveis altamente flexíveis, poucos pêlos esparsos pelo corpo, coloração
marrom-escura, exceto na cabeça e na cauda e ao redor da borda de sua carapaça, que apresenta uma
faixa clara1555. A cauda longa e afilada é coberta por pequenos escudos pentagonais673. A garra do terceiro
dedo mede cerca de 20 cm ao longo de sua curvatura1555, utilizada na escavação de tocas e procura de
alimentos. Tem cromossomos diplóides (2n = 50)1840.
A espécie tem hábito solitário e só encontra outros indivíduos na época do acasalamento. Fonseca
et al.765 a consideraram semi-fossorial, discordando parcialmente de Eisenberg & Redford662, que a
consideraram fossorial, pois pode permanecer na toca por vários dias, sendo raramente vista.
A espécie tem hábito principalmente noturno662,1551. Silveira et al.2150 com armadilhas fotográficas
encontraram um pico de atividade entre 02:01h às 04:00h no PARNA das Emas (GO). As duas únicas
visualizações de espécimes ativos durante o dia neste estudo foram de um indivíduo caminhando em
uma estrada às 10:15 h em abril de 2007 e outro escavando uma toca às 12:30 h, em junho de 2007. Para
a Mata Atlântica, Srbek-Araujo et al.2195 registraram esta espécie por armadilhas fotográficas entre 22:00
h e 03:30 h no PE do Rio Doce (MG). Neste mesmo Parque, estudo mais recente registrou a espécie,
também por armadilhas fotográficas, entre 00:42 h e 05:34 h (Chiarello et al., dados não publicados).
A dieta do tatu-canastra é constituída principalmente de cupins e formigas e ocasionalmente de outros
insetos, aranhas, minhocas, larvas, cobras e carniça55,1554,1839.
Muitas vezes, as tocas do tatu-canastra são utilizadas para determinar a existência das populações na
natureza e a preferência de habitat da espécie. As tocas desta espécie são muitas vezes escavadas na base
de cupinzeiros e têm em média cerca de 31 cm de altura e de 47 cm de largura381. Ao contrário de outros
tatus, esta espécie frequentemente destrói os cupinzeiros quando está se alimentando662. Portanto, o tatucanastra tem papel, provavelmente importante, na regulação das populações desses insetos. Cupinzeiros
destruídos até o nível do solo e espalhados numa área circular considerável, são boas evidências da
presença da espécie no local1189.
O tatu-canastra é encontrado em áreas de Cerrado e florestas tropicais662. Habita florestas tropicais e
subtropicais, cerrado, ambientes xerófilos e planícies de inundação1671. No Brasil Central, a espécie utiliza
preferencialmente o Cerrado, enquanto outros habitat, como mata e campo úmido, são utilizados em menor
proporção, principalmente para as atividades de alimentação56. Santos-Filho & Silva2045 encontraram a
espécie em cerrado sensu strictu, mas ausente da mata ciliar e floresta de palmeira dominada por Orbignia
martiniana no Mato Grosso. Os animais no PARNA Emas (GO), mostraram uma forte preferência por
habitat abertos, como campos, cerrados abertos, pastagens e as bordas de várzeas2150. No sul do Amazonas,
esta espécie foi encontrada em floresta de tabocas (F. Röhe, dados não publicados).
A espécie não é restrita a habitat primários. No PARNA das Emas esta espécie foi capaz de utilizar áreas
do entorno do PARNA ocupadas por culturas agrícolas de algodão, milho e cana-de-açúcar; pastagens e
remanescentes de vegetação natural para dispersão ou como parte ativa de sua área de vida, embora as
evidências de escavação ou amostras de fezes não foram encontrados a mais de 100 metros de habitat
nativo2150,2411.
A seleção de habitat aparentemente não é afetada pelo fogo, pois em um estudo no cerrado do Mato
Grosso, Prada & Marinho Filho1783 observaram que Priodontes maximus utilizou as áreas queimadas
com a mesma frequência do que áreas não queimadas para forrageamento. O fato de não haver diferença
significativa no uso das áreas, sugere que o fogo não estaria alterando diretamente as presas principais
desta espécie, os cupins.
A área de vida mínima registrada para um indivíduo foi de 726,5 ha679. Para os tatus-canastras
monitorados no PARNA das Emas a média da área de vida foi de 1.000 ha2150. O maior valor estimado
para a área de vida do tatu-canastra até o momento foi de 1.500 ha, registrado por Noss et al.1551 no
Chaco Boliviano.
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História de vida
Massa de adultos
A espécie pode chegar a 60 kg1555, enquanto que em cativeiro até 80 kg1671. Média de 28,0
Fêmea
kg no PARNA das Emas (GO)2150.
Macho
Média de 44,40kg no PARNA das Emas2150.
Comprimento total
Fêmea
Em torno de 75 a 100 cm1555. No PARNA das Emas, tiveram uma média de 137,74 cm2150.
Em torno de 75 a 100 cm1555. No PARNA das Emas, os machos com 155,90 cm foram maiores
Macho
do que as fêmeas2150.
Comprimento de cauda
Fêmea
Cerca de 50 cm1555.
Macho
Altura da orelha
Fêmea
Entre 4,7 a 5,9 cm673.
Macho
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Sistema de acasalamento
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
Desconhecida para a espécie.
Tempo médio e intervalo de gestação
Em torno de 4 meses e o desmame ocorre quando o filhote atinge cerca de 4 a 6 semanas de idade1555.
Número de filhotes por gestação
A fêmea do tatu-canastra possui duas mamas1554 e usualmente tem apenas um filhote por vez, mas o
nascimento de dois filhotes já foi registrado1271.
Idade de maturação dos indivíduos
Fêmea
Ocorre por volta dos 9 aos 12 meses1555.
Macho
Longevidade
De 12 a 15 anos1555.
Tempo geracional
8 anos, logo 3 gerações correspondem a 24 anos.
Sazonalidade reprodutiva
Desconhecida para a espécie.
Enfermidades: doenças e parasitas encontradas para o táxon
No norte do Pantanal Mato-grossense foram coletados cinco espécimes de Amblyomma cajennense
(Ixodidae) em dois indivíduos adultos de Priodontes maximus1426. Linardi & Guimarães1201 coletaram
e identificaram a pulga Tunga terasma (Siphonaptera) parasitando indivíduo capturado em Anápolis,
Goiás. A toxoplasmose é uma zoonose amplamente difundida que afeta animais silvestres e o
homem, causada pelo protozoário Toxoplasma gondii. Sogorb et al.2171 registraram testes positivos
para toxoplasmose para P. maximus no estado de São Paulo. A infecção de seres humanos através do
consumo de carne mal cozida é uma possibilidade de contágio.
População
Esta espécie é naturalmente rara1,1271,2195. Silveira et al.2150 estimam uma população de 50 indivíduos
para o PARNA das Emas.
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Foi estimada uma densidade média mínima de 3,36 animais/100 km2 por meio de armadilhas
fotográficas no PARNA das Emas2150. Noss et al.1551, também por meio de armadilhas fotográficas,
estimaram densidades entre 5,77 a 6,28 indivíduos por 100 km² em Santa Cruz, na Bolívia.
Existe uma tendência alta de fragmentação de suas populações em áreas de Cerrado e remanescentes
de Mata Atlântica. Segundo Srbek-Araujo et al.2195, as populações no sudeste do Brasil estão muito
reduzidas e fragmentadas.
Considerando a caça direcionada, a perda ocorrida e contínua do Cerrado, 49,1% nos últimos 50
anos, o avanço do arco do desmatamento no bioma amazônico e perda de 88% do bioma Mata Atlântica,
infere-se que pelo menos 30% da população foi perdida nos últimos 24 anos965.
Suspeita-se que exista aporte de indivíduos de fora do Brasil, entretanto não há informações sobre
a contribuição relativa de populações estrangeiras para a manutenção das populações nacionais.
Entretanto, existem evidências de aumento nos níveis de ameaça fora do Brasil. O Centro de “Datos
de Conservación” no Paraguai considera esta espécie em eminente perigo de extinção (código N1 –
“criticamente em perigo”)2165. Esta espécie está ameaçada (Em Perigo) na Venezuela1926.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: incêndio, agricultura, desmatamento,
aumento da matriz rodoviária e caça.
A espécie é naturalmente rara, mas está se tornando ainda mais rara pela alteração e destruição de
seu habitat1271. O tatu-canastra é uma das espécies mais diretamente ameaçadas pela atividade humana.
É apreciado como alimento e muito caçado em sua área de distribuição933,1154,1734,2432. Outros fatores
que contribuem para a rarefação das populações desta espécie, ao longo do território nacional, são o
fogo2150 e os atropelamentos rodoviários1271. A desconexão de habitat parecer ser mais evidente para as
populações do Cerrado e Mata Atlântica. Na região de Alter do Chão (PA), a espécie desapareceu devido
a caça2010.
Ações de conservação
Priodontes maximus está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies
Endêmicas e Ameaçadas de Extinção da Fauna da Região do Baixo e Médio Xingu986.
Segundo Marinho Filho & Medri1271 é necessário a proteção dos habitat utilizados pela espécie com
implantação de novas unidades de conservação, especialmente nas áreas em que se sabe que o tatucanastra ocorre em densidades favoráveis para assegurar uma população mínima viável e desenvolver
estratégias que permitam a conexão de unidades de conservação já existentes e futuras por meio de
corredores ecológicos.
Devido a perseguição sofrida por estes animais para alimentação, a fiscalização e controle da caça e
apanha são necessários, especialmente nas unidades de conservação. Nas áreas onde o tatu-canastra é
ainda utilizado como alimento, Amazônia, por meio de caça de subsistência, é importante a realização
de estudos que quantifiquem tanto o impacto desta atividade nas populações deste tatu como também
analisem e proponham alternativas econômicas para as populações humanas locais.
Em áreas com alta incidência de caça e atropelamentos, Marinho Filho e Medri1271 sugerem a
implantação de programas de educação ambiental voltados à conservação do tatu-canastra. Ainda é
possível a realização de campanha educativa voltada aos proprietários e às comunidades rurais que
valorize a espécie, informando sobre a importância do tatu-canastra no controle de formigas e cupins.
Segundo Chiquito et al.445 são necessários inventários, prioritariamente em remanescentes de
Cerrado que objetivem confirmar a presença atual da espécie em São Paulo, uma vez que não existem
registros confiáveis há décadas, além da criação de unidades de conservação e obtenção de dados
básicos da biologia e ecologia da espécie. Vários estudos realizados nas últimas duas décadas no maior
remanescente de Cerrado de estado de São Paulo, na ESEC de Jataí, não confirmaram a presença local
desta espécie.
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Presença em unidades de conservação
Amapá: PARNA do Cabo Orange1271, PARNA Montanhas do Tumucumaque2102, ESEC do Jari1271;
Roraima: PARNA do Viruá, ESEC de Maracá132, APA Estadual Baixo Rio Branco;
Pará: REBIO do Rio Trombetas959,2348, REBIO Nascentes da Serra do Cachimbo971, FLONA de
Altamira1451, FLONA de Tapajós2010, FLONA do Trairão976, FLONA de Caxiuanã1311, FLONA SacaráTaquera1586 (entrevista), FLONA do Crepori977, FLONA de Carajás (oficina de avaliação), PARNA da
Amazônia1005, PARNA do Jamanxim1451, RESEX Tapajós-Arapiuns1723, APA do Igarapé Gelado, APA
Estadual do Arquipélago do Marajó (oficina de avaliação);
Amazonas: PARNA do Pico da Neblina1271, PARNA do Jaú1005, PARNA das Nascentes do Lago Jari
(oficina de avaliação), FLONA do Purus970, RESEX Arapixi975, RDS Estadual Igapó-Açu, PE do Matupiri
(oficina de avaliação) ;
Amazonas/Rondônia/Mato Grosso: PARNA dos Campos Amazônicos983;
Acre: PARNA da Serra do Divisor, ESEC do Rio Acre978;
Rondônia: PARNA de Pacaás Novos1271, FLONA do Jamari1106;
Tocantins: PE do Cantão1871,2461, PARNA do Araguaia957, APA Estadual do Jalapão, APA Estadual Ilha do
Bananal/Cantão (oficina de avaliação);
Piauí: ESEC Uruçui-Una2461, PARNA Serra das Confusões912;
Tocantins/Bahia: ESEC Serra Geral do Tocantins1271;
Bahia: APA Estadual do Rio Preto (oficina de avaliação);
Bahia/Maranhão/Piauí/Tocantins: PARNA Nascentes do Rio Parnaíba1271;
Goiás: PARNA da Chapada dos Veadeiros1271, PARNA das Emas1871,1908,2016,2149,2150, PE Serra de Caldas
Novas (N.M. Torre, com. pess., 2012), APA do Encantado2461, APA Estadual dos Pirineus (oficina de
avaliação);
Distrito Federal: PARNA de Brasília1045,1120, ESEC de Águas Emendadas1271, APA do Planalto Central,
APA Estadual de Cafuringa, APA Estadual do Lago Paranoá, APA Estadual das Bacia dos Ribeirões do
Gama, Cabeça de Veado (oficina de avaliação);
Mato Grosso: ESEC da Serra das Araras2045, PE do Araguaia2079, PE da Serra Azul1271, PE da Serra de
Santa Bárbara1271, PE do Cristalino1890, PARNA da Chapada dos Guimarães1271, PARNA do Pantanal
Mato-Grossense1271, RPPN da Estância Ecológica SESC-Pantanal1426,2316, APA Estadual da Chapada dos
Guimarães;
Mato Grosso do Sul: RPPN da Fazenda Rio Negro1271;
Espírito Santo: REBIO de Sooretama2195, REBIO do Córrego do Veado (oficina de avaliação). Ocorre
também em uma outra área protegida, a Reserva Natural Vale2195;
Minas Gerais: PE do Rio Doce2195, PE do Rio Preto1185, PE Veredas do Peruaçu733, PARNA das SempreVivas1185, PARNA da Serra da Canastra381, RPPN Galheiros1271;
Minas Gerais/Bahia: PARNA Grande Sertão Veredas1271.
Áreas protegidas com confirmação de extinção local do táxon:
REBIO de Córrego do Veado, município de Pinheiros, Espírito Santo1271 e no PE do Mirador, no
Maranhão (nenhum registro depois de 19851271. Em 1995, uma toca foi fotografada por A.G. Chiarello
na Floresta Estadual do Rio Preto, ocasião em que presença de pegadas também foi confirmada por
funcionários desta unidade de conservação localizada no município de Pedro Canário, Espírito Santo.
Não há notícias, entretanto, da presença atual da espécie nesta UC.
Pesquisas
Existentes
Ecologia (PARNA das Emas) - Anah Jácomo e Leandro Silveira (Instituto Onça Pintada); Ecologia
(Pantanal) - Arnaud Desbiez.
Necessárias
Pesquisa científica sobre a história de vida, demografia e genética do tatu-canastra ainda é necessária,
para melhor esclarecer seus requerimentos ecológicos e subsidiar o manejo e conservação da espécie.
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Estudos demográficos, inclusive em ambientes florestais. Apesar de ser amplamente distribuído na
Floresta Amazônica, praticamente nada é conhecido sobre a ecologia da espécie neste bioma.

Tolypeutes tricinctus (Linnaeus, 1758)

Foto: Leonardo Carvalho

Marcelo Lima Reis, Adriano Garcia Chiarello, Claudia Bueno Campos, Flávia Regina Miranda, Gileno
Antonio Araújo Xavier, Guilherme de Miranda Mourão, José Abílio Barros Ohana, Nadia de Moraes
Barros & Teresa Cristina da Silveira Anacleto

Ordem: Cingulata
Família: Dasypodidae
Nomes comuns: tatu-bola2225, tatu-apara, bola,
bolinha, tranquinha, tatu-bola-do-nordeste1272
ÊMIClA
ENdD
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Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) A2cd

Não A
IC
ENDÊbM
rasil
do

Justificativa
A Caatinga, principal bioma de ocorrência para Tolypeutes tricinctus foi reduzido em 45% de sua
cobertura original a uma taxa estimada, entre os anos de 1965 e 1985, de 1% ao ano, de acordo com
o Mapa de Cobertura Vegetal do bioma Caatinga. Considerando que esta perda de habitat pode ter
aumentado desde então, a drástica perda do Cerrado no oeste baiano e sul do Piauí, a alta vulnerabilidade
à caça e o registro recorrente de extinções em municípios do estado de Pernambuco, infere-se que nos
últimos 27 anos a espécie tenha sofrido uma redução de sua população em pelo menos 50%. Assim
sendo, a espécie foi categorizada como Em Perigo (EN) segundo o critério A2cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1272,1450
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1425

VU A2cd
Mudança genuína no estado de conservação e
novas ou melhores informações disponíveis
Não consta
VU A2cd

Distribuição geográfica
Tolypeutes tricinctus é a menor, menos conhecida e única espécie de tatu endêmica do Brasil, pois a
sua distribuição se restringe à Caatinga e ao Cerrado brasileiro1644. A distribuição desta espécie sempre
foi referida muito vagamente, com poucos espécimes depositados em museus e coleções científicas,
adicionado à falta de dados de coleta na maior parte do material depositado1272.
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Há cerca de duas décadas, um conjunto de registros de diversos autores veio a permitir melhor
apreciação da distribuição atual da espécie1272,1852,2023,2026,2109. Tolypeutes tricinctus vinha sendo considerado
como endêmico da Caatinga2023,2109,2432, mas desde o primeiro registro para o Cerrado1270, outros achados
confirmam que a distribuição da espécie avança para os Cerrados do Brasil Central, pelo menos até a
região da divisa de Goiás, Bahia e Minas Gerais e, mais ao norte, nos cerrados do Tocantins, Piauí1852 e
Maranhão1618.
Oliveira et al.1581 listaram 74 municípios de ocorrência de T. tricinctus na Caatinga, distribuídos
pelos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. T.
tricinctus ainda possui registros em Tocantins e Maranhão. A presença atual do tatu-bola nos estados do
Ceará, Paraíba, Pernambuco e Sergipe é incerta1272,2106,2238.
Há indícios de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação a sua área de ocupação
ou extensão de ocorrência histórica. Embora os dados escassos e fragmentados para a distribuição da
espécie não permitam precisar a distribuição geográfica no passado, as informações da literatura indicam
que T. tricinctus ocorreria originalmente em todo o nordeste brasileiro, além de uma sugestão de sua
ocorrência nos cerrados limítrofes à Caatinga1272.
Em Pernambuco, Tabarelli & Silva2238 indicam que o tatu-bola está extinto localmente nos municípios
de Araripina, Trindade, Ipubi, Ouricuri, Bodocó, Exu, Moreilândia e Serrita, APA Chapada do Araripe.
Silva2106 comenta que esta espécie sempre que mencionada em entrevistas a moradores locais da
Paraíba, Pernambuco e Ceará é relatada como presente no passado, mas atualmente extinta. O mesmo
autor cita relatos de caçadores antigos no município de Santa Quitéria (CE), em que essa espécie não
é mais encontrada na região devido a sua fácil captura. O Centro de Triagem de Animais Silvestres
(CETAS/IBAMA) do Ceará registrou um espécime em janeiro de 2008, embora seja de procedência
desconhecida2106.
São necessárias maiores amostragens no extremo norte e nordeste de Minas Gerais e áreas de Cerrado
de Goiás e Tocantins.
A extensão de ocorrência foi estimada em 1.064.901 km2, valor calculado para a oficina de avaliação
do estado de conservação de Xenarthra brasileiros. Não se sabe, a área de ocupação, entretanto é maior
que 2.000 km2.
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História natural
O tatu-bola tem a capacidade de curvar completamente sua carapaça sobre o corpo, ficando assim no
formato de uma bola, totalmente protegido pela mesma, refletindo em uma estratégia contra predadores
- apesar de haver observações de que alguns canídeos conseguem perfurar sua carapaça - porém essa
tática o torna presa fácil para caçadores.
Possui três bandas móveis na carapaça, mas já foram registrados indivíduos com duas ou até quatro
bandas móveis. Tolypeutes tricinctus possui cinco dedos em cada membro anterior, enquanto T. matacus
possui quatro. Em seus membros posteriores, assim como T. matacus, possui cinco dedos, sendo que
o segundo, terceiro e quarto dedos são fundidos e o primeiro e o quinto são ligeiramente separados. A
cauda é totalmente coberta por escudos dérmicos sendo quase inflexível1555.
A espécie não é considerada de hábito fossorial2026, pois não cava tocas, mas utiliza as feitas por
outros animais888. Para abrigo também pode utilizar depressões do terreno ou se cobrir com folhas2026.
Redford1839 classificou T. tricinctus como sendo insetívoro especialista. No Cerrado, alimenta-se
principalmente de cupins, com100% das amostras, 34% da frequência relativa e 80% da biomassa,
porém outros invertebrados e material vegetal podem constituir a dieta desta espécie888. Esta espécie
pode ainda utilizar frutos durante a época chuvosa888.
Em estudo em área de Cerrado com a presença de Pinus sp., o tatu-bola foi avistado ao longo de
todo o dia, sendo mais registrado durante o período noturno (56%). Neste mesmo estudo, a espécie
apresentou dois picos de atividade: um no período vespertino, entre às 14 h e 18 h e outro entre às 20 h
e 23 h227. Durante a época de acasalamento, observa-se mais de um macho acompanhando uma mesma
fêmea227,888,1277,1464,2026, o que facilita ainda mais a captura de vários exemplares por vez.
Em relação aos aspectos morfológicos, Reis et al.1851 observaram uma variação no sentido de
fechamento da carapaça, sendo majoritariamente no sentido destro, em relação a cabeça, e uma
pequena variação em relação ao número das placas laterais das cintas. Apesar de a espécie possuir um
padrão na distribuição das placas da cabeça, que é diferente da encontrada em T. matacus (A. Feijó,
com. pess., 2012), o número e o arranjo específico das placas da cabeça é sempre diferente de um
espécime para o outro, podendo funcionar como uma marcação individual.
Tolypeutes tricinctus habita a Caatinga, remanescentes de Floresta Estacional Decidual2109 e em
diferentes habitat de Cerrado sobre solo arenoso888,1851. Em estudo no oeste baiano, em Jaborandi (BA),
T. tricinctus foi observado em áreas de reflorestamento de Pinus sp. que ainda conservavam corredores
de vegetação original do Cerrado227,1851. Oliveira et al.1618 registraram esta espécie no nordeste do estado
do Maranhão em uma área de mosaico de vegetação de cerradão, babaçual e Caatinga.
A área de vida registrada para a espécie foi de 122 ha no município de Jaborandi, sendo que as áreas
de vida dos machos adultos, 238 ha, foram significantemente maiores do que de fêmeas adultas888. Este
autor também encontrou sobreposição entre as áreas de vida de machos adultos de idades diferentes,
e entre machos e fêmeas, porém entre os machos adultos a sobreposição foi pequena e se restringiu às
bordas da área de vida.
Alguns resultados e observações nos estudos de Guimarães888 com radiotelemetria, Reis et al.1851 e
A. Bocchiglieri (com. pess., 2012) com captura-marcação-recaptura indicam que a espécie pode ser
territorialista.
História de vida
Massa de adultos
Fêmea
Entre 1,0 e 1,8 kg1274.
Macho
Comprimento total
Fêmea
Cerca de 30 cm662.
Macho
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Comprimento de cauda
Fêmea
Cerca de 6,5 cm662. 5,0 a 6,0 cm (M.L. Reis, dados não publicados).
Macho
Altura da orelha
Fêmea
2,3 cm2432; 3 a 3,5 cm (M.L. Reis, dados não publicados).
Macho
Razão sexual
(1:1)1852.
Sistema de acasalamento
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
Desconhecida para a espécie.
Tempo médio e intervalo de gestação
Provavelmente o tempo de gestação é de 120 dias, semelhante a Tolypeutes matacus, pois não há
informações específicas de biologia reprodutiva para esta espécie1348.
Número de filhotes por gestação
As fêmeas produzem, por ninhada, um ou, mais raramente, dois filhotes, que nascem completamente
formados888,1464,2026.
Idade de maturação dos indivíduos
Fêmea
Não há informações para a espécie, mas para T. matacus é de 320 dias para fêmeas57.
Macho
Longevidade
A longevidade máxima ainda não foi estabelecida, mas um indivíduo em cativeiro viveu por mais de
17 anos1555.
Tempo geracional
O tempo geracional inferido foi de 9 anos, logo o período de avaliação é igual a 27 anos.
Sazonalidade reprodutiva
Guimarães888 registrou um nascimento entre 15 e 30 de novembro, na estação chuvosa, em área de
cerrado do município de Jaborandi (BA).
Enfermidades: doenças e parasitas encontradas para o táxon
Esta espécie é encontrada frequentemente com carrapatos (M.L. Reis, dados não publicados).
População
Esta espécie de tatu tem uma distribuição irregular e sua densidade populacional pode ser relativamente
alta em algumas porções1, exceto em áreas onde a espécie é exposta à pressão humana, como, por
exemplo, no norte da Bahia, onde sofre pressão de caça intensa. Entretanto, de maneira geral, é uma
espécie considerada rara.
Esta espécie teve 23,76% dos 362 registros de mamíferos de médio e grande porte feitos por
censo em transectos lineares em cerrado de Jaborandi227. Estudos genéticos preliminares nesta mesma
região apontam baixa diversidade genética. Contudo, estudos numa escala geográfica mais ampla são
necessários antes de confirmar o padrão de baixa diversidade genética para a espécie1469.
A maior população conhecida da espécie no Cerrado, descoberta no final dos anos 1990 na Fazenda
Jatobá, Jaborandi, com aproximadamente 90 mil hectares, atualmente está praticamente extinta devido
à modificação do ambiente em área de monocultura mecanizada de grãos a partir do final da década
passada. (M.L. Reis & A. Bocchiglieri, dados não publicados).
As populações atuais de tatu-bola estão praticamente restritas às unidades de conservação na região
da Caatinga e do Cerrado e em remanescentes naturais com baixa densidade humana (M. L. Reis, dados
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não publicados).
Estimativas de densidade ou de tamanho da população existentes: A densidade de T. tricinctus foi
estimada em 1,2 ind/km2 (n = 46) por meio de censo por transectos lineares em uma área de cerrado do
município de Jaborandi227.
A tendência populacional é decrescente, devido a redução da área nativa de Caatinga, principal
bioma de ocorrência para T. tricinctus (46,6% em 20091449) e também da perda de habitat do Cerrado
(54,8% em 2010), principalmente no oeste baiano e sul do Piauí1452, área de ocorrência da espécie. A
alta vulnerabilidade à caça e o registro recorrente de extinções locais2238 também contribuem para essa
tendência de redução populacional. Portanto, infere-se que nos últimos 27 anos, a espécie tenha sofrido
uma redução de sua população em pelo menos 50%.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: a caça e a perda de habitat, para agricultura,
desmatamento e aumento da matriz energética.
A caça predatória e de subsistência (carne) parece ter sido a principal ameaça à sobrevivência da
espécie, seguida pela destruição e alteração do habitat, sendo que esta é representada no Cerrado,
atualmente, pela expansão da monocultura extensiva1272.
O tatu-bola não escava buracos e suas únicas estratégias de defesa são a fuga e o ato de enrolar-se
no formato de uma bola. Mesmo correndo, em fuga, ele pode ser facilmente alcançado por uma pessoa;
ao parar e se enrolar, quando acuado, pode ser apanhado, sem qualquer risco para quem o captura.
A ocorrência de Tolypeutes tricinctus no passado em áreas onde ainda hoje se encontram outras
espécies de tatus sugere que o tatu-bola seja uma das espécies de dasypodídeos mais sensíveis a
alterações do habitat1272. Segundo Bocchiglieri et al.227 e M.L. Reis (dados não publicados), a
substituição da vegetação nativa e dos plantios de Pinus spp. por soja em área de Cerrado no município
de Jaborandi (BA), ameaçam a maior população já conhecida para a espécie no bioma.
A baixa taxa metabólica, alimentação de baixo teor calórico, o pequeno tamanho de ninhada, o
cuidado parental prolongado e o longo período de gestação não permitem que a espécie tenha altas
taxas intrínsecas de crescimento populacional, o que diﬁculta a recuperação da população sobre forte
pressão antrópica2026.
Ações de conservação
Existentes
Plano de Ação Nacional para a Conservação do Tatu-bola990a.
Necessárias
Marinho Filho & Reis1272 sugerem a criação de uma unidade de conservação na região da divisa dos
estados de Goiás e Bahia, que está sob grande pressão antrópica pela conversão de cerrados nativos em
áreas de agricultura mecanizada e onde se encontra atualmente a maior população da espécie. Segundo
estes autores, programas para o aumento de renda, inclusão social e educação nas regiões onde a espécie
ainda existe e é intensamente caçada são extremamente necessários para reduzir a pressão de caça sobre
a espécie.
A população de tatu-bola existente no norte da Bahia ainda não foi estudada, mas é possível ser umas
das maiores no bioma Caatinga e se encontra em uma das áreas prioritárias para a conservação1453. Esta
mesma área está sob processo de criação de uma unidade de conservação de proteção integral, o PARNA
do Boqueirão da Onça. O Centro Nacional de Pesquisa para Conservação de Mamíferos Carnívoros/
CENAP/ICMBio vem registrando ao longo de cinco anos de pesquisas com onças-pintadas, Panthera
onca, várias ocorrências de tatu-bola nesta região, o que aumenta ainda mais a urgência e importância
da criação desta UC.
Atualmente a Associação Caatinga, em parceria com a TNC (The Nature Conservancy) e o grupo de
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especialistas ASASG/IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), desenvolve o Projeto
de Conservação do Tatu-bola, cujo objetivo é promover a conservação do Tolypeutes tricinctus visando
à manutenção da espécie na natureza reduzindo o seu risco de extinção. A área de intervenção consiste
nos biomas Caatinga e Cerrado dos estados do Ceará e Piauí. Para os outros estados de ocorrência da
espécie serão formadas parcerias ao longo do projeto (Associação Caatinga).
Presença em unidades de conservação
Piauí: PARNA da Serra da Capivara1633,1736,2348, PARNA Serra das Confusões912,1272,2110, PARNA Nascentes
do Parnaíba2461;
Maranhão: PE do Mirador1618;
Tocantins: PE do Jalapão1272,1852;
Tocantins/Bahia: ESEC da Serra Geral do Tocantins373;
Bahia: ESEC do Raso da Catarina2110, REVIS Veredas do Oeste Baiano1,1272,1687, PARNA da Chapada
Diamantina, APA Estadual Lago de Sobradinho, APA Estadual do Rio Preto, APA Estadual Dunas e
Veredas do Baixo Médio São Francisco, RPPN Lagoa das Campinas;
Minas Gerais: PARNA Grande Sertão Veredas,1687.
Áreas protegidas com confirmação de extinção local do táxon:
Ceará/Piauí/Pernambuco: APA Chapada do Araripe2238;
Pernambuco: FLONA de Negreiros (R. Barreto, com. pess., 2013).
Pesquisas
Existentes
Análise da dieta e parasitas de espécimes de tatu-bola da Fazenda Jatobá, em Jaborandi (Universidade
Federal de Sergipe) e análise genética da população da Fazenda Jatobá (Centro de Investigação em
Biodiversidade e Recursos Genéticos – Cibio Universidade do Porto Portugal).
Necessárias
Tendo em vista a grande carência de informações sobre a espécie, são apontadas como principais
estratégias de conservação: pesquisa científica sobre sua biologia, genética, ecologia, demografia,
distribuição geográfica e influência dos impactos ambientais sobre sua distribuição, bem como a
realização de inventários em áreas adicionais nas proximidades dos limites de distribuição conhecidos1272.
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Tapirus terrestris (Linnaeus, 1758)

Foto: Marco Antônio de Freitas

Emília Patrícia Medici, Kevin Flesher, Beatriz de Mello Beisiegel, Alexine Keuroghlian, Arnaud
Léonard Jean Desbiez, Andressa Gatti, Antônio Rossano Mendes Pontes, Claudia Bueno de Campos,
Cristina Farah de Tófoli, Edsel Amorim Moraes Junior, Fernanda Cavalcanti de Azevedo, Gabriela
Medeiros de Pinho, José Luís Passos Cordeiro, Tarcísio da Silva Santos Júnior, Adriane Aparecida de
Morais, Paulo Rogerio Mangini, Lilian Figueiredo Rodrigues & Lilian Bonjorne de Almeida

Ordem: Perissodactyla
Família: Tapiridae
Nomes comuns: anta, anta brasileira

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A2bcd+3bcd
Justificativa
Nacionalmente, a anta brasileira foi listada como Vulnerável à Extinção com base em reduções
passadas superiores a 30% em abundâncias populacionais, bem como declínios superiores a 30% na
área de ocupação, extensão de ocorrência e qualidade do habitat, sobretudo nos biomas Mata Atlântica
e Cerrado. Considerando-se que a redução de população da Mata Atlântica pode atingir pelo menos 50%
nas três próximas gerações ou 33 anos, que 80% das populações do Cerrado têm baixa probabilidade
de sobrevivência a longo prazo, que deve ocorrer uma perda de habitat de 15,5% no Pantanal, nas
próximas três gerações, e que mesmo na Amazônia já se têm verificado extinções locais da espécie,
estimou-se as populações de anta brasileira continuarão a declinar durante as três próximas gerações ou
33 anos, levando a reduções adicionais em área de ocupação, extensão de ocorrência e qualidade do
habitat, bem como aumentos em níveis de exploração atuais. Não existem evidências de emigração ou
imigração diferencial de indivíduos desta espécie entre o Brasil e os países vizinhos, portanto a categoria
da espécie não é alterada quando se aplica a avaliação regional.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior

Listas estaduais de espécies
ameaçadas176,684,685,686,687a,688a,689

Avaliação global1530

Avaliação por bioma

Não consta
Minas Gerais: EN
Espírito Santo: EN
Rio de Janeiro: EN
São Paulo: Ameaçada
Paraná: EN
Santa Catarina: EN
Rio Grande do Sul: CR
VU A2cde+3cde
Amazônia: LC
Cerrado: EN A2bc
Caatinga: RE
Mata Atlântica: EN A3bc
Pantanal: NT

Notas taxonômicas
Quatro subespécies são reconhecidas: T. t. terrestris (Linnaeus 1758), da Venezuela e Guianas ao
Brasil central e nordeste da Argentina; T. t. colombianus (Hershkovitz 1954), nas áreas tropicais da
Colômbia; T. t. aenigmaticus (Gray 1872), no sudeste da Colômbia, leste do Equador e nordeste do Peru;
e, T. t. spegazzinii (Ameghino 1909), do sudeste do Brasil (Mato Grosso), leste da Bolívia, Paraguai e
norte da Argentina1343.
Distribuição geográfica
A distribuição histórica da Anta brasileira cobria originalmente cerca de 13.129.874 km². Em 2005, a
espécie foi considerada extinta em 14% desta área, sendo que, no Brasil, as principais reduções foram no
nordeste e sul2239. Em alguns locais da Amazônia, a espécie já foi extinta, como exemplo no município de
Senador Guimarães (AC)2104 e em dois seringais localizados respectivamente na RESEX Chico Mendes
e no Projeto de Assentamento Agroextrativista Chico Mendes, ambos no sudoeste do estado do Acre1955.
Na Mata Atlântica, somente os estados da Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo apresentam registros recentes de Tapirus
terrestris. Na maior parte da Mata Atlântica nordestina a espécie está extinta2112. Em algumas regiões
do Espírito Santo, as antas foram extirpadas há 60 e 70 anos757, e em áreas como a REBIO de Córrego
Grande e a REBIO Córrego do Veado as populações sobreviventes de anta devem ser compostas por
pouquíssimos indivíduos, devendo desaparecer em poucos anos caso medidas de manejo e conservação
não sejam implementadas430,757. Tapirus terrestris ocorria na região Serrana de Santa Teresa até o início
da década de 1990, sendo o último registro confirmado de 1991, para a Estação Biológica de Santa
Lúcia, ES1676. Ao sul do rio Doce, suspeita-se de sua ocorrência apenas no PARNA do Caparaó430,757.
Já no Rio de Janeiro, apesar de a Serra dos Órgãos ser reconhecida internacionalmente como área
prioritária para conservação de vertebrados668, o PARNA da Serra dos Órgãos protege uma área muito
pequena (10.619 ha até 2008, ampliados para 20.024 ha em 2008), sendo uma área insuficiente para
proteger populações viáveis de algumas espécies que ocorrem em baixas densidades, tais como Tapirus
terrestris, que presumivelmente está extinta na área do Parque553. Pesquisadores que trabalham há vários
anos na REBIO Poço das Antas e na REBIO União, no estado do Rio de Janeiro, relatam que desde
que iniciaram as suas pesquisas há mais de 15 anos nunca identificaram a presença de Tapirus terrestris
na área84. No município de Fênix, no Paraná, os entrevistados relataram a última observação ocorrida
no ano de 1972. Entretanto, em Julho de 1995, foi encontrada uma amostra fecal da espécie. Esta foi
a última evidência de Tapirus terrestris no local1899. Na Usina Serra Grande, em Alagoas, Bachand et
al.113 descrevem a dieta de Tapirus terrestris. Neste mesmo ano e na mesma área de estudo, Lazure
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et al. 1143, trabalhando com a dispersão de sementes por catetos e queixadas, Pecari tajacu e Tayassu
pecari, afirmam que possivelmente as antas estão regionalmente extintas e que dos grandes mamíferos
conhecidos na região, somente os catetos estão presentes. No Rio Grande do Sul, o PE do Turvo é o
único local a apresentar registros recentes de Tapirus terrestris.
No Cerrado, apenas 20% das populações de anta têm probabilidade de sobrevivência a longo prazo.
No Pantanal, onde é observada uma perda de habitat de 0,47% por ano, por conversão de habitat em
pastagens, estima-se que 15,5% da área do bioma será perdida em 33 anos ou três gerações da anta
brasileira, levando a drásticas reduções na distribuição da espécie no bioma.

História natural
As antas permanecem inativas e descansam durante o dia e saem durante a noite para se alimentar1340,1342.
Apesar de sua dieta ser composta principalmente por folhas e fibras, frutos são também um importante
recurso alimentar. Na Mata Atlântica semi-decídua brasileira, um estudo baseado na análise de 170
amostras fecais e dois conteúdos estomacais mostrou que as antas consomem 58 espécies de frutos
de 23 famílias de planta diferentes2284. Muitos estudos na Mata Atlântica brasileira relatam a presença
significativa do Jerivá, Syagrus romanzoffiana, na dieta. S. romanzoffiana é a mais abundante espécie de
palmeira na Mata Atlântica semi-decídua808. Um estudo na Amazônia Peruana demonstrou que cerca de
33% da alimentação das antas é composta por frutos, que podem variar de 1 a 3 mm de diâmetro como
o Ficus sp. ou até cerca de 50 mm de diâmetro228. No Cerrado do estado do Mato Grosso, um estudo
com frugivoria e dispersão de sementes por antas inferiu que Tapirus terrestris foi a espécie com maior
frequência de consumo de frutos de araticum, Annona crassiflora, espécie vegetal nativa do Cerrado,
além de ingerir e dispersar sementes de outras espécies223,2245. A anta é uma importante dispersora de
sementes em florestas tropicais, principalmente de frutos de palmeiras5,228,229,783,2284. Zorzi2467 estudou
a frugivoria de Tapirus terrestris em três regiões do Pantanal. Através da análise de 263 amostras
fecais foram encontradas 54 espécies de sementes das quais 39 estavam distribuídas em 19 famílias
e 35 gêneros, enquanto que somente 15 delas foram morfotipadas. As antas comumente defecam na
água229,665, entretanto, há diversos registros de fezes encontradas em áreas secas ou em bordas próximas
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da floresta, muitas vezes em latrinas808,1343,2284. As antas apresentam um ciclo reprodutivo bastante longo.
O período de gestação dura em torno de 13 a 14 meses134,665,1340,1343, nascendo apenas um filhote, que
pesa de 7 a 9 kg e apresenta listras brancas no corpo, que desaparecem cerca de seis meses após o
nascimento1343. O filhote permanece com a mãe até cerca de 12 meses de idade e a maturidade sexual
ocorre aos três anos de idade, para machos e fêmeas1342. A longevidade em cativeiro pode ultrapassar 30
anos de idade1553, embora na natureza as estimativas sejam de cerca de 22 anos1343. As antas ocorrem em
baixas densidades populacionais e são, na maioria das vezes encontradas sozinhas ou em no máximo
dois ou três indivíduos, que são em geral aparentados1342. Os principais predadores das antas são a onça
pintada, Panthera onca e o puma, Puma concolor1342. Cañas364 estimou áreas de vida entre 2 e 5,30
km² pelo Método de Controle Preditivo (MCP 95%) para a população de antas da Fazenda Nhumirim
na sub-região da Nhecolândia no Pantanal. Dados preliminares provindos de cinco indivíduos, três
machos adultos e duas fêmeas adultas, monitorados por um estudo de longo prazo realizado na Fazenda
Baía das Pedras também na Nhecolândia resultaram em estimativas de área de vida de 2,89 km² por
MCP 95% e 3,41 km² por Kernel 95% (E.P. Medici obs. pess., 2012). Um estudo de curta-duração
conduzido por Tarcísio Santos Jr. no PARNA de Brasília (dados não publicados) obteve uma área de
uso média para a espécie (MCP 100%) de 39,14 km2. No PE Morro do Diabo, localizado na região do
Pontal do Paranapanema, estado de São Paulo, a área de uso de Tapirus terrestris foi calculada por dois
estimadores diferentes: Kernel 95% e MCP 95%. Para Kernel 95%, a área de uso variou entre 1,1 e 14,2
km2, com uma média de 4,7 km2; para MCP 95%, a variação ficou entre 1 e 13,2 km2, com média de 4,4
km2 de acordo com Medici 1342. A sobreposição de áreas de uso entre indivíduos foi de cerca de 30%1342.
A espécie habita uma grande variedade de ambientes, desde florestas de galeria a florestas tropicais
de baixas elevações, além de áreas sazonalmente inundáveis665,1342. Entretanto, de maneira geral, a
anta é um animal que vive em ambientes florestais associados a fontes de água permanentes. O nível
de associação com diferentes tipos de habitat varia extensivamente, entretanto, florestas ripárias são
ambientes de extrema importância para a anta1342. Da mesma maneira, florestas de palmeiras constituem
um dos habitat mais importantes para esses animais783. Cordeiro495 relata que as matas no Pantanal,
principalmente aquelas apresentando manchas da palmeira Acuri, Atalea phalerata – Arecaceae, são
habitat preferenciais e de extrema importância para a viabilidade da população de antas, correspondendo
a um importante fator para o entendimento da distribuição e abundância de Tapirus terrestris no Pantanal.
Outro estudo realizado no Pantanal Sul indica que mais antas foram avistadas em cordilheiras de mata604
do que em outros tipos de habitat.
População
Não há registro de projetos de pesquisa especificamente focados na Anta brasileira em áreas da
Amazônia Brasileira. Entretanto, existem alguns estudos que utilizaram transecções lineares para
levantamentos de fauna que obtiveram resultados de densidade para a Anta brasileira na região. Peres1734
estimou a densidade de antas na Amazônia variando entre 0,11 e 0,52 indivíduos/km². Zimmerman et
al.2462 obtiveram uma densidade de 0,62 indivíduos/km² no Pará. Haugaasen e Peres907 obtiveram uma
densidade específica para terra firme em 0,23 indivíduos/km². Mendes-Pontes1399 utilizou transecções
diurnas e noturnas e obteve densidades bastante altas variando entre 3,3 e 3,7 indivíduos/km² na ESEC
do Maracá em Roraima.
Medici1342 estimou em aproximadamente 130 indivíduos a população de antas na Mata Atlântica do
PE Morro do Diabo, que possui 350 km2,na região do Pontal do Paranapanema, São Paulo. O mesmo
estudo estimou um total de 22 indivíduos adicionais em sete fragmentos de floresta de menor tamanho no
entorno do Morro do Diabo. No mesmo local, as estimativas de densidade populacional foram bastante
variáveis (0,21 a 1,35 indivíduos/km2)1342, variação esta explicada por diferentes métodos utilizados para
estimar densidade populacional, dentre eles a rádio-telemetria, transectos lineares noturnos e Footprint
Identification Technique1342. Também no Pontal do Paranapanema, densidades estimadas por Cullen et
al.548 para três fragmentos de florestas de diferentes tamanhos e níveis de conservação variou de 0,30 a
0,47 indivíduos/km². No PE do Turvo no Rio Grande do Sul, Kasper et al.1053 e Fialho743 obtiveram poucos
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registros de anta, respectivamente oito e três, utilizando, no primeiro trabalho, pegadas, observações e
transecções lineares e, no segundo, 341 km de transecções lineares.
Na Oficina de avaliação do estado de conservação162, estimou-se que existem 33 populações de anta
brasileira no bioma; destas, 24 têm menos de 100 indivíduos, dentre as quais 22 têm menos do que 50
indivíduos e destas 17 têm menos de 20 indivíduos. Só existem três áreas que mantêm populações viáveis
com mais de 200 indivíduos, e 40% da população total está concentrada no maciço da Serra do Mar, em
São Paulo e no Paraná. Uma grande parcela das populações está em áreas muito fragmentadas, com um
forte impacto: caça, atropelamento, perda de qualidade de habitat, fogo, crescimento de centros urbanos
e áreas rurais no entorno das unidades. Todas as populações com menos de 200 indivíduos podem
desaparecer em até 33 anos, e mesmo as populações maiores estão sujeitas a declínios populacionais
devido às mesmas pressões que atingem as populações pequenas. Estimamos que a população declinará
em até 50% nas próximas três gerações, caso não ocorra manejo para as populações com menos de 200
indivíduos.
Através da utilização de um cálculo de áreas remanescentes de Cerrado, foi estimado um total de
130.000 antas neste bioma, utilizando a densidade estimada por Desbiez609, 0,13 antas/km², calculada
para áreas de Cerrado no Pantanal. Essa estimativa resultou em 65.000 indivíduos maduros, ou seja,
48% de indivíduos maduros na população. Entretanto, é preciso considerar que existem muitas áreas
de Cerrado onde não existem antas, por exemplo, o PARNA da Serra da Canastra. Não há certeza
quanto à presença da anta em grande parte das localidades e consequentemente uma verificação destas
informações está entre as pesquisas necessárias para estas espécies, para que se torne possível compilar
uma lista mais segura de localidades de ocorrência da anta brasileira no Cerrado e melhor calcular o
número total de indivíduos no bioma. Embora não deva alterar a categoria estabelecida, tal refinamento
constitui importante ferramenta para a conservação da espécie no futuro.
Pouco se sabe sobre as populações de Tapirus terrestris do Pantanal Brasileiro. Schaller2049 estimou
a densidade de Tapirus terrestris na Fazenda Acurizal, sub-região do rio Paraguai, em 0,64 indivíduos/
km². Cordeiro495 estimou uma densidade de 0,55 indivíduos/km² para o conjunto das fisionomias
vegetais presentes na RPPN SESC-Pantanal na sub-região de Barão de Melgaço (0,71 indivíduos/km²
em ambiente florestais e 0,39 indivíduos/km² em ambientes abertos). Segundo o mesmo autor, baseado
nestes dados de densidade, pode-se estimar que o tamanho da população de antas na RPPN seja de 581
indivíduos para o período estudado. Através da utilização de armadilhas fotográficas, Trolle et al.2318
observaram 27 indivíduos de Tapirus terrestris e estimaram uma densidade de 0,58 ± 0,11 indivíduos/
km2 para a mesma área. Pelo método de transecção linear, Trolle et al.2318 observaram 23 indivíduos e
estimaram uma densidade de 0,55 indivíduos/km². Desbiez609 utilizou transecções lineares e estimou
uma densidade média de 0,21 indivíduos/km² para todas as fisionomias estudadas na Fazenda Nhumirim
na sub-região da Nhecolândia, mas relata que a maior densidade foi observada em ambiente florestal
(0,40 indivíduos/km²) e que antas não foram avistadas nas áreas alagadas. Utilizando a densidade mais
obtida por Desbiez, de 0,21 antas/km2, a população de antas no Pantanal é estimada em 29.400 animais,
dos quais 48% são maduros, ou seja, 14.700 indivíduos maduros. A Tabela 1 apresenta estimativas de
densidade populacional da Anta brasileira em diferentes áreas.
Tendência populacional: declinando.

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

63

Estimativas de densidade populacional da anta brasileira em áreas do Pantanal, Amazônia e Mata
Atlântica:
Local/Sub região (Pantanal)
Fazenda Acurizal/Rio Paraguai
SESC Pantanal/Barão de Melgaço
SESC Pantanal/Barão de Melgaço
SESC Pantanal/Barão de Melgaço
Fazenda Nhumirim/Nhecolândia
Amazônia Brasileira
Centro Kayapó de Estudos
Ecológicos (PA)

Densidades
(indivíduos/km²)
0,64
0,55
Floresta: 0,71
Áreas abertas: 0,37
0,30-0,55-1,01
0,58 ± 0,11
0,21
Floresta: 0,40
Cerrado: 0,13
0,11-0,52
0,62

Lago Uauaçú, Amazônia Centro-Oeste

0,23 Terra firme

PE Morro do Diabo (SP)
ESEC Caetetús (SP)
Fazenda Mosquito (SP)
PE Mata dos Godoy (PR)
PE Morro do Diabo (SP)
PE Morro do Diabo (SP)

0,20-0,41-0,84
0,47
0,30
2,20-2,50
0,34
0,64

PE Morro do Diabo (SP)

0,43

Referências e Métodos
Schaller2049, contagem direta
Cordeiro495, transecção linear diurna
Trolle et al.2318, transecção linear diurna
Trolle et al.2318, armadilhas fotográficas
Desbiez608,609, transecção linear diurna
Peres1734, transecção linear diurna
Zimmerman et al.2462., transecção linear
diurna
Haugaasen & Peres907, transecção linear
diurna
Cullen et al.548, transecção linear diurna
Cullen et al.548, transecção linear diurna
Cullen et al.548, transecção linear diurna
Rocha1897, observações diretas/área
Medici1342, rádio-telemetria
Medici1342, transecção linear noturna
Medici1342, método de identificação de
pegadas

Ameaças
Uma análise de ameaças realizada durante o Workshop de Population and Habitat Viability Assessment
(PHVA) para a anta brasileira identificou as ameaças principais para cada um dos 21 biomas onde a
espécie ocorre1339. Para os biomas brasileiros, as ameaças são indicadas na tabela abaixo.
Ameaças para a anta brasileira por bioma:
Ameaças
Caça
Desmatamento e/ou alteração do habitat
Extração de recursos
Fragmentação do habitat, isolamento, pequenas
populações, baixa conectividade
Pecuária
Fogo
Densidade humana
Monoculturas
Doenças infecciosas provindas de animais domésticos
Atropelamentos em estradas
Falta do patrulhamento em áreas protegidas
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Amazônia
X
X
X

Mata
Pantanal Cerrado
Atlântica
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Turismo
Mudanças climáticas
Usinas hidroelétricas
Mineração

X
X
X
X

Ações de conservação
Existentes
O Grupo Especialista das Antas (TSG - Tapir Specialist Group) da Comissão de Sobrevivência de
Espécies (SSC - Species Survival Commission) da União Internacional para a Conservação da Natureza UICN vem desenvolvendo uma série de ações de conservação a nível de distribuição geográfica da anta
brasileira, incluindo 11 países de ocorrência, dentre eles o Brasil. Algumas delas são:
• Desenvolvimento e implementação do Plano de Ação para a Pesquisa e Conservação da Anta
brasileira1339. O Plano foi desenvolvido em uma oficina de Population and Habitat Viability Assessment
(PHVA) realizada em Sorocaba, São Paulo, em Abril de 2007;
• Desenvolvimento de Planos de Ação Nacionais para a Pesquisa e Conservação da anta brasileira. Tais
planos já foram desenvolvidos para Argentina, Colômbia, Equador e Peru. Os planos atualmente em
desenvolvimento são para Bolívia e Venezuela. A espécie será incluída no Plano de Ação Nacional para
conservação dos ungulados;
• Desenvolvimento de metodologias de estudo de campo, como ecologia, genética, saúde dentre outros
parâmetros;
• Desenvolvimento de protocolos de re-introdução e translocação;
• Implementação de campanhas de educação, conscientização e marketing atingindo diferentes públicos
(nacional e internacional, diferentes idades, diferentes backgrounds);
• Avaliações globais de Red List para a Comissão de Sobrevivência de Espécies da IUCN. As avaliações
são revisadas e atualizadas anualmente.
Mais especificamente para o Brasil, o IPÊ - Instituto de Pesquisas Ecológicas - vem conduzindo desde
1996 a Iniciativa Nacional para a Conservação da anta brasileira, a qual foi estabelecida inicialmente na
Mata Atlântica do Pontal do Paranapanema, estado de São Paulo, e em 2008 expandida para o Pantanal
Sul. No futuro próximo, a Iniciativa será estabelecida também nos biomas Amazônia e Cerrado. Os
componentes de pesquisa da Iniciativa incluem ecologia espacial, reprodução, demografia, ecologia
alimentar, genética e saúde, todas informações críticas para o desenvolvimento de ações de conservação
prioritárias para a espécie em cada bioma. Adicionalmente, a Iniciativa inclui componentes de educação
ambiental, capacitação e treinamento, campanhas de conscientização, relações públicas e marketing e
turismo científico em todas as áreas onde atua. Todos os diferentes componentes se utilizam da anta
como espécie bandeira para a conservação de seu habitat e outras espécies de animais.
Necessárias
• Criação de novas unidades de conservação; proteção efetiva das unidades de conservação já existentes;
• Redução da perda de habitat da Anta brasileira causada por incêndios, ocupação humana, agropecuária
em larga escala e empreendimentos; expansão do programa de monitoramento, prevenção e combate a
incêndios nas UCs e áreas de entorno;
• Assegurar a conectividade do habitat da Anta brasileira por meio de recuperação de áreas degradadas,
estabelecimento de corredores e stepping-stones;
• Promover a compensação para perda de habitat causada pelas atividades agro-pecuárias em larga
escala, atividades extrativistas não sustentáveis, ocupação humana e construção de empreendimentos;
• Desenvolvimento de programas de caça sustentável para as comunidades indígenas na Amazônia;
• Desenvolvimento de metodologias para mitigar a problemática de atropelamentos de antas em rodovias.
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Presença em unidades de conservação
Roraima: ESEC Ilha de Maracá781;
Acre: RESEX Alto Juruá197;
Amazonas: ARIE Japiim-Pentecoste (L.F. Rodrigues, obs. pess., 2012), PARNA da Serra do Divisor344,
RDS Amanã2342, PE Rio Negro – Setor Sul (C.F. Tófoli, obs. pess., 2012), APA Margem Esquerda
do Rio Negro – Setor Aturiá-Apuauzinho (C.F. Tófoli, obs. pess., 2012), REBIO Uatumã669, RESEX
Baixo Juruá967, RDS do Rio Amapá2074, RDS Cujubim1919, RESEX Catua-Ipixuna, FLOREST de Maués,
FLONA do Pau Rosa (A. Morais, obs. pess., 2012), PARNA da Amazônia831, PARNA do Jaú1005, PE do
Rio Negro2061, PE Rio Negro Setor Sul2104, RDS do Juma1931, RDS do Piagaçu-Purus999, RDS do Uatumã
(M.Gordo, com. pess., 2012), RDS Mamirauá998;
Pará: FLONA de Caxiuanã1311, FLONA do Tapajós (A.Ravetta, com. pess., 2012);
Amapá: REBIO do Lago Piratuba514, RESEX do Rio Cajari369;
Rondônia: FLONA do Jamari961, ESEC Samuel, Candeias do Jamari e Jamari235, ESEC Estadual Antônio
Mujica Nava1408, PARNA Serra da Cutia1410;
Piauí: ESEC de Uruçui-Una (S. Souza, com. pess., 2012);
Maranhão: PARNA Chapada das Mesas (oficina de avaliação);
Tocantins: PE do Jalapão, PARNA do Araguaia, APA Ilha do Bananal (oficina de avaliação), PE do
Cantão (D. Carline, com. pess., 2012), PE do Lajeado (Plano de Manejo);
Bahia/Tocantins/Maranhão/Piauí: PARNA das Nascentes do Rio Parnaíba (oficina de avaliação);
Tocantins/Bahia: ESEC Serra Geral do Tocantins (oficina de avaliação);
Bahia: PARNA do Pau Brasil757, PARNA e Histórico do Monte Pascoal757, PARNA do Descobrimento757,
REVIS das Veredas do Oeste Baiano, PE Verde Grande, APA Rio Preto, APA Rio Preto, Fazenda Jatobá
(oficina de avaliação);
Goiás/Bahia: APA das Nascentes do Rio Vermelho (oficina de avaliação);
Goiás: PARNA Chapada dos Veadeiros, PE Altamiro de Moura Pacheco, PARNA das Emas (oficina
de avaliação), APA Pouso Alto, APA Serra Dourada, PE da Serra Dourada, PE de Terra Ronca, PE dos
Pireneus, PE Nova Roma (B. Britto, com. pess., 2012);
Distrito Federal: PARNA de Brasília, ESEC Águas Emendadas (oficina de avaliação), REBIO Contagem
(K. Pellizzaro, com. pess., 2012);
Mato Grosso: ESEC de Iquê, PARNA da Chapada dos Guimarães, REBIO Municipal Mário Viana,
ESEC Serra das Araras I, ESEC Serra das Araras II (oficina de avaliação), APA Estadual Chapada dos
Guimarães (Plano de Manejo), APA Pé da Serra Azul (Plano de Manejo), PE Águas do Cuiabá (Plano
de Manejo), PE Cristalino, PE Igarapés do Juruena, PE Ricardo Franco, PE Serra de Santa Bárbara (E.
Pena, com. pess., 2012), PE da Serra Azul (Plano de Manejo), PE do Araguaia (Plano de Manejo), PE
Gruta da Lagoa Azul (Plano de Manejo), PE Quineira (Plano de Manejo da APA Chapada), ESEC de
Taiamã, RPPN SESC/Pantanal495;
Mato Grosso do Sul: PE das Várzeas do Rio Ivinhema e margens do Rio Paraná (K.Flesher,dados não
publicados), PARNA da Serra da Bodoquena338, PE das Nascentes do Taquari (Plano de Manejo), PE
Pantanal do Rio Negro (Plano de Manejo), RPPN Fazenda Cabeceira do Prata (Plano de Manejo), RPPN
Fazenda São Geraldo515;
Mato Grosso/Goiás/Tocantins: APA dos Meandros do Rio Araguaia (oficina de avaliação);
Espírito Santo: REBIO do Córrego Grande439,757, REBIO do Córrego do Veado439,757, REBIO de
Sooretama439,757, RPPN Recanto das Antas (A. Gatti, obs. pess., 2012);
Minas Gerais: PARNA Grande Sertão Veredas (oficina de avaliação), RPPN Serra do Caraça2245, PE do
Rio Doce2060, REBIO Mata Escura (K.Flesher,dados não publicados), PARNA das Sempre-Vivas, ESEC
de Pirapitinga, PE Rio Preto, PARNA Cavernas do Peruaçu, PE Veredas do Peruaçu, PE da Mata Seca,
PE Serra do Cabral, APA Cavernas do Peruaçu, APA Cocha e Gibão, PE Verde Grande, RDS Veredas do
Acari, APAE Pandeiros (oficina de avaliação);
Minas Gerais/Espírito Santo: PARNA do Caparaó (K.Flesher,dados não publicados);
Minas Gerais/Rio de Janeiro: PARNA Itatiaia828;
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Rio de Janeiro/São Paulo: PARNA da Serra da Bocaina (K.Flesher,dados não publicados);
São Paulo: APA Estadual da Serra do Mar (C.F. Tofoli, obs. pess., 2012), APA da Serra de Tapiraí
(Fazenda João XXIII) (C.F. Tofoli, obs. pess., 2012), ESEC Caetetus808,1064, ESEC Mico-Leão-Preto, PE
Morro do Diabo, Fragmentos do Pontal do Paranapanema548,1342,2284, PE Carlos Botelho, PE Turístico do
Alto Ribeira, ESEC Xitué, PE Serra do Mar – Núcleos Santa Virgínia, Cunha, Picinguaba, Curucutu,
São Sebastião, Itutinga-Pilões, Mosaico de Jacupiranga, PE Rio Turvo, PE Lagamar de Cananéia e
Caverna do Diabo, PE Intervales306, PE Jurupará1693, ESEC Jataí (E. Montilha, com. pess., 2012);
Paraná: PE Mata dos Godoy1897, PE Serra das Araras, REBIO Sagarana-Logradouro, REBIO SagaranaBarra, REBIO Sagarana-Mata Seca (oficina de avaliação), PE do Rio Guarani954;
Santa Catarina: PE da Serra do Tabuleiro257;
Rio Grande do Sul: PE do Turvo1053.
Pesquisas
Existentes
Os projetos de pesquisa e conservação listados abaixo foram extraídos do banco de dados 2011
do Grupo Especialista das Antas (TSG) da Comissão de Sobrevivência de Espécies (SSC) da União
Internacional para a Conservação da Natureza - IUCN:
• Lowland Tapir Conservation Initiative: Pantanal Tapir Program, IPÊ;
• Influence of Large Herbivores on the Atlantic Forest of Morro do Diabo State Park, São Paulo State,
Brazil, IPÊ;
• Conservation of Tapirus terrestris Populations in the State of Espírito Santo, Brazil, Universidade
Federal do Espírito Santo e Centro Universitário Vila Velha;
• Home Range, Habitat Use, Movement Patterns and Diet of Tapirs (Tapirus terrestris) in the Brazilian
Cerrado, Instituto Biotrópicos;
• The Biogeography of Tapirus terrestris in the Atlantic Forest Biome, Brazil, IUCN/SSC (TSG);
• Linking Landscape to Molecules: Genetic as a Tool in the Study of Lowland Tapir Populations in
Brazil, LaBiC – Laboratório de Biologia da Conservação;
• Biodiversity Dynamics and Land-Use Changes in the Amazon: Multi-Scale Interactions between
Ecological Systems and Resource-Use Decisions by Indigenous Peoples, State University of New York
and Stanford University, USA.
Necessárias
As demandas de pesquisa listadas abaixo foram apontadas durante a oficina de PHVA para a anta
brasileira1339.
• Desenvolver um programa padronizado de monitoramento de populações de anta brasileira por toda
a sua área de distribuição. Este programa deve incluir metodologias de baixo custo e pouco invasivas;
• Projetos de pesquisa visando investigar os fatores determinantes para a viabilidade das populações de
anta brasileira em áreas protegidas pequenas e isoladas;
• Estabelecimento de projetos de pesquisa visando avaliar o impacto das diferentes ameaças afetando as
populações de anta nos diversos biomas onde a espécie ocorre. Algumas das ameaças mais importantes
a serem avaliadas são atropelamento em rodovias, transmissão de doenças infecciosas e caça. Essa
informação será preciosa para modelagens populacionais e planejamento de ações mitigadoras;
• Estabelecimento de projetos de pesquisa de longo prazo de forma a coletar as informações científicas
necessárias para o desenvolvimento de Planos de Ação regionais. Tais informações incluem sobretudo
ecologia, biologia, comportamento, reprodução, genética e saúde das populações de anta;
• Projetos de pesquisa e conservação visando promover a inclusão do critério de representatividade
biogeográfica (diversidade genética-evolutiva-ecológica) no Sistema Nacional de unidades de
conservação;
• Pesquisas que auxiliem um planejamento integrado entre áreas protegidas e seus entornos, evitando
usos conflitantes tais como desmatamento, mineração, agricultura, pecuária, alteração de regime hídrico,
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caça, fogo, entre outros, que causam perda e alterações de habitat, isolamento e declínio populacional
da anta brasileira;
• Realizar estudos de avaliação de impacto de mudanças climáticas nas populações de anta brasileira.

Blastocerus dichotomus (Illiger, 1815)

Ordem: Artiodactyla
Família: Cervidae
Nomes comuns: cervo-do-pantanal,
guaçu-puçu, duaçuapara

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4ade
Justificativa
O estado de conservação do cervo-do-Pantanal Blastocerus dichotomus foi avaliado como Vulnerável
(VU) segundo o critério A4ade, de acordo com informações sobre declínio populacional passado e
projeção de declínio populacional futuro. Declínio populacional maior que 30%, porém menor do
que 50%, foi observado nos últimos 18 anos, baseado em observações diretas, especialmente devido
a construções de hidrelétricas na bacia do rio Paraná, que causou a extinção das populações de várias
bacias. Existe alta atividade de caça na população dos rios Araguaia, Paraná e Guaporé. As drenagens
das várzeas para uso agropecuário reduzem o habitat da espécie. Há possibilidade futura de introdução
de patógenos via ungulados domésticos, especialmente orbiviroses, na população do Pantanal, que
representa 88% da população total da espécie. A extensão de ocorrência estimada é maior que 20.000 km2
e a área de ocupação é maior do que 2.000 km2; a população estimada no Brasil é de 25.000 indivíduos
maduros e análises quantitativas das probabilidades de extinção foram feitas para as populações do rio
Paraná com baixa probabilidade de extinção em três gerações se as condições atuais forem mantidas.
Desta forma, os critérios B, C, D e E não se aplicam à espécie. Não existem evidências de emigração ou
imigração diferencial de indivíduos desta espécie entre o Brasil e os países vizinhos, portanto a categoria
da espécie não é alterada quando se aplica a avaliação regional.
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Foto: Kennedy Borges

José Maurício Barbanti Duarte, Ubiratan Piovezan, Eveline dos Santos Zanetti, Hernani Gomes da Cunha
Ramos, Liliani Marilia Tiepolo, Alexandre Vogliotti, Márcio Leite de Oliveira, Lilian Figueiredo Rodrigues
& Lilian Bonjorne de Almeida

Outras avaliações
Avaliação nacional anterior648,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas684,686,688a,689
Avaliação global642

VU A4cde
Minas Gerais: CR
São Paulo: Ameaçada
Paraná: CR
Rio Grande do Sul: CR
VU A4acde

Outros nomes aplicados ao táxon
Cervus paludosus (Desmarest, 1822); Cervus palustris (Desmoulins, 1823); B. melanopus; Cervus
dichotomus (Illiger, 1815); Mazama furcata (Gray, 1843).
Distribuição geográfica
Originalmente, a área de ocorrência de B. dichotomus abrangia desde o sul da Floresta Amazônica,
sudeste da região semi-árida da Caatinga no nordeste brasileiro e oeste da região montanhosa da Floresta
Atlântica no sudeste e sul do Brasil, até o sul e sudeste do estado do Rio Grande do Sul, chegando ainda
à região de Pampas del Heath no Peru, norte e leste da Bolívia, leste e sul do Paraguai, nordeste da
Argentina e oeste e extremo norte do Uruguai106,337,1047,1546,1868. No Brasil, sua área de ocorrência original
abrangia as cinco regiões geográficas do país, sendo que a espécie podia ser encontrada nos estados de
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, sudeste de Rondônia e sul do Pará e Tocantins, sul do Piauí e
Maranhão, oeste da Bahia e na região do rio São Francisco, oeste de Minas Gerais e São Paulo, e extremo
oeste do Paraná e sul e sudoeste do Rio Grande do Sul2288. Atualmente sua distribuição encontra-se
bastante reduzida e fragmentada constituindo-se, em sua maioria, de populações residuais1750, havendo
possibilidade de extinções locais em curto espaço de tempo. As maiores concentrações atuais de B.
dichotomus podem ser observadas no Pantanal brasileiro, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na
região da Ilha do Bananal, rio Araguaia, em Mato Grosso e Tocantins, no rio Guaporé, em Rondônia e
nas várzeas remanescentes do rio Paraná, em Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.
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A extensão de ocorrência estimada e a área de ocupação da espécie são, respectivamente, maiores do
que 20.000 km2 e do que 2.000 km2.
História natural
A espécie ocorre em várzeas das planícies de inundação dos grandes rios e seus tributários. A
carência de estudos específicos deixa dúvidas acerca do comportamento reprodutivo de B. dichotomus.
Algumas informações sugerem que a espécie não forma grupos numerosos e que os machos não
competem entre si pela formação de haréns, sendo normalmente observado que grande parte das
populações se constitui de indivíduos solitários e pequenos grupos familiares compostos pela fêmea
e seu filhote147,331,1421,1546,2048,2292,2293. Apesar de ocupar o ambiente de várzea, que coincide com áreas
pouco agricultáveis, desvalorizadas e com acesso restrito, a espécie vem desaparecendo de sua área
de distribuição original muito rapidamente. Andriolo et al.66 sugerem que a espécie apresenta mais
atividade noturna do que diurna na região do rio Paraná, contrastando com os trabalhos de NogueiraNeto1546, Voss et al.2410, Pinder e Grosse1748 e Tomas et al.2288, que afirmam que a espécie é mais diurna.
Entretanto, Nogueira-Neto1546 relata que o cervo-do-pantanal pode tornar-se noturno em locais onde
ocorre caça ou perseguição, como a planície do rio Paraná. Existe um consenso sobre o fato de que
B. dichotomus possui hábitos solitários. Todavia, os animais podem ser observados em pequenos
grupos familiares compostos por um adulto e um ou mais jovens1748,2288. Um importante comportamento
relacionado à dinâmica das populações da espécie foi relatado por Piovezan1769, que registrou animais
cruzando as margens do rio Paraná, em ambas as direções. Tal habilidade pode explicar em parte a baixa
variabilidade genética observada por Oliveira et al.1573 na mesma população e são de grande utilidade
para a conservação da espécie.
Quanto à estratégia de forrageio, o cervo-do-pantanal pode ser classificado como “pastador-podador”,
uma vez que grande parte da sua dieta é composta por brotos de várias espécies arbustivas e macrófitas
de folha larga2290.
População
A população do Pantanal foi estimada em 44.000 indivíduos1495. No Brasil, estima-se uma população
de 25.000 indivíduos maduros. No início do século, as populações de Blastocerus dichotomus estavam
distribuídas pelos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Bahia. Porém, o
declínio populacional do cervo-do-pantanal foi intenso no último século, o que levou ao desaparecimento
de populações de várias bacias. Em São Paulo, a espécie era abundante até meados do século XIX, tendo
sido dizimada por caça, febre aftosa e destruição de habitat. No início da década de 90, ainda existia uma
pequena população de cervos na bacia do rio Tietê em vida livre. Essa população foi seriamente afetada
pela UHE de Três Irmãos, que praticamente eliminou-a por completo, apesar de esforços da CESP para
relocação de alguns indivíduos e implantação de um programa de criação em cativeiro418. A partir daí,
restaram no estado de São Paulo duas pequenas populações de cervos-do-pantanal, uma localizada na
foz do rio Aguapeí e outra localizada no PE da Lagoa São Paulo e foz do rio do Peixe. A lagoa São
Paulo e grande parte da foz do rio do Peixe foram recentemente inundadas pelo reservatório da UHE
Sérgio Motta. Já o iio Aguapeí foi afetado indiretamente pelo enchimento do reservatório de Porto
Primavera, uma vez que as águas da cota 257 m não chegaram a provocar uma alteração perceptível
na foz do rio, mas afetaram seu entorno. Esta mesma situação que a espécie enfrenta no estado de São
Paulo, ocorreu em outros estados, onde, se não esta extinta, corre extremo risco. As subpopulações
desaparecidas nos últimos 18 anos representam pelo menos 30% da população da espécie no país, mas
não chegam a 50%. Nas várzeas do rio Paraná, entre os estados do Paraná e Mato Grosso do Sul, Tiepolo
et al.2279 estimaram 1.078 cervos em 1.081 km2, o que incluiu os últimos remanescentes populacionais
de cervos na região do PARNA de Ilha Grande e entorno. A partir da combinação de diferentes cenários
demográficos e de áreas Tiepolo et al.2278 apontam sério risco de extinção desta população nos próximos
100 anos, caso medidas de conservação não sejam efetivadas na região. Entretanto, as probabilidades
de extinção da população nos próximos 18 anos ou três gerações são baixas. No PE das várzeas do rio
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Ivinhema e entorno, no estado do Mato Grosso do Sul, Tomas et al.2289 estimaram a população de cervos
em 889 cervos em 4.000 km2. Na bacia do rio Guaporé, Tomas e Tiepolo2291 apontam estimativas de
aproximadamente 3.000 cervos na REBIO do Guaporé e no seu entorno.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A acentuada retração na área de ocorrência original da espécie deve-se a múltiplos e complexos
fatores, dentre eles a alteração e eliminação de habitat devido ao avanço das fronteiras agrícolas e
urbanas, doenças introduzidas por bovinos domésticos, como febre aftosa, brucelose, babesiose, ecto
e endoparasitas diversos e atividades predatórias de caça1755,2428. Mais recentemente, a construção de
grandes usinas hidrelétricas tem se transformado na principal causa do desaparecimento das populações
naturais de B. dichotomus2278, uma vez que a perda em larga escala de habitat de terras baixas é uma
consequência inevitável da formação dos reservatórios. As barragens eliminam os ambientes de várzea
onde vive o cervo-do-pantanal anulando praticamente qualquer possibilidade de sobrevivência de
populações a longo prazo418. Outras ameaças importantes são as drenagens clandestinas das várzeas
que, na busca pela expansão agropecuária, secam e descaracterizam o ambiente natural, substituindo
a paisagem original por gramíneas exóticas. Subsequentemente, o contato e aproximação de espécies
domésticas implicam em outros graves prejuízos, relacionados à sanidade2231.
Até 1967, o cervo-do-pantanal foi ostensivamente caçado, uma vez que o seu couro era apreciado
para a confecção de material de montaria e vestimentas para uso no campo. Pinder1754 registrou que 19%
da população estudada na bacia do rio Paraná foi abatida ao longo de um ano. Em pelo menos um dos
casos, a carne do animal abasteceu o comércio ilegal de carne de caça, que atuava pelo menos até 1994,
no município de Presidente Epitácio. Atualmente a caça ainda ocorre especialmente para a obtenção do
troféu, na cabeça dos machos com grandes chifres.
As enfermidades têm sido pouco estudadas nas populações naturais de cervos-do-pantanal, mas
aparentemente têm efeito muito importante na redução das populações ocorrida no último século.
Duarte646 estudando uma população da área de influência da Usina Hidrelétrica Sergio Motta em Porto
Primavera, no sentido de identificar um grande número de enfermidades nos cervos-do-pantanal, registrou
a importância da aftosa81, das orbiviroses como a língua azul e a doença epizoótica hemorrágica1457,
da babesiose1249, da leptospirose835 e da neosporose839 como as de maior frequência de anticorpos na
população de cervos. As orbiviroses, Língua-azul, Doença Epizoótica Hemorrágica, têm sido um fator de
mortalidade relevante em populações em cativeiro de cervídeos, podendo chegar a 90% de mortalidade
em animais que tem contato com o vírus647. Estudos epidemiológicos têm determinado a existência de
ampla distribuição dessa enfermidade nas regiões sudeste, sul e parte do centro-oeste brasileiro82,86,1457.
Estudos sorológicos realizados com Ozotoceros bezoarticus no Pantanal sugerem que este vírus não
esteja presente nesse bioma, mas a chegada dele é inevitável, basicamente pela movimentação de bovinos
entre áreas contaminadas e o Pantanal. Ainda, estudos sorológicos realizados em caititus, Pecari tajacu
detectaram animais positivos para Língua-Azul (E.P. Medici, obs. pess., 2011). A chegada desse vírus
no Pantanal sugere ampla e rápida disseminação, uma vez que é transmitido por insetos picadores,
que gozam de enormes densidades nesse bioma, devido a abundância de água e altas temperaturas.
Essa conjunção de fatores levaria a uma morbidade e conseqüente mortalidade muito alta em todas
as populações de cervídeos, dentre eles o cervo-do-pantanal. A identificação de Ehrlichia chaffeensis,
causadora da erlichiose monocítica humana, foi um achado relevante em animais capturados em Porto
Primavera1248. Dentre os ectoparasitas, os carrapatos foram os mais importantes2230, com frequências
de até 100% de animais infectados na população. Interessante associação existiu entre a qualidade das
várzeas e esta parasitose, uma vez que áreas de várzeas menores, ou submetidas ao impacto da usina
hidrelétrica tiveram tanto maior frequência de animais parasitados como estes possuíam maiores níveis
de infestação2231. Isso mostra que a qualidade do habitat está diretamente relacionado à presença das
enfermidades, principalmente devido ao maior ou menor contato com bovinos.
Outras ameaças referem-se a fuga de cervos durante incêndios e enchentes em áreas de ocupação
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pelos cervos para áreas antropizadas, como sítios, fazendas, vilas, cidades e assentamentos humanos;
ações voluntárias de translocação e manipulação de cervos durante situação de resgates em condições de
incêndio e enchentes que podem causar a morte de cervos por miopatia de captura; atropelamentos em
estradas secundárias ou rodovias que atravessam várzeas onde a espécie ocorre; ataques de cães ferais
ou domésticos; e picadas de abelhas exóticas, como Apis melifera, quando formam enxames em áreas
onde há intensa produção melífera, como são as várzeas do rio Paraná entre o Paraná e o Mato Grosso
do Sul onde o cervo ocorre2278,2280.
Ações de conservação
Existentes
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Cervídeos Brasileiros636,982a.
Necessárias
Atualmente não são conhecidas ações de conservação diretamente voltadas para esta espécie in situ.
Um programa de conservação ex situ vem sendo desenvolvido pelo Núcleo de Pesquisa e Conservação
de Cervídeos (NUPECCE) da UNESP/Jaboticabal. A população cativa do Brasil apresenta hoje
aproximadamente 100 animais, distribuídos em 18 diferentes instituições, entre zoológicos, criadouros
e universidades. No nível de políticas públicas, o estado do Paraná lançou em 2009 um Plano de
Conservação para Espécies de Mamíferos Ameaçados de Extinção do estado, onde o cervo está incluído.
Neste trabalho são detalhadas as informações disponíveis sobre a espécie incluindo as ameaças e o plano
de conservação com prioridades de ações e recomendações para a conservação da espécie2280.
Presença em unidades de conservação
Rondônia: REBIO do Guaporé;
Tocantins: PARNA do Araguaia;
Maranhão/Piauí/Tocantins: PARNA Nascentes do Rio Parnaíba;
Goiás: PARNA das Emas;
Mato Grosso: PARNA do Pantanal Matogrossense, ESEC de Taiamã, PE Guirá, PE Encontro das Águas,
RPPN Sesc Pantanal;
Mato Grosso do Sul: PE das Várzeas do Rio Ivinhema, PE do Pantanal do Rio Negro, RPPN Fazendinha;
Minas Gerais /Bahia: PARNA do Grande Sertão Veredas;
São Paulo: ESEC de Jataí, PE do Rio Aguapeí, PE do Rio do Peixe;
Mato Grosso do Sul/Paraná: PARNA de Ilha Grande.
Pesquisas
Existentes
• Desenvolvimento de metodologia para amostragem de cervos-do-pantanal por armadilhas fotográficas.
NUPECCE/UNESP;
• Análise da Variabilidade Genética em uma população reintroduzida de cervos-do-pantanal (Blastocerus
dichotomus). UNESP/Jaboticabal;
• Estimativas populacionais nas várzeas do rio Paraná, rio Ivinhema e rio Guaporé, UFPR, Embrapa
Pantanal, UFJF e UNESP Jaboticabal;
• Estudos de viabilidade populacional para populações de cervos do rio Paraná;
• Estimativas populacionais e monitoramento populacional realizados no Pantanal Matogrossense,
Embrapa Pantanal;
• Estudos de ecologia alimentar, Embrapa Pantanal.
Necessárias
• Avaliação da atual distribuição da espécie, com ênfase nas bacias hidrográficas com potencial
hidrelétrico;
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• Realização de estimativas populacionais periódicas para conhecimento da dinâmica das populações no
Pantanal, Guaporé, Araguaia e Paraná;
• Avaliação de fatores impactantes como condição sanitária, caça, espécies domésticas/exóticas e outros,
estabelecendo medidas para seu controle e mitigação. Com ênfase no impacto dos bubalinos na bacia do
rio Guaporé, caça no Araguaia e Paraná e sanidade no Pantanal;
• Avaliar estratégias para o manejo de paisagens no entorno das UCs;
• Determinar a estrutura genética das populações de Blastocerus dichotomus;
• Caracterizar a prática da caça, motivação e estratégias, ao Blastocerus dichotomus a fim de combater
efetivamente o problema;
• Confirmar a ocorrência de populações de Blastocerus dichotomus no Banhado dos Pachecos e no
PARNA Grande Sertão Veredas;
• Realização de monitoramento intensivo por meio de rádio-telemetria nas populações pequenas,
menores que 100 indivíduos de B. dichotomus;
• Desenvolvimento de metodologias para a implantação de um banco de germoplasma da espécie.

Mazama bororo Duarte, 1996

Foto: NUPECCE

José Maurício Barbanti Duarte, Alexandre Vogliotti, Eveline dos Santos Zanetti, Márcio Leite de Oliveira,
Liliani Marilia Tiepolo, Lilian Figueiredo Rodrigues & Lilian Bonjorne de Almeida

Ordem: Artiodactyla
Família: Cervidae
Nomes comuns: veado-mateiro-pequeno,
veado-bororó-de-são-paulo, veado-vermelho
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Não A
Vulnerável (VU) A4cde; B1ab(ii,iii,v); C2a(ii)
IC
ENDÊM
sil

do bra

Justificativa
Infere-se que a população de Mazama bororo tenha tido uma redução de cerca de 30% nos últimos
15 anos devido a processos de exploração, possível competição com Mazama americana, caça, perda de
qualidade de habitat e processos de conversão de florestas nativas em plantações de pinus, eucalipto e
banana, no Vale do Ribeira, em Guaratuba. Estes processos não cessaram e não irão cessar nos próximos
anos. A extensão de ocorrência foi calculada em 19.397 km2, consistindo em UCs de proteção integral
e áreas adjacentes. Até o presente, a espécie foi localizada em apenas nove localidades e infere-se que
haja contínuo declínio na sua área de ocupação, na qualidade do seu habitat e no número de indivíduos
maduros. O número aproximado de indivíduos maduros é de 8.500, considerando densidade ótima (1,5
animal/km2) em Intervales, Carlos Botelho e Jacupiranga e com densidades mais baixas (0,5 animal/
km2) no restante da extensão da sua ocorrência. A população de indivíduos maduros é maior que 1.000,
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sua área de ocupação é maior que 20 km2 e não há análise quantitativa da probabilidade de extinção,
portanto a espécie não se enquadra nos critérios D e E.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas686,688a
Avaliação global649

Não consta
São Paulo: Ameaçada
Paraná: VU
VU C2a(ii)

Outros nomes aplicados ao táxon
Mazama intermedia Duarte e Jorge, 1998.
Notas taxonômicas
Em 1992, baseado em diferenças cariotípicas entre outras espécies de Mazama e o espécime
encontrado, Duarte propôs a existência de uma nova espécie que ele chamou de Mazama bororo. O
indivíduo cativo usado para estas análises foi originado de Capão Bonito, região sul do estado de São
Paulo. Descrição mais detalhada do animal foi feita por Duarte e Merino641, Duarte645 e Duarte e Jorge639,
que reconheceram esta espécie, morfologicamente e cariotipicamente, como uma forma intermediária
entre M. nana e M. americana. Apenas recentemente, o artigo que descreve a espécie citogeneticamente
e morfologicamente foi aceito para publicação639, constituindo-se no documento oficial de aceitação da
espécie pela comunidade científica. O número e a forma dos cromossomos são as características mais
distintivas dentre os Mazama, sendo de fato as únicas ferramentas conclusivas para a distinção entre
espécies semelhantes do gênero, como M. bororo e M. americana. M. bororo apresenta um número
diplóide variando entre 32 e 34 cromossomos e um número fundamental de braços cromossômicos
(NF) = 46. Quanto à morfologia, apresentam de 8 a 10 cromossomos do grupo A (grandes submetacêntricos), de 4 a 6 cromossomos do grupo B (supra-numerários), 2 cromossomos do grupo C
(pequenos sub-metacêntricos), 4 do grupo D (grandes acrocêntricos) e entre 14 e 18 cromossomos do
grupo E (pequenos acrocêntricos)639. As diferenças intraespecíficas quanto ao número de cromossomos
são relativamente comuns no gênero Mazama e, geralmente, são o resultado de fusões cêntricas ou
em tandem641, que teoricamente não interferem no pareamento meiótico. Os híbridos entre M. nana
e M. americana, apesar de bastante semelhantes aos M. bororo no aspecto morfológico, apresentam
o conjunto cromossômico de ambos os parentais e, portanto, são facilmente distinguíveis através da
análise citogenética. Recentemente, metodologias moleculares foram desenvolvidas para identificação
de M. bororo, permitindo o uso e metodologias não invasivas de amostragem, com o uso das fezes como
fonte de DNA843. Apesar do padrão de coloração bastante semelhante ao de M. americana, as espécies
diferem sensivelmente em relação ao peso, que pode alcançar os 65 kg em M. americana282.
Distribuição geográfica
Dada sua descrição recente, não há informações históricas sobre a espécie que permitam avaliar
os efeitos do processo de colonização humana em sua distribuição. Porém, as evidências geográficas
sugerem que a espécie sempre ocupou uma área de distribuição restrita que, na melhor das hipóteses,
corresponderia à ecorregião das Florestas Costeiras da Serra do Mar. As procedências dos espécimes
de cativeiro utilizados na descrição da espécie sugerem uma distribuição restrita aos remanescentes
florestais do bioma Mata Atlântica presentes na região sul do estado de São Paulo e leste do estado
do Paraná639. Entretanto, esta distribuição pode se estender até o leste catarinense caso os espécimes
analisados por Rossi1963 sejam definitivamente identificados como M. bororo. Utilizando técnicas
moleculares de identificação pelo DNA fecal, Duarte et al.644 demonstraram que a espécie encontra-se
atualmente restrita entre os paralelos 24o e 26o Sul e os meridianos 47o e 49o Oeste. Essa distribuição
é uma das menores do mundo dentre toda a família dos cervídeos2422. A dinâmica da destruição da
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Mata Atlântica foi mais acentuada nas últimas três décadas, resultando em sérias alterações para os
ecossistemas que compõem o bioma, devido, em particular, à alta fragmentação do habitat e perda de
sua biodiversidade447. Dos estados de ocorrência de M. bororo, o estado do Paraná foi extremamente
afetado por essa destruição da Mata Atlântica, apresentando hoje somente 10,74% da área original do
bioma, reduzindo com isso a área de distribuição desta espécie.

História natural
Ocorre em Remanescentes de Mata Atlântica, principalmente a ecorregião das Florestas Costeiras da
Serra do Mar - Floresta Ombrófila Densa em estágios primário e secundário avançado de sucessão2408
e seus ecótonos com as Florestas Úmidas de Araucária e as Florestas Úmidas do Interior do ParanáParaíba. O relevo da região compreende desde as planícies costeiras ao nível do mar até os terrenos
acidentados das serras, com até 1.200 m de altitude2407. A região apresenta clima subtropical úmido, com
transição para o clima subtropical úmido de altitude. Suas florestas apresentam um dossel alto e denso,
com diferentes estratos arbóreos e caracterizam-se por uma vegetação exuberante, rica em espécies
epífitas1459.
Há pouca informação acerca do comportamento dos veados do gênero Mazama que de modo geral
apresentam uma natureza tímida e reservada. Segundo Barrette137, esses animais são agrupados entre
os “Pequenos Cervídeos Florestais Solitários”, que reúnem animais de tendências florestais, de hábitos
noturnos, solitários, territorialistas e sedentários, ocupando pequenas áreas de vida. A maior parte
dessas características foi apontada por moradores do entorno da Serra de Paranapiacaba para os veadosvermelhos da região, M. bororo. Os animais apresentaram um padrão de atividade essencialmente noturno
e crepuscular, com cerca de 55% das fotos, obtidas durante o monitoramento com armadilhas fotográficas
registradas entre as 18 e 22 horas2408. O número de registros fotográficos obtidos durante a estação chuvosa
foi consideravelmente maior que na estação seca em dois estudos consecutivos realizados com a espécie
no PE Intervales, sugerindo um padrão sazonal de atividades. A grande maioria das fotos registrou apenas
um indivíduo, sugerindo hábitos solitários para a espécie644. Apenas duas fêmeas dessa espécie foram
monitoradas através da radiotelemetria até o momento. Para a fêmea 1 foram estimadas áreas de 48,5 ha,
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pela técnica do mínimo polígono convexo - MPC e 63,9 ha (pelo Kernel Adaptativo - KA). Para a fêmea
2, foram estimadas áreas de 11,5 ha (MPC) e 24,8 ha (KA). Os M. bororo utilizam rotas definidas de
deslocamento (carreiros e/ou trilhas) com frequência. Uma informação inédita acerca do comportamento
de Mazama foi observada nessa espécie: o uso frequente de riachos de pouca profundidade como rotas
de deslocamento2408. Há poucas informações relativas à alimentação da espécie. Alguns indícios de
frugivoria foram obtidos através do monitoramento fotográfico de algumas árvores em frutificação no
PE Intervales2408. Além de frutas e sementes, cultivares diversas, folhas ou brotos e plantas herbáceas2408
compõem a dieta desta espécie. O palmito-jussara, Euterpe edulis é bastante importante na dieta de M.
bororo. O sistema digestório desses animais é menos complexo, apresentando um rúmen pequeno, um
menor tempo de retenção do alimento no retículo, omaso e abomaso relativamente menores e pouco
desenvolvidos, além de intestinos curtos1806. Estas características refletem a estratégia nutricional desses
animais, que selecionam uma dieta pobre em fibra e rica em carboidratos solúveis, proteínas e gorduras.
Esses alimentos são, em geral de fácil digestão e seu valor nutricional está concentrado principalmente
no conteúdo celular e não na celulose das paredes celulares1806. Alguns moradores entrevistados na região
da Serra de Paranapiacaba mencionaram a ocorrência de sazonalidade reprodutiva nos veados da região.
Uns apontaram o período de nascimentos entre agosto e setembro e outros apontaram julho e agosto como
períodos de acasalamento. Dois entrevistados mencionaram que a reprodução nessas espécies ocorre ao
longo de todo o ano sem um período definido2408. Durante o monitoramento fotográfico, as únicas fotos
de filhotes com sua coloração típica foram obtidas entre os meses de setembro e fevereiro e representam
as únicas evidências reprodutivas da espécie, sugerindo a existência de um pico de nascimentos entre o
final do inverno e o início do verão2408 .
População
Dados populacionais sobre esta espécie ainda são escassos. É sabido que existe uma população
isolada em uma área de floresta atlântica perto da cidade de Capão Bonito, no estado de São Paulo.
No entanto, até o momento, a única população efetivamente monitorada foi a do PE Intervales, no
município de Iporanga (SP), onde quatro animais foram capturados e devidamente identificados através
da análise citogenética2406–2408. Todos apresentaram o padrão cromossômico típico da espécie, descrito por
Duarte e Jorge639. Em estudo utilizando o DNA fecal para a estimativa da densidade de M. bororo no PE
Intervales obteve-se uma densidade estimada de 1,5 indivíduos/km2, o que gera uma população estimada
de 615 animais para o Parque. Considerando todas as UCs que estão na área sugerida de distribuição
geográfica da espécie, teríamos uma área protegida de 363.745 ha com possível ocorrência da espécie.
Se nessas outras UCs a densidade de M. bororo for a mesma, teríamos uma população protegida da
espécie na ordem de 5.500 animais, sendo 4.500 no estado de São Paulo e 1.000 no estado do Paraná.
Entretanto, estima-se por indícios que a densidade populacional difere mesmo entre as UCs. O número
aproximado de indivíduos maduros é de 8.500, considerando também as áreas remanescentes fora das
UCs, e considerando densidade ótima (1,5 animal/km2) em Intervales, Carlos Botelho e Mosaico de
Jacupiranga e com densidades mais baixas (0,5 animal/km2) no restante da extensão da sua ocorrência.
Estima-se que as pressões sobre a espécie, como a perda e degradação de habitat, competição
com Mazama americana, caça e presença de cães domésticos, sejam responsáveis por uma redução
populacional de pelo menos 30% em um período de três gerações incluindo passado e futuro. Esta
redução pode ser inferida a partir da abundância de indícios em UCs bem protegidas, com densidades
ótimas da espécie, consideradas como a condição passada da espécie, e em UCs e áreas não protegidas
onde existe a presença de caçadores e degradação de habitat, consideradas como a condição futura da
espécie, sendo esta abundância em condições ótimas pelo menos três vezes superior à encontrada em
outras localidades.
Tendência populacional: declinando.
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Ameaças
Perda e fragmentação do habitat é a principal ameaça para as populações de M. bororo638.
A exploração clandestina do palmito, Euterpe edulis, é uma atividade bastante difundida na região de
ocorrência de Mazama bororo, gerando importantes conflitos sociais. Além de promover a perda de um
recurso potencialmente importante para boa parte da fauna local, esta atividade é geralmente associada
à caça.
A caça aos veados é considerada uma das mais esportivas dentre as espécies brasileiras, mas também
tem grande importância de subsistência dada a quantidade de biomassa obtida. Não existem dados
referentes ao impacto causado por esta atividade nas populações de M. bororo, mas apesar de sua
proibição, a caça ainda é bastante praticada em todo o país.
A presença de cães no entorno das unidades de conservação também se constitui numa séria ameaça
para muitas espécies de veado. Os cães têm grande habilidade em detectar os veados e persegui-los
durante muitas horas. Na maioria das vezes os veados são capturados e mortos. Estima-se que muitos
animais morram em decorrência da “miopatia de captura”, uma síndrome causada pela intensa atividade
física durante a fuga, mesmo quando estes não são capturados pelos cães.
Não há estudos que avaliem a incidência de doenças oriundas de espécies domésticas e seus efeitos
nas populações selvagens de Mazama bororo ou qualquer espécie do gênero.
A espécie é vítima frequente de atropelamentos.
Ações de conservação
A espécie está incluída nos Planos de Ação Nacionais para a conservação dos cervídeos - PAN
Cervídeos636,982a e dos mamíferos da Mata Atlântica Central - PAN MAMAC683a. Estas ações incluem a
proteção e manejo das áreas de ocorrência histórica de Mazama bororo de forma a priorizar as necessidades
da espécie, incluindo ações nas áreas do entorno de unidades de conservação que diminuam as pressões
sobre as mesmas, e busquem evitar que as áreas protegidas se tornem excessivamente isoladas a ponto
de comprometer sua biota. Além disto, devem ser implantados de programas de educação ambiental ao
longo da área de ocorrência da espécie.
Presença em unidades de conservação
São Paulo: PE Intervales, PE Carlos Botelho;
Paraná: APA Estadual de Guaratuba.
Pesquisas
Existentes
Partição do habitat entre Mazama americana e Mazama bororo na Floresta Ombrófila Densa, ESALQ/
USP; história natural de Mazama bororo por meio da etnozoologia, monitoramento fotográfico e rádiotelemetria, ESALQ/USP; análise citogénetica de Mazama bororo, Faculdade de Ciências Agrárias e
Veterinárias/UNESP.
Necessárias
Levantamento do status de Mazama bororo nos remanescentes de Mata Atlântica.
Realização de estudos ecológicos populacionais.
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Mazama nana (Hensel, 1872)

Foto: José Maurício Barbanti Duarte

José Maurício Barbanti Duarte, Vanessa Veltrini Abril, Alexandre Vogliotti, Eveline dos Santos Zanetti,
Márcio Leite de Oliveira, Liliani Marilia Tiepolo, Lilian Figueiredo Rodrigues & Lilian Bonjorne de
Almeida

Ordem: Artiodactyla
Família: Cervidae
Nomes comuns: veado-mão-curta,
veado-pequeno, veadinho, veado-cambuta,
cambucica, veado-bororó, veado-bororó-do-sul

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4cde
Justificativa
Suspeita-se de redução populacional de Mazama nana maior ou igual a 30%, sem perspectiva de
cessar os impactos. Esta redução é causada por efeito de borda nos pequenos fragmentos, caça, predação
por cães domésticos, agrotóxicos e enfermidades de ungulados domésticos. A extensão de ocorrência
da espécie é maior que 20.000 km2 e sua área de ocupação é maior que 2.000 km2; sua população total
é maior do que 10.000 indivíduos maduros, portanto a espécie não está ameaçada sob os critérios B, C
e D. Não há análise quantitativa de probabilidade de extinção para esta espécie. Não existem evidências
de emigração ou imigração diferencial de indivíduos desta espécie entre o Brasil e os países vizinhos,
portanto a categoria da espécie não é alterada quando se aplica a avaliação regional.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior650,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas685,686,688a,689
Avaliação global643

VU A2cde
São Paulo: Ameaçada
Paraná: VU
Santa Catarina: VU
Rio Grande do Sul: EN
VU A3cde

Notas taxonômicas
Inicialmente, a espécie brasileira foi classificada como Mazama rufina (Bourcier & Pucheran, 1852),
do Equador. Porém, Czernay564 a classificou como Mazama nana (Hensel, 1872) o que se tornou aceito
em publicações posteriores como Grubb880, Duarte645 e Duarte e Merino641. Essa classificação foi dada
em virtude principalmente da distribuição alopátrica entre a espécie equatoriana, M. rufina, e a que
ocorre no sul do Brasil e médio Paraná, M. nana.
Distribuição geográfica
Mazama nana tem a disribuição bastante discutida. Para Cabrera337, distribui-se pelo sudeste do
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Brasil, para Vieira2381, a espécie ocorre no Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul, para Duarte645,
a ocorrência se dá do norte do estado do Paraná ao centro do Rio Grande do Sul, em áreas de Mata
Atlântica do Interior que atualmente sofrem grande alteração antrópica e estão fragmentadas. Rossi1963
relata a ocorrência para o sudeste de São Paulo, sul do rio Paranapanema, Paraná, Santa Catarina e norte
de Rio Grande do Sul. A distribuição atual, apesar de bastante reduzida e provavelmente restrita a poucas
unidades de conservação, apresenta registro para todos os estados da distribuição original da espécie,
com exceção do estado de São Paulo. Os registros recentes da espécie no Brasil apontam a existência
de populações no estado do Paraná, na região média do rio Ivaí e nas cidades que integram o PARNA
do Iguaçu, Guarapuava, Irati, São Mateus do Sul e Morretes1263. Em Santa Catarina foi registrado no
Município de Vitor Meireles2301. Baseando-se nos materiais depositados no Museu de História Natural
Capão da Imbuia de Curitiba, as áreas onde há registro de M. nana são: Guarapuava (espécime de 1987
e 1991), rio Sagrado – cidade de Morretes (espécime de 2001), Reserva do Iguaçu (exemplar de 1991)
e São Mateus do Sul (espécime de 1986). Em áreas protegidas, a espécie é mencionada no PARNA do
Iguaçu, PE das Lauráceas, PE do Pau-Ôco, APA de Guaratuba, na RPPN Federal das Araucárias (cidade
de General Carneiro) e RPPN Estadual Monte Alegre (cidade de Telêmaco Borba) (J.M.B. Duarte, obs.
pess., 2012). Em Santa Catarina, a espécie foi registrada no Parque das Nascentes nas proximidades
de Blumenau (J.M.B. Duarte, obs. pess., 2012) e também no Município de Vitor Meireles2301. No Rio
Grande do Sul, sua ocorrência é mencionada na FLONA de São Francisco de Paula (M. Fialho, com.
pess., 2012). Não há registros recentes da espécie em São Paulo, mas é possível que ainda ocorra
na região de ecótono (Floresta Semidecídua, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Densa e
Cerrado) de Itararé, Itapeva e Capão Bonito.

História natural
Mazama nana está associada à Floresta Ombrófila Mista (Floresta de Araucária) e seus ecótonos
com formações florestais adjacentes, a Floresta Estacional Semidecidual, a Floresta Ombrófila Densa
e o Cerrado3,1263,1963. O ambiente que esta espécie ocupava foi majoritariamente substituído pela
agropecuária, tendo havido uma perda de cerca de 95% da cobertura de Floresta Ombrófila Mista1459,
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causando o declínio abrupto do número de indivíduos da espécie. Preferem habitat com maiores altitudes
e vegetação densa como sub-bosques de taquara ou zonas de vegetação secundária como capoeiras645.
No entanto, para Czernay564 a espécie gosta muito de água e evita regiões secas. Segundo Duarte645 a
espécie ocupa regiões montanhosas e íngremes, especialmente das serras do interior de Santa Catarina
e Paraná, contanto que sejam cobertas de densa vegetação. A perda de habitat pode ter levado a espécie
a ocupar formações florestais menos preferenciais, explicando os registros recentes no leste do Paraná
e Santa Catarina (Floresta Ombrófila Densa Montana e Submontana)1263 (J.M.B. Duarte, o. pess., 2012)
e a ausência de registros históricos nestas regiões1963. No Paraná, Mazama nana é conhecido em áreas
de Floresta Semidecídua, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila Densa e Cerrado, mas não há
informação adicional sobre a distribuição original e atual no estado1419.
Têm hábitos noturnos e crepusculares, são solitários, territorialistas e sedentários, ocupando
pequenas áreas de vida137 podendo também ocorrer aos pares662. Não há nenhum estudo abordando a
dieta de M. nana, mas é possivelmente semelhante à dos demais Mazama. A ausência de dados sobre
as características reprodutivas de Mazama nana reflete a necessidade de um estudo aprofundado para
a espécie. Contudo, os aspectos reprodutivos de Mazama podem ser resumidos na presença de cio pósparto e na produção de apenas uma cria por ano, após uma gestação de cerca de sete meses1553,1749. Os
chifres são simples e voltados para trás. De modo geral, para os machos do gênero Mazama, não existe
um padrão sazonal de troca de chifres, que podem ser vistos com velame em qualquer mês do ano1749.
População
Não há qualquer levantamento populacional da espécie na natureza. Algumas pequenas populações
de Mazama nana ainda permanecem em pequenos fragmentos cercados por propriedades rurais. Essas
populações em quase sua totalidade estão sujeitas a declínios importantes ou até extinção devido à
predação por cães existentes nessas propriedades, além do contato com enfermidades de bovinos
como as orbiviroses. Estas são responsáveis por até 90% de mortalidade em animais cativos que tem
contato com o vírus647. Estes vírus estão amplamente distribuídos pelos estados do sul do Brasil nos
animais domésticos e sua disseminação para os remanescentes florestais é questão de tempo86. Ainda,
o polimorfismo cromossômico encontrado nessa espécie pode prejudicar a fertilidade e inviabilizar
populações pequenas2. A Floresta Ombrófila Mista, ocupada por M. nana, encontra-se altamente
fragmentada e aproximadamente 90% de seus remanescentes ocorrem em fragmentos menores que 200
ha2108. Estima-se que nos próximos anos todas as populações existentes nesses fragmentos venham a se
extinguir, gerando declínio superior a 30% na população total de M. nana.
Os animais do gênero Mazama são pouco estudados em vida livre e as principais razões desse
desconhecimento encontram-se nas dificuldades de observação impostas pela densa vegetação de seu
habitat137 e seu comportamento evasivo. Um dos indicativos de abundância na natureza é a chegada de
animais em cativeiro. No caso dessa espécie, a única região da qual os animais têm chegado com certa
frequência é a região oeste do Paraná, no Zoológico de Cascavel e no criadouro da Itaipu Binacional. Isso
decorre de sua proximidade com o PARNA do Iguaçu, onde deve persistir uma das maiores populações
de Mazama nana no Brasil, especialmente na sua porção norte.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A maior parte do habitat disponível da região sul do Brasil se encontra em adiantado estágio de
fragmentação. Se não forem providenciados corredores naturais entre essas áreas, as populações serão
isoladas e conseqüentemente enfraquecidas com o tempo1152.
Hoje a espécie pode ser considerada como rara, sofrendo ainda competição com Mazama gouazoubira,
uma espécie mais adaptada a ambientes modificados3.
No Brasil, a caça aos veados só é permitida como caça de subsistência em reservas indígenas e
extrativistas. Ela é praticada de maneira ilegal em todo o país, principalmente no interior onde a pobreza
e a carência de proteína animal induzem à coleta de animais silvestres1152. No caso dos veados, ela se
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caracteriza como uma caça importante dada a quantidade de biomassa obtida. Isto indica que populações
de M. nana provavelmente tenham impacto importante da caça. Além da caça de subsistência, os veados
são abatidos pela caça esportiva. Não existem dados referentes ao impacto causado por esta atividade nas
populações de M. nana, mas apesar de sua proibição, a caça ainda é bastante praticada em todo o país.
Predadores: os cães domésticos são considerados uma grande ameaça aos veados-mão-curta,
inviabilizando a permanência dessa espécie em uma grande quantidade de fragmentos florestais, em
especial no sistema de pequenas propriedades encontrado em grande parte do interior do Estado de
Santa Catarina3. Além de invadirem as suas áreas naturais eles causam uma mortalidade acima da
natural, aumentando também a infestação de vermes e protozoários para a fauna silvestre1152. Os felinos
também são uma ameaça à viabilidade populacional de M. nana. No entanto, os cervídeos têm grande
habilidade de escapar de uma caça em espreita, como a realizada pela onça, seu maior predador. A fuga
extremamente veloz, associada a uma enorme capacidade olfativa e auditiva, tornam a espécie uma
presa difícil de ser abatida pelos grandes felinos. No entanto, a fisiologia muscular desses animais os
impede de realizar uma fuga demorada e persistente, sendo aí presa fácil para os cães. Mesmo quando
não capturados por estes, os veados podem manifestar uma síndrome envolvendo o sistema músculoesquelético e cárdio-respiratório, a miopatia de captura, que invariavelmente leva os animais à morte
horas ou dias após a perseguição614.
Não há estudos que avaliem a incidência de doenças e seus efeitos nas populações selvagens de
Mazama nana, mas enfermidades de bovinos e outros ungulados domésticos podem ter efeito muito
importante em algumas populações. A Língua Azul e a Doença Epizoótica Hemorrágica têm sido
fatores importantes de perdas em populações de cativeiro82. O criadouro da Itaipu Binacional, detentor
da maior população cativa da espécie, perde anualmente vários indivíduos com sintomatologia e lesões
compatíveis com essas viroses (N. Moraes, com. pess., 2012).
Além das ameaças antrópicas, as populações enfrentam também problemas genéticos. O polimorfismo
cromossômico intra-populacional existente pode interferir negativamente nos índices reprodutivos,
levando a espécie à rápida extinção2.
A instabilidade genética por que passa Mazama nana gera dificuldades na manutenção de populações
isoladas. Aliada a isto, a fragmentação de ambientes e a quebra de isolamentos geográficos e ambientais
podem estar gerando muitos animais heterozigotos para rearranjos cromossômicos2,635. Estes rearranjos,
quando fixados, tornam-se barreiras capazes de isolar as populações reprodutivamente, gerando novas
espécies661.
As populações pequenas tendem a perder sua diversidade genética devido à dificuldade de intercambio
de indivíduos entre as populações e a maior probabilidade de ocorrerem cruzamentos entre indivíduos
aparentados ou endogamia637.
Ações de conservação
A espécie está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Cervídeos Brasileiros PAN Cervídeos636,982a. Dentre as ações prioritárias para a conservação da espécie estão:
• Criação ou ampliação de unidades de conservação em áreas particulares e públicas para a proteção das
populações remanescentes de Mazama nana;
• Implementação das UCs já existentes dentro da sua área de distribuição;
• Promover a conexão entre fragmentos florestais na sua área de distribuição;
• Assegurar que empreendimentos e processos de reforma agrária desenvolvidos nas áreas de ocorrência
de Mazama nana adotem práticas de baixo impacto ambiental e que contemplem medidas mitigadoras
e compensatórias, que garantam a conservação da espécie;
• Aprimorar o sistema de fiscalização das UCs na área de ocorrência de Mazama nana, visando o controle
da caça e da presença de animais domésticos (cães e ungulados);
• Realizar programas de educação ambiental junto às comunidades que vivem no interior e entorno
dos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista, com destaque especial para a questão da presença de
animais domésticos, caça, desmatamento e queimadas;
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• Criação de mecanismos de incentivo para a implantação e manutenção de instituições signatárias do
Programa de Conservação em Cativeiro;
• Elaboração do Livro de Registro Genealógico de Mazama nana (LRG, Studbook);
• Utilizar Mazama nana como espécie símbolo para a realização de educação ambiental em zoológicos
na sua região de ocorrência.

Presença em unidades de conservação
Paraná: PARNA do Iguaçu, PE do Pau-Oco, APA de Guaratuba, PE das Lauráceas, RPPN Federal das
Araucárias, RPPN Estadual Monte Alegre;
Santa Catarina: PARNA da Serra do Itajaí, Parque Natural Municipal Nascentes do Garcia;
Rio Grande do Sul: FLONA de São Francisco de Paula.
Pesquisas
Existentes
Partição de habitat entre cervídeos no PARNA do Iguaçu, USP/Piracicaba.
Necessárias
• Determinar a distribuição atual e o estado de Mazama nana, por meio de inventários nos estados de
ocorrência e em particular dentro das áreas protegidas;
• Realização de estudos ecológicos populacionais dentro das áreas protegidas ou em áreas onde
a população de M. nana existe e apresenta impacto humano mínimo, a fim de se obter abundâncias
populacionais e seu monitoramento;
• Avaliar a variabilidade genética das populações naturais de M. nana;
• Conhecer aspectos básicos da ecologia de M. nana, como área de vida, uso do habitat, dieta e estrutura
social;
• Avaliação de fatores impactantes como: condição sanitária, caça, espécies domésticas e exóticas e
outros;
• Desenvolvimento de metodologias para implantação de um banco de germoplasma da espécie.

Ozotoceros bezoarticus bezoarticus (Linnaeus, 1758)

Ordem: Artiodactyla
Família: Cervidae
Nomes comuns: veado-campeiro,
veado-branco
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Foto: Rogério Cunha de Paula

José Maurício Barbanti Duarte, Alexandre Vogliotti, Eveline dos Santos Zanetti, Márcio Leite de
Oliveira, Liliani Marilia Tiepolo, Lilian Figueiredo Rodrigues & Lilian Bonjorne de Almeida

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4cde; C1
Justificativa
Esta subespécie depende da boa qualidade das fitofisionomias abertas do cerrado. Estas áreas
sofreram redução consideravelmente maior do que as áreas de cerrado fechado. Estima-se, portanto,
que as populações de veado-campeiro tenham tido reduções superiores a 30% nos últimos 15 anos,
devido à diminuição da extensão de ocorrência e qualidade do habitat, caça, enfermidades e intoxicação.
Estas ameaças ainda não cessaram. A extensão de ocorrência desta subespécie é estimada em 2.000.000
km² e a sua área de ocupação tem 30.000 km2. Não há estimativas populacionais consistentes, com
exceção do PARNA das Emas (800 indivíduos – 0,6 indivíduos/km2), a maior e mais bem preservada
área de cerrado. Esta UC tem sido o foco de pesquisas com esta subespécie, justamente por sua alta
densidade na área. Considerando 1/3 da densidade do PARNA de Emas para as outras UCs de ocorrência
conhecida, foi estimada uma população de 6.500 indivíduos maduros, o que a torna Vulnerável sob o
critério C. A população total de indivíduos maduros é maior que 1.000 e não há análise quantitativa da
probabilidade de extinção. Não existem evidências de emigração ou imigração diferencial de indivíduos
desta subespécie entre o Brasil e os países vizinhos, portanto a categoria da subespécie não é alterada
quando se aplica a avaliação regional.

Ozotoceros bezoarticus leucogaster (Goldfüss, 1817)

Ordem: Artiodactyla
Família: Cervidae
Nomes comuns: veado-campeiro,
veado-branco

Foto: Marco Antônio de Freitas

José Maurício Barbanti Duarte, Alexandre Vogliotti, Eveline dos Santos Zanetti, Márcio Leite de
Oliveira, Liliani Marilia Tiepolo, Lilian Figueiredo Rodrigues & Lilian Bonjorne de Almeida

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A3ce
Justificativa
Um declínio populacional futuro, maior do que 30% nos próximos 15 anos, é suspeitado devido
à introdução de patógenos via ungulados domésticos, especialmente orbiviroses. Embora não seja
possível uma estimativa precisa, esta porcentagem é deduzida da magnitude da mortalidade induzida
pela principal ameaça, orbivoroses, em animais de cativeiro, que pode chegar a 90%, e da presença desta
doença em outros ungulados do Pantanal, sugerindo uma possibilidade de rápida propagação para os
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cervídeos do bioma. Existe também a tendência de substituição das pastagens naturais por gramíneas
exóticas, reduzindo a área de ocupação da subespécie. A extensão de ocorrência é estimada em 151.313
km² e a área de ocupação é de 125.000 km2; a população total estimada é de 40.000 indivíduos, dos quais
mais de 1.000 são maduros. Não há análise quantitativa da probabilidade de extinção desta subespécie.
Não existem evidências de emigração ou imigração diferencial de indivíduos desta subespécie entre
o Brasil e os países vizinhos, portanto a categoria da subespécie não é alterada quando se aplica a
avaliação regional.
Todas as informações a seguir são referentes à espécie Ozotoceros bezoarticus.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior*1244
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies
ameaçadas684,685,686,688a,689
Avaliação global*844

NT
Novas ou melhores informações disponíveis
Minas Gerais*: EN
São Paulo*: Ameaçada
Paraná*: CR
Santa Catarina*: VU
Rio Grande do Sul*: CR
NT

*Todas as avaliações foram realizadas como Ozotoceros bezoarticus.

Distribuição geográfica
A distribuição histórica do veado campeiro no Brasil é conhecida de relatos pioneiros de expedições
de naturalistas e de espécimes depositados em museus1435. Originalmente ocorriam nos ambientes abertos
entre as latitudes 5o e 41oS209,846, do Brasil, da Bolívia, do Paraguai, do Uruguai845 e da Argentina334.
Atualmente, porém, suas populações encontram-se restritas a áreas limitadas ao longo de sua distribuição
original, e se encontram reduzidas e isoladas geograficamente279,594,842,846. Weber e Gonzalez2422 citam
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uma diminuição de 98% da sua área de distribuição.
Ozotoceros b. bezoarticus ocorre no centro-oeste do Brasil nas regiões entre o sul da bacia Amazônica
e o planalto matogrossense, ao leste, até o alto rio São Francisco, em Minas Gerais, no sentido leste e o
Rio Grande do Sul, no sentido sul.
O. b. leucogaster ocorre no sudoeste do Brasil, na região do sul do Mato Grosso, no sudeste da
Bolívia e Paraguai842.
História natural
Espécie característica dos ambientes abertos ao sul do rio Amazonas1404.
Ozotoceros b. bezoarticus habita a porção nordeste do ecossistema cerrado.
Ozotoceros b. leucogaster está presente no Pantanal e sul do país, nos campos e manchas de cerrado334.
Veados-campeiro alimentam-se principalmente de itens suculentos e leves com alto teor energético e
de fácil digestão, como flores, folhas novas, gomos e arbustos842,1021,1905,1909. São considerados pastadorespodadores1906, e apesar de consumirem uma grande variedade de plantas, são seletivos quanto às partes
ingeridas, preferindo partes mais tenras como folhas novas e flores.
Seus principais predadores naturais são a onça-pintada, Panthera onca e o puma, Puma concolor,
porém o graxaim-do-campo, Pseudalopex gymnocercus, a jaguatirica, Leopardus pardalis e o javali, Sus
scrofa podem ser também responsáveis pela mortalidade de recém-nascidos e animais debilitados1019.
Registros de predação de veados-campeiro por lobo-guará, Chrysocyon brachyurus e sucuri, Eunectes
murinus) foram obtidos no PARNA das Emas1720,1909.
No cerrado brasileiro áreas de uso de 5,9 km2 a 175,2 km2 foram encontradas para a espécie, variando
com sexo, disponibilidade de alimentos, área estudada e métodos de estimativa1154,1911. Segundo Rodrigues
e Monteiro-Filho1905 cada veado-campeiro sobrepõe no mínimo 80% de sua área de vida com a de outros
indivíduos, facilitando a divisão dos recursos disponíveis como água e alimento, de maneira que áreas
com poucos recursos, ou onde os recursos não são uniformemente distribuídos, possam abrigar grandes
populações destes animais.
Mesmo quando em abundância, os veados-campeiro vivem em pequenos grupos que raramente
excedem cinco ou seis indivíduos333. Tais grupos estão intimamente relacionados com as características
do ambiente e surgem em função dele209, porém não são fixos, formando-se e se desfazendo
continuamente1905, com indivíduos transitando livremente entre um grupo e outro1909. A espécie é pouco
gregária e a predominância de pequenos grupos pode estar relacionada à instabilidade social, associada
a uma baixa densidade populacional1535.
População
Leeuwenberg e Lara-Resende1153 verificaram uma população de 101 a 130 indivíduos de Ozotoceros
b. bezoarticus no Distrito Federal, na APA Cabeça de Veado. No PARNA das Emas, a população estimada
variava entre 1.000 e 1.300 indivíduos1907. Pinder1753 estimou que nas áreas protegidas do cerrado
existiam 450.000 km2 de habitat disponível que poderiam potencialmente sustentar uma população de
10.600 veados campeiros.
Merino et al.1404, estimaram uma área disponível de 125.116 km2 no Pantanal Matogrossense, que
pode potencialmente suportar uma população de Ozotoceros b. leucogaster de 20 a 40 mil indivíduos.
Segundo Mourão et al.1495, a maior população conhecida de veados-campeiros está localizada nessa
região, estimada em 60.000 indivíduos; no entanto, dados preliminares indicaram que a densidade
diminuiu a uma taxa de cerca de 30% ao ano, de 1991 a 1993.
No sul do Brasil, os estudos de Braga et al.277 apontam para populações relictuais composta por poucos
indivíduos nos campos do sul do estado do Paraná. Em outra localidade com as características naturais já
convertidas para produção de grãos e pecuária Braga e Kuniyoshi276 estimaram em 71,45 veados em uma
área de 6.000 ha, e a densidade obtida foi de 1,19 indivíduos/km2. Outro estudo realizado no Paraná por
Miranda et al.1433 registra a espécie nos campos de Palma. A situação se mostra crítica também no planalto
de Santa Catarina como demonstram os estudos de Mazzolli & Benedet1330 e Tortato & Althoff2300 que
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apontam registros relictuais da espécie para áreas de campo em Coxilha Rica, Rio Negrinho e Itaiópolis.
Apesar dos estudos relatarem que o veado campeiro tem convivido com ambientes alterados, tratamse de pequenas populações isoladas - as últimas de uma paisagem completamente modificada – neste
cenário todos os autores são unânimes sobre o crítico risco de extinção do veado campeiro em curto
prazo nos campos sulinos do Brasil em razão de diversos fatores, entre os quais a conversão de habitat
para pecuária, agricultura e plantações de pinus, manejo inadequado de propriedade rurais, parcelamento
da propriedade rural, inexistência de áreas protegidas para a espécie, atropelamento e caça.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A perda de habitat devido à ação antrópica, por expansão populacional e exploração agropecuária1021
é um dos principais responsáveis pela diminuição e fragmentação das populações desta espécie. Segundo
Weber e Gonzalez2422 as principais razões da fragmentação das populações de veado-campeiro são o
uso extensivo de áreas para a pecuária e agricultura, principalmente soja e cana-de-açúcar, e projetos
florestais como explorações de Pinus sp. e Eucaliptus sp. Muitos autores sugerem que a intensificação do
uso da terra afeta negativamente a presença e a abundância dos veados-campeiro595,1721. Dellafiore et al.594
observaram que a porcentagem de cultivos ou pastagens exóticas, densidade de rebanhos domésticos e
subdivisões internas das propriedades estão inversamente relacionadas à densidade de veados-campeiro.
A caça é outro fator de pressão que incide sobre esta espécie, tanto no que se refere a modalidade
esportiva, quanto de subsistência, e ainda o abate de animais devido aos aspectos culturais que
associam partes do corpo da espécie a propriedades curativas. Fatores que tornam o veado-campeiro
particularmente suscetível à caça são o seu padrão de atividades basicamente diurno, os ambientes
abertos ocupados pela espécie e a facilidade de aproximação dos animais. Somente algumas populações
muito perseguidas se tornam arredias, mas na maioria delas uma movimentação cautelosa em direção
aos animais permite uma aproximação de 10 a 30 metros com certa facilidade.
A transmissão de doenças por ungulados domésticos é outro fator que afeta as populações de veadoscampeiro. A espécie também é vulnerável a enfermidades parasitárias e/ou infecto-contagiosas como:
dípteros, Lipoptena spp., larvas, Miasis forunculoide e Dermatobia hominis, carrapatos, Ixodes spp,
Amblyoma spp. e Boophilus microplus; hemoparasitas, Neopora sp., Babesia sp. e Anaplasma sp.
endoparasitas, Moniezia expansa, Paramphistomun spp., Haemonchus spp. e Trchostrongylus spp.; e
ainda são susceptíveis à leptospirose, toxoplasmose, babesiose, entre outras82,148,646,735,830,947,1324,1719,2232,2276.
A criação de ovelhas é apontada como um dos fatores negativos que atuam sobre a espécie, seja
por competição pela alimentação508,846 ou por transmissão de doenças1020. Segundo Cosse508, os veadoscampeiro são mais restritivos à presença de ovinos, provavelmente devido a um grau de competição
importante, determinado pelas similaridades em relação ao tamanho corporal e estratégia alimentar de
ambas as espécies. Já rebanhos bovinos parecem limitar menos a presença da espécie, sendo tolerada
em algumas regiões. A pressão de competição ocasionada pela presença de outros ungulados determina
que os distintos grupos se concentrem em áreas onde os competidores e eventuais predadores não sejam
frequentes209.
As orbiviroses, língua-azul, doença epizoótica hemorrágica têm sido um fator de mortalidade
relevante em populações em cativeiro de cervídeos, podendo chegar a 90% de mortalidade em animais
que tem contato com o vírus647. Estudos epidemiológicos tem determinado a existência de ampla
distribuição dessa enfermidade nas regiões sudeste, sul e parte do centro-oeste brasileiro81,86,1457. Estudos
sorológicos realizados com Ozotoceros bezoarticus no Pantanal sugerem que este vírus não esteja
presente nesse bioma, mas a chegada dele é inevitável, basicamente pela movimentação de bovinos
entre áreas contaminadas e o Pantanal. Ainda, estudos sorológicos realizados em caititus, Pecari tajacu,
detectaram animais positivos para língua-azul (E.P. Medici, com. pess., 2012), e a doença também foi
detectada em antas neste bioma (P.R. Mangini, com. pess., 2012). A chegada desse vírus no Pantanal
sugere ampla e rápida disseminação, uma vez que é transmitido por insetos picadores, que gozam de
enormes densidades nesse bioma, devido à abundância de água e altas temperaturas. Essa conjunção
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de fatores levaria a uma morbidade e conseqüente mortalidade muito alta em todas as populações de
cervídeos e dentre eles o cervo-do-pantanal e o veado-campeiro.
Ações de conservação
Existentes
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Cervídeos Brasileiros636,982a.
Necessárias
• Incentivo à criação de novas unidades de conservação, de cunho público ou privado (RPPNs), em
áreas de atual ocorrência de populações remanescentes, priorizando aquelas regiões onde inexistam
populações da espécie em unidades de conservação já decretadas;
• Incentivo financeiro a estudos e projetos com a espécie O. bezoarticus no Brasil por meio de
financiamentos diretos ou indiretos (compensação ambiental, editais, processos de licenciamento);
• Criação do Comitê para Conservação dos Cervídeos Brasileiros;
• Desenvolvimento de programas de ecoturismo e/ou turismo rural nas propriedades privadas onde a
espécie ocorre. Por tratar-se de uma espécie de fácil observação, áreas onde a espécie é comumente
observada poderiam ser utilizadas para a realização de “safaris fotográficos” associado ao repasse de
informações de conservação e curiosidades sobre a espécie;
• Combate à presença de animais domésticos dentro de unidades de conservação, e controle populacional,
pricipalmente de cães, e sanitário nos centros urbanos e áreas rurais no entorno ou perto das unidades;
• Frente ao risco de extinção local, intensificar a fiscalização para coibir a caça na região dos Campos
Gerais do Paraná;
• Incentivar o estabelecimento de instituições mantenedoras, a partir da identificação de animais em
cativeiro;
• Elaborar um protocolo de manejo em cativeiro (recinto, alimentação, profilaxia, marcação, etc.);
• Elaborar o livro de registro genealógico da espécie e a indicação do studbook kepeer;
• Agilizar a transferência de espécimes, conforme determinação sugestão do comitê (studbook kepeer);
• Elaboração de um protocolo de reintrodução para o veado-campeiro.
Presença em unidades de conservação
Ozotoceros b. bezoarticus
Tocantins: PARNA do Araguaia;
Piauí: PARNA da Serra da Capivara, PARNA Serra das Confusões;
Bahia: PARNA da Chapada da Diamantina;
Goiás: PARNA da Chapada dos Veadeiros, PARNA das Emas;
Distrito Federal: PARNA de Brasília;
Mato Grosso: PARNA da Chapada dos Guimarães;
Minas Gerais: PARNA Grande Sertão Veredas, PARNA da Serra do Cipó, PARNA da Serra da Canastra;
Minas Gerais/Espírito Santo: PARNA de Caparaó;
Minas Gerais/Rio de Janeiro: PARNA do Itatiaia.
Ozotoceros b. leucogaster
Mato Grosso: PARNA do Pantanal Matogrossense;
Rio Grande do Sul/Santa Catarina: PARNA de Aparados da Serra.
Pesquisas
Existentes
• Monitoramento endócrino não-invasivo de glicocorticóides fecais de veado-campeiro (O. bezoarticus)
no pantanal mato-grossense, NUPECCE/UNESP;
• Em busca da última população de veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus) do estado de São Paulo,
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NUPECCE/UNESP;
• Estrutura social do veado-campeiro (O. bezoarticus) no pantanal, UNESP/Jaboticabal;
• Ritmos circadianos de atividade motora de fêmeas de veado-campeiro (O. bezoarticus) nas diferentes
fases do ciclo reprodutivo, no Pantanal Mato-Grossense, USP/Piracicaba;
• Área de vida e uso de habitat por fêmeas de veado-campeiro (O. bezoarticus) nos diferentes períodos
reprodutivos, no Pantanal Sul Mato-grossense, USP/Piracicaba;
• Perfil de progestinas fecais durante a gestação de veado-campeiro (O. bezoarticus) no pantanal,
UNESP/Jaboticabal.
Necessárias
• Investigação sobre a ocorrência de novas populações da espécie ao longo de sua área de distribuição
no Brasil;
• Caracterização genética das populações existentes;
• Estudo da população disjunta da Ilha de Marajó;
• Realização de estimativas populacionais periódicas para conhecimento da dinâmica das populações.
• Avaliação de fatores impactantes como: condição sanitária, caça, espécies domésticas/exóticas e outros,
mapeando estes fatores e estabelecendo medidas para seu controle e mitigação;
• Conhecer aspectos básicos da ecologia de O. bezoarticus, como área de vida, uso do habitat, dieta,
estrutura social;
• Identificação de padrões e características de uso do ambiente em propriedades privadas com diferentes
tipos de exploração e produção, visando a melhoria das condições para a manutenção da espécie, e a
identificação de modelos que conciliem conservação de espécies e produção econômica (especialmente
para as populações remanescentes em áreas produtivas);
• Confirmação da existência da espécie na ESEC de Santa Bárbara (SP); Coxilha Rica (SC); Serra do
Ibitipoca (MG); Agua Doce (SC); Vilhena (RO); São Francisco de Paula (RS); Banhado do Taim (RS);
• Monitoramento intensivo de populações reduzidas (abaixo de 100 indivíduos), se possível por rádiotelemetria (amostra representativa).

Tayassu pecari (Link, 1795)

Ordem: Artiodactyla
Família: Tayassuidae
Nomes comuns: queixada, porcão (Amazônia),
porco-do-mato (São Paulo)
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Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A2abcde+3abcde
Justificativa
A espécie utiliza grandes áreas, necessita de diversidade de habitat contínuos dentro de suas áreas de
uso e desaparece muito rapidamente devido a pressões antrópicas. No conjunto dos biomas, considerando
as ameaças destacadas, especialmente desmatamentos, alteração de habitat e caça, suspeita-se que a
populações de queixadas têm sofrido pelo menos uma redução de 30% nos últimos 18 anos ou três
gerações e pode vir a sofrer redução na mesma porcentagem nos próximos 18 anos. Não existem
evidências de emigração ou imigração diferencial de indivíduos desta espécie entre o Brasil e os países
vizinhos, portanto a categoria da espécie não é alterada quando se aplica a avaliação regional.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior

Listas estaduais de espécies ameaçadas176,684,685,
686,687a,688a,689

Avaliação global1058

Avaliação por bioma

Não consta
Minas Gerais: CR
Espírito Santo: EN
Rio de Janeiro: EN
São Paulo: Ameaçada
Paraná: CR
Santa Catarina: CR
Rio Grande do Sul: CR
VU A2bcde+3bcde
Amazônia: LC
Caatinga: VU A2acd+A3acd
Cerrado: EN A4acd
Mata Atlântica: CR A4abcde
Pantanal: NT

Distribuição geográfica
O queixada era amplamente distribuído pelo território brasileiro. Entretanto, trata-se de uma espécie
que utiliza grandes áreas, necessita de diversidade de habitat dentro de suas áreas de uso e desaparece
muito rapidamente quando caçada. Desta forma, é uma espécie muito sensível à degradação e que tem
sofrido importantes perdas de habitat em todos os biomas (Altritcher et al., dados não publicados). A
Mata Atlântica está reduzida a menos de 12% de sua extensão original1870, e utilizando-se dados do SOS
Mata Atlântica e INPE804 e considerando os fragmentos significativos como unidades de conservação e
grandes complexos de vegetação remanescente, foram identificadas populações de queixada em apenas
31,37% da área de remanescentes deste bioma. Na Mata Atlântica do nordeste, onde existem apenas
5,6% da mata original, na forma de fragmentos em torno de 10 ha, a espécie está extinta1377,2112. O
Cerrado perdeu cerca de 48% de sua vegetação natural até 2008. Neste bioma, cerca de 77% da área têm
baixa e média probabilidade de sobrevivência da espécie e apenas 18% da distribuição atual da espécie
no Cerrado foram considerados como área onde a espécie está conservada2239. Até 2008, mais de 45%
da Caatinga já havia sido desmatado. Apesar da porcentagem de desmatamento do bioma como um todo
ter sido de 2% no período de 2002 a 2008, as taxas para os municípios onde a presença da espécie é
confirmada variaram de 2 a 15%1446. Dos dois biomas mais conservados, o Pantanal já perdeu cerca de
20% de sua cobertura vegetal nativa e a Amazônia já perdeu 16% da sua área a partir da construção da
Transamazônica, em 1970700.
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História natural
Queixadas são diurnos, tendendo a ser mais ativos no começo da manhã e no fim da tarde1327, mas
podem forragear e se alimentar através da noite em períodos de lua cheia1399. Vivem em bandos grandes
e dependendo do bioma podem atingir uma área de uso de 19 a 200 km2 para um único grupo784,1024. No
Pantanal, os animais têm áreas de uso de aproximadamente 30 km2 (606). Estudos conduzidos na Mata
Atlântica mostraram que os queixadas são capazes de sobreviver em fragmentos de florestas com menos
de 2.000 ha desde que exista uma diversidade saudável de habitat, córregos, e recursos chaves como
manchas de palmito Jussara Euterpe edulis546,627,1061,1062. Keuroghlian et al.1061 estimaram uma área de
uso de 1.879 ha para os queixadas da Mata Atlântica, com sobreposição entre as áreas de uso dos quatro
grupos e uso sazonal da região. Fragoso784, na Amazônia, encontrou sobreposição nas áreas de vida entre
seus dois grupos monitorados, onde a área de vida de seu grupo B cobriu em 100% a área de vida de
seu grupo A, indicando que eles não mantêm territórios exclusivos. As áreas de uso destes dois grupos
foram de 21,8 km2 e 109,6 km2. Segundo esse autor as áreas de uso aumentam com o tamanho do grupo.
Ele não encontrou evidência de movimentos migratórios ou nômades em seus dois grupos de queixadas
monitorados. No entanto, esse mesmo autor786 descreve que a movimentação e as áreas de vida do maior de
seus dois grupos monitorados parecem estar relacionadas com a escala em mosaico da vegetação. Jácomo1024
encontrou áreas de uso de 2.481 a 26.688 ha, com média de 11.917 ha, para os queixadas. Um bando pode
caminhar 10 km em um dia, gastando dois ou três dias viajando ou forrageando.
Por ser uma espécie que realiza grandes deslocamentos, queixadas têm bastante fluxo gênico entre suas
populações. Biondo et al.216 verificaram que populações de queixadas são geneticamente semelhantes
em localizações distantes 80 km entre si no Pantanal. Portanto, a espécie necessita de grandes áreas
conectadas para evitar a deriva genética e a endogamia.
Queixadas são importantes na manutenção dos ecossistemas como predadores e dispersores
de sementes229,604,783,1064,2271; são classificados como frugívoros, mais de 50% da dieta é composta de
frutos, alimentando-se de frutos, sementes, raízes, larvas de insetos e minhocas606,1059,1087. Na Caatinga,
Olmos1631 constatou que a dieta da queixada incluía 79% de raízes, 6% de tubérculos, 14% de sementes
e 1% de cipós suculentos. Sobreposição e separação nos hábitos alimentares foram registradas para
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catetos e queixadas na Caatinga1631, enquanto que na Amazônia, em Roraima, foi registrada separação
total de habitat através da exclusão competitiva de catetos por queixadas na época seca1374. Palmeiras
são um recurso importante, e muitas vezes chave para os queixadas nos Neotrópicos229,784,1063. Syagrus
romanzofianna e Euterpe edulis são muito comuns nas áreas de platô da Mata Atlântica, o que pode
explicar a sobrevivência dos explicar as altas densidades de queixadas nestes platôs1063,1064, enquanto os
buritis Mauritia flexuosa podem sustentar populações inteiras durante a estação seca na Amazônia1374.
Elas produzem frutos o ano inteiro e devem ser um recurso chave para os queixadas quando a
disponibilidades de outros frutos é baixa1063,1064,1374. Nas áreas de Floresta Amazônica, o frequente uso e
perturbação dos pântanos, brejos ou baixadas pelos queixadas784–786, sugere que estes ungulados possuem
um impacto significativo no recrutamento de mudas de buriti Mauritia flexuosa, assim como na estrutura
da comunidade de plantas e na diversidade dentro destes pântanos.
No Pantanal, a dieta dos queixadas apresenta uma frequência de plantas de habitat não inundáveis
mais alta do que a daquelas de habitat inundáveis tanto na época seca quanto na chuvosa606. Na época
seca, quando a disponibilidade de frutos diminui1059, a frequência de raízes e fibras de plantas na dieta
dos queixadas aumenta606, sendo que tais recursos podem ser mais abundantes em áreas mais abertas,
que portanto também são fundamentais para a sobrevivência da espécie. A área necessária para a
sobrevivência de um grupo de queixadas deve, portanto, contemplar a diversidade de habitat natural do
Pantanal, uma vez que a dramática redução de frutos na época seca faz com que os animais necessitem
de recursos oriundos de áreas mais abertas1059.
Os principais predadores dos queixadas nas áreas sem impacto humano são as onças pintadas
Panthera onca e pardas Puma concolor371,406.
Os queixadas utilizam numerosos tipos de habitat ao longo de sua ampla área de distribuição601,786,1062,1374,
1399
. Tipicamente preferem florestas tropicais úmidas e densas, usualmente primárias, apesar de habitarem
também regiões secas, tais como as savanas, mas sempre perto de uma fonte de água1063,1151,1553. A seleção
de habitat e a movimentação sazonal entre habitat muitas vezes são dirigidas pela disponibilidade de
frutos1061,1063,1087. Keuroghlian1066, estudando queixadas na ESEC de Caitetus, observou uso sazonal
da área de vida1061 e observou a importância de variedade de habitat dentro de uma área, do uso de
córregos, e da disponibilidade de frutas1059,1062,1063. Dentre os cinco tipos de habitat disponíveis no
Pantanal da Nhecolândia, campo limpo, campo sujo, cerrado, floresta semidecidual e bordas de florestas,
os queixadas selecionaram principalmente as florestas e suas bordas, com uma preferência menor pelo
cerrado601. No sul do Pantanal, o uso de florestas de galeria também foi significativamente maior do que
o de outros tipos de habitat1060.
População
Queixadas distinguem-se dos demais ungulados neotropicais por formarem grandes grupos, podendo
chegar a centenas de animais1087. Fragoso784 estimou, em Roraima, uma variação de 50 a 130 indivíduos
no tamanho dos grupos. As densidades encontradas para os dois grupos estudados foram de 1,4 a 8,1
ind/km2. No Pantanal da Nhecolândia, Desbiez et al.606 encontraram grupos de 25 a 75 indivíduos. Kiltie
e Terborgh1087 sugerem que, em grandes grupos, os queixadas são mais eficientes contra os ataques de
predadores, em função de uma maior vigilância dos membros do grupo e também acreditam que animais
inexperientes possam seguir e aprender com os mais velhos a encontrar fontes de alimento, e evitar visitas
adicionais a áreas já super exploradas. No Pantanal da Nhecolândia um censo por transectos lineares
encontrou diferentes densidades nas três fisionomias vegetais presentes: (1) nas planícies alagáveis a
densidade foi muito baixa para estimativas, (2) nas florestas foram estimados 13,7 ± 4,34 ind/km2 e
no cerrado 2,99 ± 1,33 indivíduos/km2 (602). Na Mata Atlântica, na ESEC de Caetetus, Keuroghlian et
al.1061 estimaram uma população de queixadas em 150 indivíduos (outras estimativas populacionais
de queixadas na Mata Atlântica são apresentadas na Tabela). Estes animais compartilhavam a mesma
área de uso, divididos em 3 a 4 sub-grupos, cada um contendo em média 47,2 indivíduos. Bandos ou
sub-bandos com cerca de 50 indivíduos também foram observados em uma variedade de habitat não
perturbados e não afetados pela fragmentação do habitat546,782,2191. Esses sub-grupos são temporariamente
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separados em suas visitas nas mesmas regiões. Com isso a sobreposição espacial de subgrupos acaba
acontecendo em muitos casos. No PARNA das Emas, no Cerrado, Jácomo1024 trabalhando com 19 bandos
de queixadas, estimou que os tamanhos dos grupos variaram de 15 a 150 indivíduos, com um tamanho
médio de 83 indivíduos por grupo.
Recentemente, a estrutura populacional genética e a dispersão de queixadas foram avaliados em
duas populações do Pantanal216. Os resultados sugerem um baixo grau de diferenciação genética entre
as localidades analisadas e dispersão de ambos os sexos (contrário ao que se espera para a maioria das
espécies de mamíferos)216.
Algumas estimativas de densidade, número de indivíduos e abundância relativa de queixadas na
Mata Atlântica:
Local

Média de
Ind (MinMáx)

Ind/Bandos

Abundância
relativa
(grupos/10 Km)

-

-

3,60
6,94

Densidades
(ind/km2)

Fazenda
Mosquito
PE Morro do
Diabo
ESEC
Caetetús
PE Morro do
Diabo

-

-

127
(78-206)
127
(78-206)

37,5
(30-45)
37,5
(30-45)

6,3
(3,9-10,2)

ESEC
Caetetús

150
(98-203)

41,7
(32,6-50,7)

6,9
(4,5-9,3)

PE da Ilha do
Cardoso
REBIO Tinguá

6,30

0,14
-

-

0,07

-

Referências e métodos
Cullen Jr. et al.545 –
transecção linear
Cullen Jr. et al.545 –
transecção linear
Cullen Jr. et al.545 –
transecção linear
Cullen Jr.546 – transecção
linear
Keuroghlian et al.1061 –
análise combinando área
de uso, contagem de sub
bandos e número médio
de inds/grupo
Bernardo2046 transecções lineares
Travassos2307 transecções lineares

Tayassu pecari é extremamente suscetível à sobrecaça545,1722. Grandes áreas de Mata Atlântica onde o
queixada foi extinto incluem o PE do Turvo (RS)1053, o PARNA da Serra dos Órgãos (RJ)554, o PARNA
do Iguaçu110, o PE do Morro do Diabo (SP) (J.M. Aragão, com. pess., 2012) e o Centro de Endemismo
Pernambuco (Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte), onde os queixadas nunca foram
registrados por pesquisadores contemporâneos, ou seja, desde 19901377,2112, todas áreas sob forte pressão
de caça. No PARNA Iguaçu e entorno, os queixadas foram vistos pela última vez em 1997110, e embora
outras explicações para seu desaparecimento possam ser invocadas, como a possibilidade de que os
grupos tivessem se movimentado para áreas não cobertas durante o estudo ou de que doenças tivessem
sido a causa do desaparecimento dos queixadas, os autores não encontraram evidências que apontassem
para estas explicações. Kasper et al.1053, trabalhando no PE do Turvo (RS) citam que em trabalhos
anteriores na mesma área de estudo foi registrada a presença de T. pecari; no entanto, segundo os
autores, os últimos relatos da espécie remontam ao final da década de 90, quando houve a eliminação
de um pequeno bando de 10 a 18 animais na borda do Parque. Estes autores consideram que este
provavelmente representava o último local de ocorrência da espécie no Rio Grande do Sul.
No presente, as populações de queixada foram identificadas em apenas 31,37% dos remanescentes
significativos de Mata Atlântica, com uma área total aproximada de 44.000 km2 (804). Nesta área,
foi estimada uma população de cerca de 23.600 animais, dos quais 14.160 são indivíduos maduros
(60%). Estima-se que esta população se distribua em 590 sub-bandos, considerando que a unidade
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mínima viável para a espécie é um sub-bando com 40 indivíduos1061. Estes estariam distribuídos em
22 áreas distintas, representados por pequenos e grandes fragmentos florestais e alguns complexos de
vegetação como a Serra do Mar entre Paraná e São Paulo ou o Corredor Ecológico Iguaçu-Paraná.
Destas áreas com presença reconhecida da espécie, dez possuem populações pequenas com menos de
100 queixadas e entre estas cinco possuem populações menores que 40 indivíduos. Dentre os maiores
fragmentos ou complexos de vegetação, para apenas oito foram estimadas populações maiores do
que 500 indivíduos, o que poderia ser considerado um população saudável. Uma população estável
distribuída na sua área de uso tem uma densidade média de 6,5 inds/km2, usando densidades estimadas
e populações conhecidas545,602,784, 1061,2046,2307. Entretanto, a densidade média estimada para as áreas com
ocorrência confirmada na Mata Atlântica foi considerada como sendo de apenas 0,54 inds/km2. Tal valor
resulta das estimativas de tamanho de população nos 22 fragmentos com presença confirmada para
espécie onde estavam disponíveis informações sobre presença, ausência e abundância de queixadas.
As estimativas foram obtidas a partir de dados publicados e outras informações obtidas em campo por
pesquisadores com conhecimento das áreas avaliadas10,64,70,113,157,160,257,338,438,439,545,598,769,828,1061,1162,1264,1286,1329,
1332,1454,1561,1669,1698, 2014,2307,2379
. Sobretudo, considerou-se que a existência de pressão de caça dentro das
áreas protegidas avaliadas foi o principal fator que levou às baixas densidades estimadas para a espécie.
Das quatro populações maiores do que 500 indivíduos que desaparecem em curtos intervalos de
tempo, o PE Turvo tinha uma população estimada em 522 indivíduos, o PE Morro do Diabo tinha
uma população estimada em 2.000 indivíduos, o PE Intervales tinha uma população estimada de 1.494
indivíduos (A. Keuroghlian, com. pess., 2011) e o PARNA do Iguaçu tinha uma população estimada
em 6.000 a 12.000 indivíduos110. Desta forma, estimou-se que até populações de 12.000 indivíduos
correm o risco de extinguir-se em um curto intervalo de tempo. Das populações atuais de queixada,
apenas a do PE do Rio Doce (MG) pode se aproximar à população mínima estimada parra o PARNA do
Iguaçu (ver tabela em excel anexa), e nenhuma chega a 12.000 indivíduos. Além disto, as subpopulações
remanescentes no bioma vêm registrando declínios populacionais observados, declínio na extensão de
ocorrência, área de ocupação e qualidade do habitat e caça portanto todas as populações de queixada do
bioma correm o risco de desaparecer em um intervalo de tempo menor do que três gerações.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Amazônia
A principal ameaça à sobrevivência dos queixadas na Amazônia é a caça. A caça excessiva tem
resultado na extensa fragmentação das populações e na eliminação dos queixadas de grandes áreas de sua
distribuição original. A grande coesão social parece ser o principal fator responsável pela vulnerabilidade
dos queixadas, refletindo-se claramente em sua alta susceptibilidade à caça. Diante de um grupo de
caçadores e cães treinados, os queixadas agrupam-se, ocasião em que podem ser eliminadas várias
dezenas de animais782,1722 ou até mesmo todo o grupo. Além disso, as grandes caçadas se caracterizam
pela não seletividade em relação às classes de idade e sexo, ferindo animais que não podem se recuperar
e separando filhotes das fêmeas em lactação. Muitas vezes eliminam uma grande parcela dos membros
do grupo, interrompem a organização social que é extremamente frágil2191 e afetam a sobrevivência de
todo o bando, podendo determinar extinções locais dos queixadas. A caça foi citada como causa do
desaparecimento de queixadas em florestas continuas de alta qualidade na Guiana Francesa (C. RichardHansen, com. pess., 2011).
Fragmentação e destruição do habitat. A progressiva destruição ambiental em função da agricultura
e da criação de gado, como também da exploração das florestas, representa o principal fator responsável
pelas perdas de habitat de T. pecari, que pode ser considerado como um dos mamíferos de grande
porte mais ameaçados da região Neotropical783, pois, devido ao seu hábito de formar grandes grupos, os
queixadas necessitam de áreas extensas e contínuas para obter recursos durante o ano.
Aumento da densidade humana, como assentamentos “espinha de peixe”. Nos assentamentos
humanos em Roraima os colonos vivem completamente da caça de subsistência e predatória, que é uma
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prática grandemente disseminada, que, no caso de queixadas, caçam não apenas para a sobrevivência,
mas também por conveniência, quando encontram um bando. Esta caça pode causar grandes flutuações
populacionais ou extinções locais (Mendes Pontes em preparação). A polícia federal fornece carteira de
caçador de sobrevivência para qualquer colono que a solicitar, e com ela, caçam indiscriminadamente.
Em dois assentamentos no sul de Roraima, Mendes Pontes et al. (em preparação) não registraram
bandos de queixadas durante 890 km de censos. A caça com cachorros ferais é 100% eficiente e requer
apenas de alguns minutos a uma ou duas horas para localizar um bando desde que ele exista na área. Os
caçadores, entretanto, tendem a andar pouco à procura da caça, e não mais que 5 km.
Grandes empreendimentos, como rodovias, hidrelétricas e hidrovias. Atualmente estes grandes
empreendimentos têm sido planejados mesmo no interior de grandes unidades de conservação de
proteção integral, que deveriam consistir em áreas onde as espécies com necessidades de grandes
extensões, como os queixadas, têm maior probabilidade de sobrevivência. Queixadas precisam de
grandes áreas com habitat pouco alterados, sendo que 71% de sua ocorrência presente se encontra em
locais que sofreram poucas alterações ambientais1860. A alteração e destruição de grandes áreas dentro
destas UCs, que deve acontecer em função destes empreendimentos, representa uma ameaça gravíssima
à sobrevivência da espécie.
Incêndios. Em Roraima, os incêndios propositais para queima do lavrado para subseqüente uso para
a agricultura têm destruído as áreas florestais sistematicamente. Por exemplo, apenas no ano de 1998
acredita-se que 20% de toda a área florestada de Roraima foi destruída por estes incêndios, que inclusive
atingiram a ESEC Maracá, foram iniciados no assentamento Trairão e controlados pela brigada e pelo
início da época das chuvas1373.
Alterações na legislação ambiental do novo código florestal.
Criação de gado, monoculturas, grilagem de terra e fragmentação e isolamento do habitat que
ocorrem principalmente no arco do desmatamento.
Mata Atlântica
Caça - os queixadas são facilmente caçados e foram extirpados de muitos fragmentos de Mata
Atlântica 110,546,548,627,807,1377. Estão extintos no Centro de Endemismo Pernambuco1377.
Fragmentação e destruição do habitat.
Pantanal
As práticas tradicionais de criação de gado no Pantanal, consistindo em movimento sazonal de
rebanhos por pastagens nativas, eram consideradas de baixo impacto ambiental601. Entretanto, a partir
da década de 70 estas práticas têm se alterado; as grandes propriedades vêm sendo divididas, com
consequente adoção de práticas de criação intensiva de gado que incluem eliminação das florestas
situadas nas terras altas, corte seletivo de árvores de grande valor econômico, substituição das pastagens
e florestas nativas por gramíneas exóticas que aumentam a capacidade de suporte da terra para o gado,
queimadas descontroladas e aumento da densidade dos rebanhos de gado, causando sobrepastagem
e alteração da cobertura vegetal de gramíneas nativas e do sub bosque das florestas601. Todos estes
impactos têm como uma de suas consequências principais a perda de florestas, que são o tipo de
habitat com menor capacidade de suporte para o gado mas que representam, junto com suas bordas, os
habitat mais importantes para os queixadas no Pantanal601,602,1059,1060, pois são a maior fonte de alimentos
para os queixadas e servem também como refúgio602. Esta perda de florestas é uma das ameaças mais
importantes para toda a fauna do Pantanal601. O aumento da intensidade da criação de rebanhos tem
causado degradação de todos os habitat do Pantanal, uma vez que os rebanhos domésticos de vacas,
cavalos e búfalos têm impactos maiores sobre o solo do que os grandes mamíferos nativos do Pantanal.
Esta degradação é mais evidente nas vizinhanças dos corpos de água durante a época seca, perto de
barreiros e dentro das ilhas de floresta situadas nas florestas alagadas601.
Usinas hidrelétricas planejadas ou recém construídas e o projeto de uma hidrovia que envolve o
aprofundamento e alteração do curso do rio Paraguai ameaçam o Pantanal como um todo, pois irão
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afetar radicalmente a hidrologia da região e terão consequencias profundas sobre sua fauna601.
Atualmente a presença dos porcos-monteiros Sus scrofa não representa uma ameaça muito importante
para a sobrevivência dos queixadas no Pantanal, uma vez que a sobreposição de nichos alimentares entre
as duas espécies é baixa e os porcos monteiros usam principalmente as planícies alagáveis, que são o
habitat menos utilizado pelos queixadas601,606. Além disto, os porcos-monteiros são a caça preferida dos
habitantes do Pantanal, aliviando assim a pressão de caça sobre os grupos de queixadas608. Entretanto, a
mudança nas práticas de criação de gado no Pantanal, principalmente o desmatamento e a fragmentação
de habitat, pode alterar a dinâmica competitiva entre os porcos monteiros e os queixadas e catetos606,
favorecendo a espécie exótica1060. Por sua vez, este favorecimento pode intensificar impactos negativos
aos habitat do Pantanal, já que os porcos monteiros podem causar diversos tipos de alteração aos
solos e à vegetação, por exemplo, à palmeira Atalea phalerata607, componente importante da dieta dos
taiassuídeos.
Doenças podem ser uma ameaça importante para os queixadas no Pantanal. Porcos monteiros, Sus
scrofa, apresentaram resultados positivos para infecção por brucelose e leptospirose1643 e podem ser uma
fonte destas doenças para os queixadas. Freitas et al.794 verificaram que 70% dos queixadas testados na
Fazenda Rio Negro foram soropositivos para a leptospirose, e a porcentagem de animais soropositivos
aumentou com a idade. As fontes de infecção podem ser gado, cavalos, capivaras, veados, búfalos,
equinos ovinos, suínos e humanos794. Não se sabe se os animais apresentaram sintomas clínicos, que
podem incluir efeitos prejudiciais sobre a fertilidade. Queixadas também apresentaram infecção por
Trypanosoma evansi com consequentes anemia e provavelmente imunodepressão, tornando-os mais
suscetíveis a infecções secundárias915, efeito este mais pronunciado nos animais jovens infectados.
Espécies exóticas, em particular o javali, Sus scrofa, e o cruzamento de javali com porco monteiro,
conhecido por java-porco, são uma potencial ameaça.
Perda de corpos de água causada pela perda de florestas ripárias no processo de desmatamento.
Definição de legislação no processo de desmatamento, mudanças no Código Florestal.
A mudança climática, que pode afetar todos os ambientes e sua oferta de recursos no Pantanal.
Caatinga
Devido ao seu hábito de formar grandes grupos, os queixadas necessitam de áreas extensas e
contínuas para obter recursos durante o ano. Por isso, a alteração, o desmatamento e/ou fragmentação
do habitat são as principais ameaças para as populações de queixadas na Caatinga, seguido pela caça.
Essas ameaças podem ser detalhadas da seguinte maneira:
• Programas de implantação de parques eólicos: o isolamento de algumas áreas junto com a fragilidade
das leis de produção de energias alternativas vem permitindo o desmatamento de grandes áreas de
caatinga nativa para a instalação ilegal de torres de medição de potencial eólico;
• Desmatamentos e/ou fragmentação para produção de carvão, utilização da lenha para fogão e cercas,
cultura de mamona e pinhão manso para biocombustível, ampliação das plantações de sisal, área para
pastagem e roças;
• Alteração do habitat devido à criação extensiva de caprinos, ovinos e bovinos.
O conflito entre o homem e a fauna silvestre – Atualmente as populações de queixadas ocupam
regiões mais preservadas da Caatinga e consequentemente mais distantes de áreas agrícolas. Apesar
disso, pequenos agricultores ainda sofrem prejuízos em suas lavouras quando essas estão mais afastadas
das residências e nas rotas de deslocamento dos queixadas. Esses encontros geram abates de queixadas
por retaliações por parte dos agricultores.
A caça excessiva tem resultado na extensa fragmentação das populações e na eliminação dos queixadas
de grandes áreas de sua distribuição original. O hábito de consumir animais silvestres é antigo, vindo
desde antes da colonização e, ainda hoje, é grande a importância social da fauna nativa nordestina.
Fogo e mineração são outros problemas comuns que afetam a espécie.
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Cerrado
Fragmentação e destruição do habitat.
Diferentes tipos de caça: caça por diversão, caça consequente de conflitos por conta de prejuízos a
culturas agrícolas. No cerrado, a caça está ligada principalmente à retaliação dos proprietários rurais aos
danos causados em suas propriedades por esta espécie, tal como observado por Jácomo1024 no entorno
do PARNA das Emas.
Introdução de espécies exóticas, especialmente o javali Sus scrofa, evidências no entorno do PARNA
do Caparaó, Ibiá, Unaí e na região do Triângulo Mineiro, Minas Gerais.
Potencial impacto de doenças infecciosas.
Fogo.
Ações de conservação
Necessárias
Criação de unidades de conservação de Proteção Integral e implementação das unidades de
conservação já existentes e ampliação destas UCs já existentes de forma a criar grandes corredores. Tais
medidas são necessárias em todos os biomas. Na Amazônia, principalmente em áreas de contínuo avanço
do desmatamento, criação de gado, soja e grandes empreendimentos, onde o sistema de unidades de
proteção integral é ainda insuficiente para garantir a integridade da grande diversidade de ecossistemas
existente; e na Caatinga, as prioridades são a criação do PARNA do Boqueirão da Onça, cujo projeto
tramita há seis anos, a união e ampliação do PARNA da Serra da Capivara e PARNA da Serra das
Confusões e a criação do PARNA da Serra Vermelha. As áreas apontadas estão entre as poucas onde o
queixada ainda ocorre neste bioma.
A implementação das UCs já existentes, na forma de infra-estrutura e fiscalização, também é essencial
em todos os biomas. Na Amazônia, são necessários o fortalecimento do quadro de funcionários e a
instalação de infra-estrutura adequada para ações de fiscalização e de execução do plano de manejo. As
maiores áreas contínuas de Mata Atlântica, essenciais para a conservação dos queixadas, bem como de
outras espécies de mamíferos que usam grandes áreas, localizam-se atualmente no corredor da Serra do
Mar, dos estados de Santa Catarina ao Rio de Janeiro, e na Mata Atlântica do Interior1870. Entretanto,
com exceção de algumas porções do PE da Serra do Mar, queixadas são raros ou estão extintos na
maior parte das UCs tanto da Serra do Mar quanto do interior. Embora a fragmentação e degradação dos
habitat seja um fator importante no declínio populacional dos queixadas, o que determina a raridade ou
extinção local desta espécie nestas grandes áreas protegidas é a caça. Assim, coibir a caça através da
fiscalização efetiva e outras medidas nestas UCs e seu entorno seria a principal ação para a conservação
do queixada. Uma vez cessada a caça, sendo o queixada uma espécie que realiza grandes movimentos,
as populações ainda existentes podem ser suficientes para repovoar as áreas onde a espécie se extinguiu.
Mesmo que em alguns locais seja necessária a reintrodução do queixada, tal medida é inútil enquanto
persistir a caça à espécie110.
Na Caatinga, uma das prioridades é o incentivo e fomento para a implantação de projetos sociais
sustentáveis para geração de renda para os moradores das áreas rurais. Estes projetos podem contribuir
para a redução da caça e uso indevido do solo.
Em unidades de conservação de uso sustentável, que compõem a maior área de UCs na Amazônia,
é necessário o estabelecimento de Planos de Utilização para que as atividades de caça não alterem a
viabilidade populacional da espécie.
Recuperar áreas degradadas de forma a promover a conectividade entre áreas isoladas por meio de
corredores ecológicos. Estes corredores podem consistir na vegetação das áreas ripárias216.
Efetivar programas de monitoramento, prevenção e combate a incêndios nas UCs e áreas de entorno.
Revisão da política dos projetos de assentamento, visto que da forma como é feita na atualidade, por
exemplo nos estados de MT, RO, RR, tem causado degradação do habitat, fragmentação e desmatamento
que, aliados à caça intensiva, causam extinções locais, principalmente das espécies cinegéticas. Como
alternativas aos já existentes sugere-se que sejam investidos recursos na capacitação das comunidades
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locais para geração de renda de modo a permitir o uso sustentável dos recursos naturais. Ações
cruciais para a manutenção da renda ao longo de todo o ano, e possibilidade de geração de lucro, são
principalmente (1) a criação ou reativação das cooperativas locais dos assentamentos. As cooperativas
são a forma de garantir escoamento da produção e geração de renda. Em seguida, (2) manutenção
das estradas, cursos de capacitação para uso sustentável da terra, e dos recursos da floresta, como por
exemplo, criação de peixe (o mais solicitado) e outros animais. (3) os colonos se ressentem de não terem
suporte financeiro do governo local para poderem implementar suas técnicas agrícolas ou pecuárias.
(4) Educação ambiental nas escolas locais sobre a conscientização em relação ao uso sustentável dos
recursos da floresta.
A conservação das florestas situadas no interior das fazendas particulares é fundamental para a
preservação do queixada e de outras espécies de mamíferos do Pantanal601.
Pesquisas em manejo de pastos nativos, melhorias no sistema de manejo de gado, manejo do fogo e
aumento da geração de renda por meio de turismo ecológico são necessárias para que se integre a criação
de gado dentro dos processos naturais do Pantanal, preservando a diversidade de habitat do bioma e
respeitando suas limitações601.
Presença em unidades de conservação
Acre: ARIE Japiim-Pentecoste, PARNA da Serra do Divisor;
Amapá: REBIO do Lago Piratuba, PARNA Montanhas do Tumucumaque;
Amazonas: RDS Amanã, RESEX Baixo Juruá, ARIE Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos
Florestais;
Pará: ESEC Terra do Meio, PARNA Serra do Pardo, FLONA de Altamira, PARNA Jamanxim, FLONA
do Jamari, PARNA do Tapajós, REBIO Ilha de Maracá;
Tocantins: ESEC Serra Geral do Tocantins, PE do Cantão, PE do Jalapão, PE do Lajeado, PARNA do
Araguaia;
Piauí: ESEC de Uruçui-Uma, PARNA da Serra das Confusões, PARNA Serra da Capivara;
Bahia: REVIS Veredas do Oeste Baiano, APA Lago do Sobradinho, PE do Morro do Chapéu;
Bahia/Tocantins/Maranhão/Piauí: Parque das Nascentes do Rio Parnaíba;
Goiás: PARNA das Emas, APA Serra Dourada, PE dos Pireneus;
Distrito Federal: ESEC Águas Emendadas, PARNA de Brasília;
Mato Grosso: APA das Cabeceiras do Rio Cuiabá, APA Estadual Chapada dos Guimarães, APA Pé da
Serra Azul, PE Águas do Cuiabá, PE Cristalino, PE do Araguaia, PE Gruta da Lagoa Azul, PE Igarapés
do Juruena, PE Quineira, PE Ricardo Franco, ESEC de Iquê, PARNA da Chapada dos Guimarães, ESEC
Taiamã, RPPN SESC/Pantanal;
Mato Grosso do Sul: PE das Margens do Rio Ivinhema, PARNA Serra da Bodoquena, PE das Nascentes
do Taquari, PE Pantanal do Rio Negro, RPPN Fazenda Cabeceira do Prata;
Mato Grosso/Paraná: Parna de Ilha Grande;
Espírito Santo: REBIO de Sooretama; RPPN Recanto das Antas. Ocorre também em uma outra área
protegida, a Reserva Natural Vale;
Minas Gerais: PE Rio Doce, REBIO Mata Escura, PARNA Grande Sertão Veredas, PE Veredas do
Peruaçu, APA Cocha Gibão, APA Cavernas do Peruaçu, PARNA Cavernas do Peruaçu, PARNA das
Sempre-Vivas;
Minas Gerais/Rio de Janeiro: PARNA do Itatiaia;
Rio de Janeiro: RPPN Fazenda São Geraldo;
São Paulo: PE Carlos Botelho, PE Turístico do Alto Ribeira, PE da Serra do Mar, ESEC Luiz Antônio,
ESEC de Jataí; PE Serra de Santa Bárbara;
Paraná: RPPN Fazenda Barbacena, PE Pico do Marumbi, APA de Guaratuba, PARNA de Saint HilaireLange, APA da Escarpa Devoniana, PE do Rio Guarani, PE Lauráceas;
Santa Catarina: PE do Tabuleiro, PARNA da Serra do Itajaí.
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Pesquisas
Existentes
• Projeto Queixada no Pantanal e Cerrado, de Alexine Keuroghlian e Arnaud Desbiez;
• Projeto Queixada no PE da Ilha do Cardoso, UNESP Rio Claro;
• Avaliação da estrutura genética e populacional intra-e entre biomas, de Cibele Biondo, Danilo Aqueu
Rufo e Alexine Keuroghlian.
Necessárias
• É necessário investigar os papéis da fauna nativa do Pantanal e das criações domésticas na transmissão e
manutenção de Leptospira spp. no ambiente. Também é necessário investigar os impactos da prevalência
de Leptospira spp. na reprodução e na dinâmica populacional de Tayassu pecari794.
• O conhecimento sobre a ecologia dos queixadas na Caatinga é nulo. Projetos de pesquisa enfocando a
ecologia e demografia dos queixadas nas áreas de ocorrência confirmada e inventariando sua presença
em outras grandes áreas de Caatinga são prioritários.
• Na Amazônia, é necessário implantar o monitoramento das populações da espécie em áreas de concessão
florestal, grandes empreendimentos, uso intensivo e assentamentos.
• Incentivar pesquisas sobre ecologia e distribuição da espécie visando subsidiar seu uso sustentável a
longo prazo.

Trichechus inunguis (Natterer, 1883)

Ordem: Sirenia
Família: Trichechidae
Nome comum: peixe-boi-da-amazônia

Foto: Marco Antônio de Freitas

Vera M.F. da Silva, Fernando Rosas, Diogo Souza, Rodrigo Amaral, Andréa Cantanhede, Isabel Reis,
Fernanda L.N. Attademo & Fábia O. Luna

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4cd
Justificativa
Trichechus inunguis ocorre em quase toda a bacia Amazônica. É uma espécie difícil de ser observada,
de modo que dados de abundância e densidade são inexistentes. Historicamente, as populações eram mais
abundantes do que hoje. A principal causa da redução populacional foi a caça indiscriminada ocorrida
desde o Brasil colonial. Cerca de 80 a 140 mil peixes-bois foram abatidos entre os anos de 1935 e 1954,
sem considerar a caça de subsistência, que ainda persiste. A utilização crescente de redes de pesca
aumentou os registros de captura acidental de filhotes, sendo esta uma real ameaça para a espécie. A
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espécie é dependente de áreas de várzea e lagos de terra firme, de modo que a degradação do habitat
em virtude dos desmatamentos e assoreamento nas margens são ameaças relevantes. Considerando
as ameaças do passado, principalmente a caça comercial, e as ameaças futuras, como a projeção de
construção de inúmeras hidrelétricas na bacia Amazônica, o declínio populacional de pelo menos 30% ao
longo de três gerações é o cenário mais provável. Portanto, a espécie foi categorizada como Vulnerável
(VU), segundo o critério A4cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,2141
Listas estaduais de espécies ameaçadas688
Avaliação global1280

VU A2c
Pará: EN
VU A3cd

Notas taxonômicas
O peixe-boi da Amazônia, Trichechus inunguis e o peixe-boi marinho, Trichechus manatus manatus
ocorrem em simpatria na região do estuário amazônico, com registros de hibridismo entre as duas
espécies366,367,822,2373. Eventos de hibridização ocorrem na natureza e geralmente estão associados a
influências antrópicas1864, os quais podem comprometer o pool genético levando à deterioração genética
dessas espécies, produzindo indivíduos com fitness reduzido, uma vez que o investimento reprodutivo
na produção de híbridos representa uma erosão genética, que em longo prazo, pode levar à extinção366,367.
Distribuição geográfica
Trichechus inunguis ocorre nos principais rios da bacia Amazônica, desde as cabeceiras dos rios no
Peru1841, Equador2281 e Colômbia630, até a foz do rio Amazonas no Brasil199.
No Brasil, ocorre nos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima e Rondônia366,630. Embora
explorada maciçamente desde o Brasil pré-colonial, supõe-se que a espécie ocorre na maior parte da
sua distribuição original2141, porém em números bastante reduzidos. A espécie não ocorre a montante de
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grandes corredeiras, como a de Santo Antônio no rio Madeira, Cachoeira do Espelho no rio Xingú, São
Luiz no rio Tapajós, Cachoeira do Bem Querer no rio Branco, São Gabriel da Cachoeira no rio Negro,
Cachoeira Porteira no rio Trombetas, Cachoeira Comprida no rio Nhamundá, Cachoeira Panamá no rio
Parú e Cachoeira Aurora no rio Jarí.
História natural
Trichechus inunguis é o menor representante da ordem Sirenia, alcançando até 2,75 m de comprimento
total e 420 kg de peso, sem diferença de tamanho entre os sexos1566. A identificação sexual da espécie
é definida pela localização da genitália628. Em geral, a maioria dos indivíduos possui mancha clara,
branca ou rosada, na região ventral e a coloração dorsal varia de cinza escura a preto. Diferentemente
das outras espécies de peixes-bois, não apresenta unhas nas nadadeiras peitorais. A nadadeira caudal é
grande, arredondada e achatada dorso-ventralmente, ligada ao corpo por um pedúnculo caudal grosso
e possante. O lábio superior é preênsil, facilitando a manipulação do alimento e as glândulas mamárias
estão localizadas na região das axilas144,342,628,1290,1953,2144.
Trichechus inunguis ocorre em águas com temperatura superior a 23ºC e em rios de águas brancas,
pretas e claras, sendo mais abundante em águas brancas, onde existe maior produção primária203,810,1953.
Sua distribuição e abundância estão relacionadas às variações sazonais de cheias e vazantes que ocorrem
nos rios da região1048 e restrita, aparentemente, pela presença de águas turbulentas com correnteza e
ausência de vegetação aquática203. Habita principalmente áreas de várzea, locais de maior disponibilidade
de alimento, e migra para lagos de terra firme e canais mais profundos dos rios no período de águas
baixas92,1048,2141. Segundo Guterrez-Pazin et al.891 a oferta de alimento por si só, pode não ser um fator
determinante para explicar a migração sazonal da espécie.
Não existe informação sobre tamanho de grupo e estrutura social. São animais relativamente solitários,
cuja unidade social mais duradoura é entre mãe e filhote, que pode durar mais de dois anos201,2135. O
reconhecimento vocal entre os indivíduos é importante para a manutenção desta interação583,2184. Apesar
disto, agregações temporárias podem ocorrer durante o período reprodutivo e a estação seca201. No lago
Ayapuá, região do baixo rio Purus, na época de vazante foram observados grupos de até 15 indivíduos,
incluindo fêmeas com filhotes2186.
A espécie é estritamente herbívora, alimenta-se de mais de 50 espécies de plantas aquáticas e semiaquáticas202,482,891, e consome cerca de 8% de seu peso vivo em alimento por dia200. Em períodos de secas
severas o peixe-boi da Amazônia pode passar por jejum prolongado202.
A maturidade sexual ocorre com aproximadamente 6 anos de idade, ao atingir aproximadamente
1,85 m e 125 kg, sem diferenças significativas entre machos e fêmeas51,1914. Apresenta um ciclo estral
de aproximadamente 40 dias com dois picos hormonais, os quais podem ter significância na estratégia
reprodutiva da espécie48,50. O peixe-boi da Amazônia apresenta sazonalidade reprodutiva, com as fêmeas
entrando em estro na época de maior disponibilidade de alimento49,201. O sistema de acasalamento é do
tipo promíscuo, ainda que existam estratégias como a de vigia de um macho para impedir o acesso de
outros machos à fêmea em estro180.
A gestação dura cerca de 12 meses, com o pico de nascimento na época de enchente e cheia dos
rios, período em que o alimento é mais abundante201,202,1048,1524,1953. Normalmente, é gerado um filhote por
gestação, e a lactação dura no mínimo dois anos1948,1949. A espécie apresenta baixa taxa reprodutiva, com
intervalo entre nascimentos de aproximadamente três anos, o que dificulta ainda mais a recuperação das
populações201,2141,2144.
A longevidade do peixe-boi da Amazônia de vida livre é desconhecida. No Bosque Rodrigues Alves
do Museu Paraense Emilio Goeldi no Pará, uma fêmea viveu aproximadamente 55 anos. Estimativas de
idade para T. inunguis sugerem que possa viver aproximadamente 60 anos23,482,2370. O tempo geracional
da espécie é estimado em 33 anos de acordo com os critérios da IUCN.
População
Magor estimou de maneira empírica uma população mínima de 10.000 peixes-bois para toda a bacia
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Amazônica953, e Best202 no Lago Amanã, rio Japurá, Amazonas, estimou uma população de 500 a 1.000
indivíduos utilizando entrevistas com caçadores. Com base nas análises da região controle do DNAmt,
Cantanhede et al.366, sugerem uma estimativa genética do tamanho efetivo populacional de fêmeas de
T. inunguis de aproximadamente 455.000 indivíduos. Entretanto, o comportamento críptico da espécie,
aliado à turbidez das águas dos rios amazônicos, dificultam a observação direta e a contagem dos
indivíduos na natureza, de modo que não há estimativas de abundância robustas.
O aumento dos registros de filhotes órfãos resgatados pelas instituições mantenedoras de peixe-boi
da Amazônia em cativeiro no Brasil: Laboratório de Mamíferos Aquáticos do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia - INPA, Centro de Preservação e Pesquisa de Mamíferos Aquáticos - CPPMA,
Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA/ICMBio), Centro Nacional
de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Norte (CEPNOR/ICMBio), Zoológico
do Tapajós - ZOOFIT e Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM, pode ser: 1)
indicativo do restabelecimento das populações de T. inunguis pela redução da caça; 2) aumento de
informação de filhotes órfãos em função das campanhas educativas e sensibilização ambiental; ou 3)
aumento da mortalidade de fêmeas com filhotes.
É possível que as populações estejam estáveis ou crescentes em regiões onde não ocorre mais
caça ou onde as técnicas de captura do peixe-boi não foram repassadas para novas gerações. Relatos
frequentes de avistagens de indivíduos adultos no alto rio Juruá (D. Souza, com. pess., 2015) e baixo
rio Purus, na região da RDS Piagaçu-Purus2186, sugerem que as populações da espécie nestas regiões
possam estar aumentando. Isto provavelmente é um reflexo das constantes ações conservacionistas que
vem ocorrendo na região. Entretanto, na RDS Amanã moradores relatam a diminuição no número de
avistagens de peixes-bois no Lago Amanã349. Marmontel1280, sugere que o tamanho populacional global
da espécie está diminuindo, provavelmente devido à reprodução lenta e tardia da espécie e aos níveis de
exploração antrópica que ainda persistem. No entanto, a tendência populacional não é conhecida.
A grande exploração da espécie, desde o período pré-colonial até a caça comercial durante as décadas
de 30 a 50, indica que o peixe-boi da Amazônia sofreu forte redução populacional631. Mesmo assim,
as populações não apresentam fragmentação nem sinais de efeitos de gargalo populacional recente.
A análise da região controle do DNAmt de indivíduos provenientes de seis áreas da bacia Amazônica
mostrou que T. inunguis apresenta elevado fluxo gênico entre as populações e uma alta diversidade
genética quando comparada a T. manatus366, confirmado por meio da análise genética utilizando 20 loci
microssatélites de 155 indivíduos provenientes de nove áreas da bacia Amazônica367.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
A principal causa da redução populacional é a caça indiscriminada, que ocorre desde a época da
colonização do Brasil, e que ainda persiste tanto para subsistência quanto para abastecer o comércio
ilegal nos mercados públicos dos municípios da região norte. Fêmeas prenhes e com crias são mais
vulneráveis por permanecerem mais tempo na superfície, e preferidas pelos caçadores, por estarem
mais gordas201,203,1953,2144. Entre 1935 e 1954 estima-se que 80 a 140 mil peixes-bois foram abatidos para
fins comerciais203,631. O couro do peixe-boi foi largamente utilizado para fabricação de cola, correias
de máquinas, mangueiras, gaxetas entre outros artigos industriais. Estima-se que nesse período foram
exportados para a Europa entre quatro a sete mil couros de peixe-boi203.
O aumento do uso de redes de pesca na região elevou os registros de captura acidental de filhotes,
sendo esta uma real ameaça para a espécie. Entre 2005 e 2015, o Laboratório de Mamíferos Aquáticos
do INPA recebeu em média 10 filhotes/ano. Dos 98 animais resgatados nesse período, 30% foram
capturados acidentalmente em redes de pesca (L.M.A., dados não publicados).
Os eventos de vazante extrema registrados na última década na Amazônia facilitam a captura
da espécie, que permanece confinada em lagos e canais, vulneráveis aos caçadores profissionais e
oportunistas. De acordo com informações do Instituto Piagaçu - IPI, na seca de 2010 aproximadamente
300 peixes-bois foram mortos no baixo rio Purus. Nos municípios amazonenses de Autazes, Coari,
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Manacapuru, Tefé, Silves, Beruri, Codajás e Iranduba estima-se que mais de mil indivíduos foram
abatidos nesse mesmo período54. Assim, é possível que as populações em algumas áreas importantes de
ocorrência tenham sido reduzidas drasticamente. Mudanças climáticas, ocasionando eventos de secas
extremas, como ocorrido em 2005 e 2010, podem tornar-se um problema92.
O peixe-boi da Amazônia é afetado diretamente por poluentes organoclorados, hidrocarbonetos e
metais pesados provenientes de resíduos agrícolas, vazamento de petróleo, derivados petroquímicos e
da exploração de ouro. Esses elementos são absorvidos pelas macrófitas aquáticas, principal alimento
da espécie1953. As alterações do ambiente aquático como a degradação do habitat em virtude do
desmatamento, poluição, assoreamento nas margens e construção de hidrelétricas são fatores relevantes
para a conservação da espécie1952, afetando negativamente as taxas de crescimento populacional. A espécie
é bastante sensível a ruídos, e o aumento do tráfego de embarcações pode afetar seu comportamento.
A confirmação da existência de uma zona de hibridização na foz do rio Amazonas tem importantes
implicações para o manejo da espécie. Animais de cativeiro provenientes dessa região devem ser
avaliados geneticamente antes de qualquer medida de manejo, como forma de proteger as populações
puras367.
Ações de conservação
As evidências indicam que o estabelecimento de unidades de conservação reduz a pressão de caça
e o desmatamento, mesmo quando não é possível realizar fiscalizações frequentes734. A conservação
da espécie depende principalmente da redução da degradação ambiental e da preservação dos habitat
naturais. Por ser uma espécie migratória, é necessário que as unidades de conservação englobem regiões
de várzea, lagos perenes, poços e “boiadouros” nos canais de rios, bem como suas rotas migratórias.
A dificuldade em minimizar a caça decorre do hábito cultural amazônico de consumir a carne do
peixe-boi. Assim, torna-se necessário a criação de um amplo programa de conscientização e educação
ambiental, com ênfase nas localidades onde a pressão de caça é mais intensa. É importante intensificar
a fiscalização durante as estações de vazante e seca, períodos de maior vulnerabilidade da espécie,
particularmente nos anos de seca extrema.
O número atual de peixes-bois da Amazônia mantidos em cativeiro ultrapassa 100 indivíduos,
incluindo filhotes, jovens e adultos. Entre 2000 e 2015, foram reintroduzidos aproximadamente 15
indivíduos, com taxas de sucesso variadas, devido a baixa percepção do ambiente natural pelo animal e
dificuldade na sua adaptação a um novo ambiente. Futuras reintroduções estão prevista para os próximos
5 anos e sendo avaliadas pelas instituições mantenedoras de peixe-boi da Amazônia. Programas de
resgate e reabilitação de filhotes órfãos e sua posterior reintrodução em áreas protegidas devem ser
sistematizados, bem como pesquisas sobre a sua história natural e ecologia.
A espécie é listada no Apêndice I da CITES450 e está inserida no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Sirênios982b.
Presença em unidades de conservação
Acre: PARNA da Serra do Divisor (oficina de avaliação, 2011);
Roraima: ESEC de Maracá, ESEC Caracarai, FLONA Rio Branco, PARNA do Viruá, ESEC Niquiá,
RESEX Rio Preto Jacundá, ESEC Cuniã;
Amazonas/Roraima: FLONA Humaitá;
Amazonas: PARNA do Jaú, PARNA Anavilhanas, REBIO do Abufari, REBIO Uatumã, ESEC JuamiJapurá, ESEC Jutaí-Solimões, RESEX Rio Jutaí, RESEX Médio Juruá, RESEX Baixo Juruá, FLONA
Jatuarana, RESEX Catuá-Ipixuna, RDS Cujubim, FLONA Mapiá-Unauiní, PE Nhamundá, PE Serra do
Araçá, PE Rio Negro, RESEX Auati-paraná, RDS Mamirauá, RDS Amanã, RDS Piagaçu-Purus, FLONA
do Purus, RDS do Lago Tupé, APA Lago Ayapuá, APA Parintins-Nhamundá, APA Margem direita e
esquerda do Rio Negro, RDS Puranga-Conquista, RESEX Lago Capanã Grande;
Pará: FLONA Tapajós, FLONA Saraca-Taquera, FLONA Altamira, FLONA Mulata, PE Monte Alegre,
RESEX Tapajós-Arapiuns, PARNA da Amazônia, REBIO Trombetas, FLONA Caxiunã, ESEC do Jari,
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APA Arquipélago do Marajó, RESEX Soure, RESEX Maracanã, RDS Estadual do Juma, PE Charapucu;
Amapá: PARNA do Cabo Orange, REBIO do Lago Piratuba, RESEX Cajari, APA do Curiaú, REBIO
de Fazendinha;
Pesquisas
Necessárias
• Estimar o tamanho populacional e a área efetiva de ocorrência, desenvolvendo técnicas específicas de
acordo com as dificuldades de avistagem inerentes à espécie;
• Definir as rotas migratórias em toda sua área de distribuição e entender o uso de habitat;
• Mapear os habitat disponíveis e utilizados pelo peixe-boi ao longo do pulso de inundação da região;
• Entender a bioacústica (vocalização e ontogenia do comportamento) no cativeiro e no ambiente natural;
• Realizar estudos morfométricos, alométricos e de crescimento;
• Entender a fisiologia reprodutiva da espécie, incluindo trabalhos sobre endocrinologia reprodutiva
e análise centesimal dos componentes do leite ao longo da lactação, e sua relação com os aspectos
ecológicos da espécie;
• Desenvolver estudos em cativeiro: comportamento e adaptação de animais criados em criadouros
naturais; estudos toxicológicos em filhotes de peixe-boi resgatados; determinar a taxa de crescimento e
a idade de peixes-bois em cativeiro; e avaliar a sanidade dos animais cativos;
• Realizar o studybook dos animais em cativeiro no Brasil e verificar o grau de consanguinidade entre
os mesmos;
• Aprimorar as técnicas de reintrodução, com avaliação dos animais, critérios e monitoramento e
estabelecimento de áreas de pré-soltura de animais reabilitados e criados em cativeiro para garantir uma
adaptação gradual a vida na natureza;
• Elucidar os processos de hibridização na região do estuário amazônico com estudos mais aprofundados
sobre a evolução cromossômica das espécies de peixes-bois do Brasil.

Trichechus manatus Linnaeus, 1758

Ordem Sirenia
Família Trichechidae
Nomes comuns: peixe-boi-marinho, manati

Foto: Marco Antônio de Freitas

Fábia O. Luna, Deisi C. Balensiefer, Ana Bernadete Fragoso, Admilson Stephano & Fernanda L.N.
Attademo
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Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) A4cde; C1
Justificativa
No Brasil, o peixe-boi marinho, Trichechus manatus apresenta uma população reduzida em relação à
original. As estimativas de abundância existentes no país indicam uma população muito pequena, entre
500 e 1.000 indivíduos, e não se tem certeza do número de indivíduos maduros. No passado, a principal
causa da redução populacional foi a caça. Atualmente, ações antropogênicas diretas e indiretas são as
maiores ameaças. Por ser uma espécie costeira, as populações nativas vêm sofrendo grande perda de
habitat devido à ocupação desordenada do litoral. Além disso, o uso inadequado das áreas marinhas e
estuarinas acarreta no declínio de qualidade do habitat da espécie, mesmo em locais menos populosos.
Outras ameaças que potencializam impactos sobre a espécie são: patógenos, parasitas, poluentes e metais
pesados tais como o organoclorado, entre outros. Com base nas ameaças acima, suspeita-se que possa
ocorrer um declínio populacional de pelo menos 50% ao longo de três gerações, cerca de 60 anos, ou
um declínio de 20% em duas gerações, caso medidas mitigadoras não sejam implementadas. Portanto, a
espécie foi categorizada como Em Perigo (EN), segundo os critérios A4cde; C1.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior2137
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas687a,688
Avaliação global610

CR A2; C1
Mudança genuína no estado de conservação e
novas ou melhores informações disponíveis
Pará: CR
Espírito Santo: RE
VU C1

Notas taxonômicas
Atualmente, são reconhecidas duas subespécies de Trichechus manatus, a da Flórida (T. m.
latirostris) e a das Antilhas (T. m. manatus)628,906. A hibridização com a espécie Amazônica (T. inunguis)
foi confirmada em um animal procedente do Oiapoque, AP e há evidências de que a zona de hibridização
ocorra desde a foz do rio Amazonas até possivelmente o Suriname, incluindo o litoral da Guiana e
Guiana Francesa1236.
Distribuição geográfica
A subespécie Trichechus manatus manatus é encontrada na costa leste do México e América Central,
nas Antilhas, e no norte da América do Sul até o nordeste do Brasil, no estado de Alagoas565,1199,1233,1236,2443.
No Brasil, registros históricos indicam que a espécie ocorria desde a foz do rio Doce, no estado do
Espírito Santo, até o estado do Amapá195,199,629,630. Apesar de relatos anteriores nos estados do Espírito
Santo, Bahia e Sergipe, nestes locais não foram mais avistados animais nativos22, extintos em função da
caça. Após o início do Programa de Reintrodução do ICMBio/CMA em 2004, alguns espécimes soltos na
natureza no litoral norte de Alagoas se deslocaram para Sergipe e Bahia95,775,1549. Porém, ainda não foram
reestabelecidas populações nestes locais e o limite sul de distribuição é considerado o estado de Alagoas,
havendo áreas de descontinuidades de ocorrência da espécie ao longo de toda a área de ocorrência no
Brasil1199,1233,1236. Entre o norte de Alagoas e o sul de Pernambuco, incluindo a grande Recife, não há
registros atuais para a espécie. Já a partir do litoral norte de Pernambuco, sua presença é contínua até o
litoral leste do Ceará. Não há ocorrência nas proximidades de Fortaleza, outro grande centro urbano no
litoral nordestino. No litoral oeste do Ceará, a espécie volta a aparecer até a região do delta do Parnaíba,
no Piauí. A região do delta, em conjunto com o extenso litoral da área dos lençóis maranhenses, é outra
região de ausência da espécie. Ainda no litoral leste do MA, a partir da região da ilha do Gato, a espécie
é novamente encontrada, sendo, inclusive onde se diagnosticou a maior população de peixe-bois nativos
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no Brasil, com ocorrência de até 30 indivíduos em uma única localidade1233,1235. A espécie ocorre na ilha
de São Luís com distribuição ao longo da região das reentrâncias maranhenses, entrando pelo litoral
de mesma característica no estado do Pará, embora tenham sido descritas algumas descontinuidades
pequenas ao longo deste extenso manguezal. Na região da ilha de Marajó e litoral do Pará dentro da foz
do rio Amazonas, o peixe-boi marinho ocorre em simpatria com o peixe-boi da Amazônia (T. inunguis),
exceto no lado oeste da ilha de Marajó. Existem registros de hibridismo na região1236, entretanto até
o momento não se tem estudos sobre o tamanho real e distribuição da população híbrida no Brasil. A
espécie ocorre também no litoral do Amapá, após a vila do Sucuriju e é encontrada até o município do
Oiapoque. Essa população é geneticamente diferente do restante do Brasil, com distribuição contínua
pelas Guianas, devendo ser tratada como unidade de manejo distinta.

História natural
A ordem Sirenia é a única representada por mamíferos aquáticos preferencialmente herbívoros.
Possui quatro espécies viventes, todas ameaçadas de extinção428,1289.
O peixe-boi marinho apresenta o corpo acinzentado à marrom de formato fusiforme, com dorso
ventralmente achatado. A subespécies T. m. manatus pode medir até 4,5 m e pesar mais de 600 kg
quando adulto1948. Os filhotes nascem com aproximadamente 32 kg e 1,24 metros1670 e com o corpo
recoberto por pelos esparsos, que têm função sensorial1861. Possuem duas nadadeiras peitorais, que são
utilizadas para locomoção e captura de alimento, e uma nadadeira caudal que proporciona direção e
força ao movimento904. As nadadeiras peitorais são curtas e possuem três ou quatro unhas, característica
que distingue essa espécie da espécie amazônica, qie não possui unhas. Apesar de possuírem olhos
pequenos, são capazes de observar objetos a longa distância devido à visão binocular. Possuem retina
com cones e bastonetes. Também possuem excelente audição, mesmo apresentando um ouvido externo
pequeno1861. Utilizam os lábios superiores na apreensão dos alimentos, os quais são desenvolvidos e
cobertos de pelos grossos e de vibrissas1290.
Apesar de se distribuírem por uma extensão de 5.000 km na costa brasileira1199,1233, restringem-se a
ambientes de águas rasas, calmas, com presença de capim e algas. Os ambientes estuarinos costumam
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ser utilizadas para ingestão de água doce1199 e no período reprodutivo, sendo o ambiente preferido por
fêmeas para parir e dar os primeiros cuidados a suas crias, funcionando como berçário.
Peixes-bois marinhos são animais essencialmente solitários904. Agregações foram observadas em
refúgios de águas quentes na Flórida e durante o acasalamento. A espécie é promíscua1862 e forma grupos
de reprodução compostos por uma fêmea no cio e vários machos adultos, criando um cortejo reprodutivo
que pode durar de uma semana até um mês. Durante esse período, a fêmea acasala com vários machos.
A reprodução ocorre entre setembro e abril.
A expectativa de vida é de cerca de 60 anos1279. A maturidade sexual em cativeiro é alcançada entre
os 3 e 4 anos, mas só se reproduzem com sucesso entre 5 e 8 anos1278. O dimorfismo sexual pode ser
evidenciado pela localização da abertura genital na região ventral. Nas fêmeas, a abertura encontra-se
próxima ao ânus e nos machos na região anterior, próxima à cicatriz umbilical1948. Após 13 meses de
gestação nasce um único filhote, com raros casos de gêmeos1278. Durante o período de amamentação, que
é de dois anos, as fêmeas não entram em período fértil, o que diminui a taxa de fecundidade da espécie.
O tempo geracional é estimado em 20 anos610.
Os peixes-bois alimentam-se de uma ampla variedade de plantas aquáticas258,904,1863, sendo o capim
marinho, Halodule wrightii uma das mais importantes plantas vasculares consumidas por estes animais
no litoral nordeste do Brasil1155. Entretanto, também já foram registrados consumo de invertebrados
associados à vegetação904, e a ingestão eventual de peixes1781. O grande número de pequenos artrópodes
consumido pelos peixes-bois juntamente com a vegetação pode se constituir em uma importante fonte
de proteína904.
População
Os dados de abundância populacional são escassos devido ao próprio habitat da espécie,de águas
escuras, principalmente no litoral dos estados do Maranhão, Pará e Amapá. Mesmo em algumas áreas
de águas mais claras, há bastante vento e ondas, o que dificulta o uso de alguns métodos de pesquisa de
estimativa populacional. Um número de 278 animais foi estimado para o nordeste, de Alagoas ao Piauí1199
e 207 para o norte, do Maranhão ao Amapá1233 por meio de métodos indiretos, entrevistas direcionadas
a moradores do litoral, principalmente pescadores. Um estudo preliminar37 estimou por censo aéreo 423
indivíduos na costa do nordeste. Em função do método utilizado nesse levantamento ter limitações, para
esta avaliação foi utilizada a estimativa de que a população brasileira tem 500 indivíduos1199,1233.
A variabilidade genética na população de peixes-bois marinhos no Brasil é baixa1232, e a população
se encontra fragmentada. Estudos genéticos estão sendo realizados atualmente para identificar o grau
de isolamento dos indivíduos no Brasil e as subpopulações existentes. Considerando as ameaças do
passado, principalmente a caça, e as ameaças atuais, como a perda e a degradação do habitat, que deve
se agravar no futuro, suspeita-se um declínio populacional de pelo menos 50% ao longo de três gerações
ou um declínio de 20% em duas gerações, caso medidas mitigadoras não sejam implementadas.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Desde o período da colonização pelos portugueses, o peixe-boi marinho vem sofrendo grande impacto
no Brasil. A caça foi um dos principais problemas para a espécie no passado1234,1235 tendo provocado a
extinção da espécie nos estados de Sergipe, Bahia e Espírito Santo, diminuindo o limite mais ao sul de
ocorrência mundial para Alagoas, além de ter reduzido o tamanho populacional em vários estados, bem
como criado lacunas de ocorrência ao longo da área de distribuição. A caça ainda ocorre no litoral Norte
do país1234.
Com populações reduzidas e quebras na área de distribuição, aumenta os riscos de extinção devido à
perda da variabilidade genética, principalmente em locais onde não há mais fluxo gênico.
A perda e a degradação do habitat são as principais ameaças atuais para o peixe-boi marinho no
Brasil, principalmente no litoral nordestino. Ambientes degradados pela presença de atividades humanas
(carcinocultura, indústria do hidrocarboneto, portos, pesca, turismo, dragagem, ocupação da linha da
praia, etc) vêm interferindo de forma negativa na sobrevivência da espécie, que sofre com poluição
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química, física e sonora do ambiente; ingestão de lixo71,95; capturas acidentais por artefatos de pesca1574;
atropelamento por embarcações259; e assoreamento dos estuários24. Este último fator impede que os
animais tenham acesso à água doce e as fêmeas aos locais com águas calmas, utilizadas como berçários
para e cuidar dos filhotes.
Isto também gera um grande número de encalhe de filhotes no litoral nordeste832,1351,1670. Nascendo
em águas mais agitadas, eles se desgarram das mães e se perdem, encalhando nas praias1199,1670, quando
apenas uma intervenção humana os pode salvar, seja os devolvendo ao ambiente marinho quando a mãe
é encontrada, seja os levando para cativeiro para reabilitação e posterior soltura, se tornando um filhotedependente. Uma vez levado para cativeiro, permanecerá por três anos ou mais, até que estejam aptos a
voltarem para a natureza.
Todos os anos, entre os meses de setembro e abril, uma média de três filhotes de peixe-boi marinho
encalham no litoral nordeste (principalmente nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte). Esses
encalhes põem em risco a população, pois provocam uma diminuição no recrutamento de indivíduos,
uma vez que a maioria dos filhotes, mesmo resgatados, não retornam para a população original após
reabilitados.
O elevado número de encalhes de filhotes e a dificuldade de devolvê-los ao ambiente natural podem
resultar numa superlotação de peixe-boi marinho em cativeiro, e, para minimizar este problema, técnicos
e analistas das instituições responsáveis devem soltar todos os animais que se encontrem aptos a voltar
para a natureza, assim como seguir protocolos de manejo e de reintrodução da espécie1198.
Características intrínsecas da espécie potencializam o grau de ameaça do peixe-boi marinho. Entre
elas estão a lenta reprodução da espécie1574; o comportamento dócil que permite a aproximação de
seres humanos; e a susceptibilidade de serem acometidos por doenças infecciosas, como aquelas
relacionadas ao trato respiratório superior, viroses e parasitoses1837,2371. As doenças bacterianas primárias
ou secundárias são a maior causa de mortalidade de mamíferos aquáticos em todo o mundo651. A origem
destas doenças pode ser de causas naturais ou decorrentes da interação humana902. Adicionalmente,
a baixa variabilidade genética1232,2373 torna a espécie menos apta a resistir a alterações naturais ou
antrópicas, como mudanças climáticas, fenômenos de marés-vermelhas, doenças, viroses, entre outras.
O isolamento de pequenas populações aumenta o endocruzamento e intensifica os problemas associados
à baixa variabilidade genética1232.
Ações de conservação
Existentes
A Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Nordeste/REMANA, coordenada pelo ICMBio/
CMA, vem realizando ações diretas e indiretas para a conservação de peixe-boi marinho no Brasil. Dentre
as instituições da rede, as que desenvolvem trabalhos com peixe-boi marinho são o Centro Nacional
de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos, do Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade - ICMBio/CMA, Associação de Pesquisa e Conservação de Ecossistemas Aquáticos
- Aquasis, Projeto Cetáceos da Costa Branca, da Universidade do estado do Rio Grande do Norte PCCB/UERN, REBIO Atol das Rocas/ICMBio, Grupo de Pesquisa e Conservação de Mamíferos
Aquáticos - ECOMAR, Fundação Mamíferos Aquáticos - FMA e Instituto Mamíferos Aquáticos - IMA.
De forma conjunta ou individual, estas instituições vêm desenvolvendo atividades, visando aumentar
o conhecimento da espécie no Brasil. Além disso, como política pública, pactuada com a sociedade, o
Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação dos Sirênios, elaborado em 2010982b, e coordenado
pelo ICMBio/CMA, identificou e orienta as ações prioritárias para combater as ameaças aos peixes-bois
e seus habitats, buscando a conservação da espécie. Dentre as ações do PAN Sirênios, uma de grande
importância para a população do nordeste é a de soltura de espécimes reabilitados.
Este PAN recentemente foi reelaborado em um Plano de Ação Nacional para Conservação do Peixeboi Marinho (ICMBio, em preparação).
O Programa de Reintrodução de Peixe-boi Marinho no Brasil, criado pelo ICMBio/CMA, vem
realizando a soltura de indivíduos desde 1994 em dois locais: APA Costa dos Corais (AL) e APA da Barra
do Rio Mamanguape (PB)1235,1548,1549. Desde o início do Programa já foram soltos mais de 40 indivíduos,
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obtendo-se um alto índice de sucesso, embora alguns animais tenham voltado para cativeiro e outros
vindo a óbito por razões diversas como: falta de adaptação ao meio natural; desidratação; alimentação
inadequada; aporte de elementos químicos e sedimentos nos estuários; presença de embarcações; e
ações diretas como tiros e facadas.
O peixe-boi marinho está protegido por Atos internacionais como o Acordo de Conservação dos
Recursos Naturais do Atlântico Sul, Brasil e Argentina, através do Decreto Lei n° 454/1969; Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, através da ratificação: Dec. Leg. n° 05, de 09/11/87956; e
criação de unidades de conservação em áreas de ocorrência do peixe-boi marinho956. A espécie também
foi incluída no Apêndice I da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção450.
Necessárias
• Destinar para a soltura em ambiente natural todos os espécimes que possuam aptidão clínica e
comportamental para sobrevivência em vida livre;
• Realizar reintroduções de peixe-boi marinho em áreas mais próxima possíveis do local de encalhe;
• Fazer gestão política ambiental para a conservação dos habitat críticos do peixe-boi marinho para
minimizar os impactos de empreendimentos como portos, atividades de prospecção de hidrocarbonetos,
carcinocultura, entre outras, em áreas de alimentação, reprodução, e descanso da espécie;
• Criar e implementar UCs marinhas nas áreas de ocorrência da espécie com a finalidade de proteger o
habitat e garantir um corredor ecológico para que haja fluxo gênico dos indivíduos ao longo da área de
distribuição da espécie;
• Criar normas de proteção específicas para a espécie ou grupo taxonômico e seus habitat, por exemplo,
regulamentando o turismo de observação.
Presença em unidades de conservação
Amapá: ESEC de Maracá-Jipioca, PARNA do Cabo Orange;
Pará: RESEX Chocoaré-Mato Grosso, RESEX de São João da Ponta, RESEX Mãe Grande de Curuçá,
RESEX Maracanã, RESEX Gurupi-Piriá, RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu, RESEX Marinha de
Tracuateua, RESEX Marinha de Soure;
Maranhão: RESEX Cururupu, RESEX Quilombo do Frexal;
Maranhão/Piauí/Ceará: APA Delta do Parnaíba;
Ceará: RESEX Prainha do Canto Verde;
Paraíba: ARIE Manguezais da Foz do Rio Mamanguape, APA da Barra do Rio Mamanguape, RESEX
Acaú-Goiana;
Pernambuco/Alagoas: APA da Costa dos Corais;
Alagoas: APA de Piaçabuçu.
Pesquisas
A maior parte das pesquisas realizadas com peixe-boi marinho são desenvolvidas com a subespécie
norte-americana (T. m. latirostris), havendo ainda uma lacuna de informações para a subespécie que
ocorre no Brasil (T. m manatus). Abaixo são listadas as principais pesquisas existentes e necessárias no
Brasil.
Existentes
• Investigação epidemiológica de doenças infecciosas em peixe-boi marinho (Trichechus manatus)
mantidos em cativeiro no Brasil, UFRPE;
• Avaliação da diversidade genética populacional e estratégias conservacionistas para o peixe-boi
marinho no Brasil, ICMBio/CMA; UFPE; USGS/USA;
• Variação geográfica e taxonômica de Trichechidae (Mammalia: Sirenia) análise morfométrica e
citogenética, UFPE;
• Peixe-boi Marinho, Trichechus manatus manatus, no nordeste do Brasil: distribuição, caracterização
de habitat, estimativa e viabilidade populacional, UFPE;
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• Programa de conservação de Trichechus manatus: Determinação da sobrevida dos peixes-bois marinhos
reintroduzidos no Brasil e o reflexo para a conservação da espécie. ICMBio/CMA, UERN, UFRPE,
USP, Fundação Guimarães Duque e Fundação Boticário.
• Monitoramento de Sirênios na Bacia Potiguar - Captura de peixe-boi marinho (Trichechus manatus
manatus) ICMBio/CMA; FUNBIO; UERN e Aquasis.
• Fungos isolados de Sirênios no Brasil: uma abordagem fenotípica, genotípica, diagnóstica e de
virulência. Aquasis e UFCE;
• Mapeamento e caracterização dos habitat de forrageio e dos impactos sobre o peixe-boi marinho
(Trichechus manatus manatus) no nordeste do Brasil. FMA. UFPE, Fundação Boticário;
• Análise de contaminantes em peixes-bois marinhos (Trichechus manatus manatus) e sedimentos nas
suas principais áreas de reintrodução. ICMBio/CMA, FMA, UFPE, Fundação Boticário;
• Censo aéreo – ICMBio/CMA; Aquasis; UERN; FUNBIO; Instituto Aqualie e FMA;
• Estudo da dinâmica ecológica dos ambientes de ocorrência da espécie (alimentação, contaminação uso
de área), ICMBio/CMA;
• Estudo da dinâmica ecológica dos ambientes de ocorrência da espécie (alimentação, contaminação, uso
de área) ICMBio/CMA.

Eubalaena australis (Desmoulins, 1822)

Foto: José Martins Jr.

Karina Groch, Paulo César Simões Lopes & Paulo Henrique Ott

Ordem: Cetartiodactyla
Família: Balaenidae
Nomes comuns: baleia-franca,
baleia-franca-do-sul, baleia-franca-austral

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) A1d; D
Justificativa
Eubalaena australis apresenta distribuição circumpolar no Hemisfério Sul. A caça ilegal, realizada
até 1973, reduziu a população de baleias-franca na costa brasileira a números insignificantes e uma
estimativa populacional ainda é incipiente, porém seus números totais continuam baixos quando
comparados aos dados históricos pré-caça. Suspeita-se um declínio populacional de pelo menos 70% nos
últimos 86 anos (três gerações), provocado pela caça. Há evidências de gargalo genético intensificado
pela caça comercial intensiva realizada em todo Hemisfério Sul. Não há estimativa atualizada para
a população total na costa sul do Brasil, mas são estimadas aproximadamente 200 fêmeas maduras.
Atualmente, a população está crescendo, contudo, a população atual é ainda extremamente pequena em
comparação com as estimativas originais, representando pouco mais de 15%. Portanto, a espécie foi
categorizada como Em Perigo (EN), segundo os critérios A1d; D.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1634
Listas estaduais de espécies
ameaçadas176,685,687a,688a,689
Avaliação global1848

EN A1ac; C1
Espírito Santo: EN
Rio de Janeiro: VU
Paraná: EN
Santa Catarina: VU
Rio Grande do Sul: VU
LC

Distribuição geográfica
As baleias-franca têm uma distribuição circumpolar no Hemisfério Sul durante o verão e, no período
do inverno, pelo menos a população reprodutiva concentra-se na região costeira, principalmente no sul
da Austrália, Nova Zelândia, Argentina, Uruguai, Brasil e África do Sul. Embora a espécie se reproduza
também na costa do sudeste do Pacífico, Chile e Peru, a população nesta região é extremamente
reduzida2272. Registros da caça indicam que a espécie era abundante na costa brasileira, com uma
distribuição provavelmente contínua desde o Chuí (RS) na divisa com o Uruguai, até a Baía de Todos
os Santos (BA)670.
Atualmente, há registros de ocorrência desde a Bahia até o Rio Grande do Sul128,351,398,425,680,760,866,
1207,2160,2161
, com uma concentração entre o litoral centro-sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande
do Sul351,866,875,2160. Nesta área de concentração, as maiores agregações estão situadas entre Ibiraquera,
Imbituba e Cabo de Santa Marta, Laguna, dentro da APA da Baleia Franca. Estes locais são caracterizados
por apresentar um grande número de enseadas dissipativas2158. A maioria dos registros, em toda a área de
concentração, encontra-se em locais com menos de 10 m de profundidade1857 (Danilewicz et al., dados
não publicados).
Suas áreas de alimentação no Hemisfério Sul estão próximas à Convergência Antártica848 e no entorno
das Ilhas Geórgias do Sul1466. Não há informações concretas sobre as áreas de alimentação utilizadas
pelos animais que frequentam a costa brasileira, parecendo estar situadas acima da Convergência

110

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

Antártica1442. Contudo, estudos baseados em isótopos estáveis indicam que as baleias-franca do Atlântico
Sul Ocidental podem também se alimentar em áreas reprodutivas, situadas em menores latitudes2394.
Alterações na distribuição das baleias-franca já foram relatadas em alguns locais como África do
Sul194 e Península Valdés, Argentina1970. Na África do Sul, as alterações ocorreram, provavelmente, em
função das mudanças no número de baleias presentes em algumas regiões194, o que pode estar relacionado
à experiência prévia das fêmeas na escolha de áreas de berçário. Na Península Valdés, as alterações
foram atribuidas a grandes mudanças na topografia do fundo devido a tempestades1970, e, em alguns
casos, à preferência individual e à coesão social. Na área de concentração no sul do Brasil, a experiência
anterior das fêmeas pode influenciar a escolha por uma área específica para o período reprodutivo875. No
entanto, um estudo recente constatou alteração no uso de enseadas preferenciais1857, porém não aponta
causa específica, podendo tratar-se de uma alteração gradual ao longo dos anos, considerando que as
baleias-franca apresentam flexibilidade em relação à ocupação de habitat1970.
História natural
Eubalaena australis possui corpo robusto, sendo facilmente reconhecida pela ausência da nadadeira
dorsal, nadadeiras peitorais curtas e largas e pelas calosidades na região da cabeça, ao redor do orifício
respiratório e da boca1695. As calosidades são espessamentos naturais da epiderme infestados por colônias
de crustáceos anfípodos da família Cyamidae (piolhos-de-baleia, Cyamus spp.), que conferem uma
coloração branca ou amarelada1695,1971,1972 e permitem a identificação individual1695. O borrifo produzido
durante a expiração possui a forma de um “V” e atinge até cinco metros de altura. A cabeça é robusta,
cerca de 1/4 do comprimento total do corpo, com rostro estreito, mandíbula bastante arqueada e pelos
na região da mandíbula e maxila. As fêmeas adultas são maiores que os machos, atingindo até 18 m de
comprimento e pesando de 50 a 56 toneladas551,693. Contudo, a seleção negativa provocada pela caça
reduziu o tamanho dos adultos para em torno de 14 e 15 m na população atual. Esta avaliação baseia-se
em estimativas que consideram o tamanho da mandíbula, que perfaz ¼ do comprimento total. Para tanto,
analisou-se ossos dentários de baleias-franca recuperados nas praias de Santa Catarina e em museus
(P.C. Simôes-Lopes, dados não publicados).
A espécie alimenta-se na Convergência Antártica durante o verão e migra para águas tropicais e
subtropicais durante o inverno para acasalamento e procriação125,126,188,551,1466.
Grupos de baleias-franca podem ser compostos por indivíduos solitários, adultos ou juvenis, pares
de mãe e filhote ou grupos de adultos397,1697. Nas áreas de reprodução, a distribuição das baleiasfranca é frequentemente relacionada a águas calmas e rasas. Adultos não acompanhados de filhotes
permanecem mais afastados da região das ondas, em locais com profundidades de até 80 m, e fêmeas
com filhotes são avistadas logo após a arrebentação das ondas ou a distâncias de até 1.000 m da costa,
em profundidades menores que 20 m e mais frequentemente até 10 metros191,1685,1697,1857,2274. Fêmeas com
filhotes demonstraram períodos de residência maiores do que os adultos desacompanhados e apresentam
menos movimento ao longo da costa127,323,875.
Nas áreas de alimentação, as baleias-franca são encontradas em grupos de 3 a 8 animais, em pares
de adultos, ou em pares de mãe e filhote2420. Ocasionalmente, podem ocorrer agregações mais dispersas
de até 30 animais em áreas de alguns km2. Aparentemente, os mesmos animais permanecem na mesma
área por alguns dias ou semanas. Costumam se alimentar de grandes concentrações de zooplâncton, krill
e copépodos, na superfície, ou um pouco abaixo em profundidades de até 10 metros2420.
No Brasil, as baleias-franca ocorrem durante os meses de maio a dezembro principalmente ao longo
da costa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul351,1208,1654,1655,2160,2161. No litoral do Rio Grande do Sul
e Santa Catarina, a maior frequência de avistagens é de agosto a outubro, sendo o pico em agosto e
setembro875,2085. A maior ocorrência é de pares de mãe e filhote873,875, porém nos últimos anos um número
cada vez mais expressivo de grupos de adultos vem sendo observado4,500,875,2185. Grupos de até 8 indivíduos
adultos já foram registrados na principal área de concentração da espécie no sul do Brasil875,2160.
Valenzuela et al.2328 indicam haver fidelidade para áreas de alimentação direcionada pela herança
materna, ou seja, os filhotes aprendem os locais de alimentação de suas mães. Tal filopatria matrilinear
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deve limitar a exploração de novas áreas de alimentação, e pode explicar porque as baleias-franca que
frequentam a Península Valdés apresentam menor sucesso reprodutivo nos anos seguintes a anomalias
de elevação da temperatura da superfície do mar nas Geórgias do Sul1147.
Vários níveis de interações inter-específicas são relatados entre baleias-franca e aves, bem como
com outros mamíferos marinhos. Dentre as aves, o caso mais extremo já relatado é o que ocorre com
os gaivotões, Larus dominicanus, na Península Valdés, Argentina1969,2275,2372. Os ataques dos gaivotões
podem alterar o comportamento das baleias1281,2275 e comprometer o desenvolvimento dos filhotes, o que
tem resultado no abandono de determinadas áreas de reprodução1969,1970.
A espécie é poligâmica. As fêmeas atingem a maturidade sexual em torno dos 6 anos1697 e a idade da
primeira gestação ocorre em torno dos 9 ou 10 anos184,493,1696,1697. Não há informações sobre a maturidade
sexual dos machos. O período de gestação é de aproximadamente 12 meses193,323,1697 e as fêmeas têm,
em média, um filhote a cada 3 anos127,192,324,493,1696,1697. Os filhotes nascem com 4,5 a 6 m de comprimento,
pesando 4 e 5 toneladas193,1057,2434 e o desmame ocorre após o primeiro ano de idade324,2273. A expectativa
de vida reprodutiva da fêmea é de aproximadamente 30 anos, sendo que neste período uma fêmea
pode produzir até nove filhotes894. As fêmeas grávidas se aproximam da costa alguns dias antes do
nascimento dos filhotes, e permanecem com os recém-nascidos em torno de 11 semanas na mesma área
de concentração127,323,875. A estação reprodutiva dura em torno de cinco meses127,193,323,1697, ao término do
qual os pares de fêmeas com filhote iniciam a migração para as áreas de alimentação2240,2273. No sul do
Brasil, um estudo molecular revelou que a proporção sexual de filhotes não diferiu da razão esperada
de (1:1)1589. O tempo geracional é estimado em 28,8 anos2264. Há pouca informação sobre longevidade,
mas as estimativas indicam que as baleias-franca podem viver pelo menos 65 a 70 anos894,1057. A taxa
de mortalidade estimada está em torno de 1 e 3% para os adultos, porém esta estimativa é considerada
menor do que é geralmente proposto para os demais misticetos187,493,1101,1696.
População
As populações de baleias-franca foram alvo da exploração comercial no mundo inteiro até o início
do século XX. Estima-se que a população original no Hemisfério Sul, antes das atividades de caça,
estivesse em torno de 90.000 indivíduos1876, enquanto a estimativa mais recente estaria em torno de
13.600 indivíduos1013 representando pouco mais de 15% da população original. A proteção internacional
teve início em 1935, mas mesmo depois desta data, atividades de explotação ilegais tiveram continuidade
em diversas regiões, incluindo o sul do Brasil, onde a caça ocorreu até 19731099,1653,2294. Atualmente,
diferentes populações têm demonstrado sinais de recuperação, crescendo a taxas entre 6 e 7% ao ano1013.
A maioria das populações de baleias-franca no Hemisfério Sul foi reduzida a níveis extremamente
baixos até metade da década de 1930, e aparentemente não demonstrou recuperação até a década de
1960190. A única exceção é a população que frequenta Tristão da Cunha. Esta população teria escapado
da atenção dos baleeiros do início do século XIX ao final do século XX, período de maior atividade de
caça comercial, e demonstrado sinais de recuperação a partir das décadas de 1940 e 1950190.
No Hemisfério Sul, a proteção da espécie decorrente do término da caça parece estar surtindo efeito
na recuperação populacional. Atualmente, são reconhecidas cinco áreas principais de reprodução no
Atlântico Sul: Brasil, Argentina, Tristão da Cunha, Namíbia/Angola e África do Sul1008. Nestas áreas,
cerca de 3.000 indivíduos são conhecidos por foto-identificação185,494,875.
A população do Brasil apresenta evidências de gargalo genético recente1590 em decorrência da
caça comercial intensiva realizada em todo Hemisfério Sul até a década de 1930. Estudos de fotoidentificação e genética sugerem que os indivíduos que migram para as áreas reprodutivas do Brasil
e da Argentina façam parte de um mesmo estoque reprodutivo188,1638 e que a alta taxa de crescimento
populacional observada no Brasil se deva à imigração de indivíduos provenientes da Argentina875. Um
fluxo gênico extremamente elevado foi observado entre as populações do sul do Brasil e da Argentina1638
e cerca de 10% das baleias-franca identificadas no Brasil já foram avistadas na Península Valdéz,
Argentina (K.Groch, dados não publicados). Contudo, estudos recentes, envolvendo isótopos estáveis,
demonstram que as baleias-franca que frequentam as águas do Brasil e Argentina utilizam diferentes
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áreas de alimentação2394.
A caça ilegal realizada até 1973 reduziu a população de baleias-franca na costa brasileira a números
insignificantes1653. Não se sabe ao certo quantas baleias-franca foram mortas no Brasil durante o período
de caça, mas estima-se que centenas delas possam ter sido dizimadas670. Não há estimativas sobre a
população original no Brasil. No período de 1987 a 2003, a taxa de crescimento da população de baleiasfranca que frequenta o litoral sul do Brasil foi estimada em 14%875, e uma análise mais recente aponta
uma estimativa de 12% incluindo dados até 20101013. A população da costa brasileira parece estar se
recuperando e reocupando sua antiga área de distribuição, embora ainda em números significativamente
baixos875,2039.
- Estimativa no Brasil em 1997: 137 indivíduos1008;
- Estimativa no Brasil em 2003: 555 indivíduos875;
- Estimativa no Brasil em 2010: 200 fêmeas maduras1013.
A abundância das baleias-franca na costa sul do Brasil foi estimada em 555 indivíduos em 2003,
utilizando-se a “Taxa Anual Reprodutiva” de uma população estável. Este número reflete o aumento
observado na população em anos recentes, porém, essa estimativa deve ser considerada preliminar e
utilizada com cautela, já que não incorporou parâmetros como mortalidade e/ou emigração e imigração875.
Essa estimativa também não representa o número de indivíduos no Brasil a cada ano, já que muitos
passam alguns anos sem visitar a costa brasileira875. Com relação ao número de indivíduos maduros,
utilizando-se a Taxa Anual Reprodutiva Bruta (GARR), calculada com base nas fêmeas reprodutivas em
um determinado ano, estima-se que a população contenha 206 indivíduos maduros, média da taxa anual
dos últimos três anos, período de uma coorte e do tempo médio de retorno ou visita de fêmeas reprodutivas
em área de reprodução. A estimativa mais atual do número de indivíduos no Brasil, incluindo dados até
2010, aponta 200 fêmeas maduras1013. Contudo, a média de avistagem atual de baleias-franca é de 120
indivíduos por ano (K. Groch, dados não publicados).
Tendência populacional: aumentando.
Ameaças
Atualmente, as principais ameaças enfrentadas pelas baleias-franca são colisões com embarcações
e emalhamento em artefatos de pesca1008. Na costa brasileira, registros destes eventos têm ocorrido
principalmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina871,872,1774, sendo também documentados em outras
regiões do país866,1207,2039,2040. Vale ressaltar que os registros de emalhamentos ocorridos em Santa Catarina
consistem principalmente de partes de rede de emalhe presos nas calosidades da cabeça das baleiasfranca adultas, que se desprendem com o tempo, e não comprometem a sobrevivência dos animais872.
Não há registro de mortalidade decorrente destes casos. Os registros de colisões com embarcações
de grande porte concentram-se no Rio Grande do Sul, próximo à cidade de Rio Grande, indicando
a associação desta mortalidade com o intenso tráfego marítimo gerado pelo superporto ali existente,
cujas rotas de acesso seccionam as rotas migratórias das baleias866,2072. Em 2012, um caso de colisão
com embarcação de grande porte foi registrado em Santa Catarina. Tratava-se de um indivíduo adulto,
uma fêmea, acompanhada de filhote, que apresentava três cortes abertos na região dorso-caudal, e
foi avistado vivo em uma praia no litoral norte do estado871. A atividade de turismo embarcado sem
protocolos de conduta e fiscalização constitui uma ameaça potencial pelo fato das áreas mais costeiras
serem utilizadas principalmente pelos pares de mãe e filhote. Em um estudo realizado nos primeiros anos
da implementação da atividade em Santa Catarina, Groch et al.870 não encontraram evidências claras
sobre distúrbios da atividade a esta população durante as aproximações às baleias-franca, sugerindo que
as embarcações de turismo de observação, quando operando segundo a legislação vigente, não alteram
o comportamento das baleias em curto prazo.
A destruição e alteração do habitat e a poluição gerada pela expansão desordenada da ocupação
costeira também constituem ameaças potenciais à espécie958,1008. Há uma séria e continuada degradação
ambiental na área de concentração da espécie no litoral sul de Santa Catarina, causada principalmente
por esgotos, dejetos industriais bem como pela descarga de resíduos de mineração e queima de carvão
Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

113

para fins termelétricos. A ampliação do Porto de Imbituba, localizado próximo à principal área de
concentração de fêmeas com filhotes, pode representar ameaça adicional à espécie, tanto pelo risco de
colisões quanto pelo aumento de ruídos provocados pelo grande número de navios.
Nos últimos anos, tem crescido a preocupação com os efeitos negativos da poluição sonora sobre o
comportamento e saúde das baleias-francas2272. Estudos realizados com a baleia-franca-do-AtlânticoNorte, E. glacialis indicam que os sons produzidos pelo tráfego de embarcações nas últimas décadas
podem ter reduzido em cerca de 60% as oportunidades de comunicação da espécie em relação à metade
do século passado2272.
Amostras de animais encalhados na costa do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul revelaram a presença
dos patógenos Aeromonas veronii biogrupo veronii e A. hydrophila1706. Embora bactérias do gênero
Aeromonas sejam conhecidas como importantes patógenos intestinais e extraintestinais de humanos
e outros vertebrados, pouco se sabe ainda sobre o significado da presença destes microorganismos em
relação à saúde da baleias-franca.
Desde 2003, tem se observado um aumento do número de mortes de baleia-franca na Argentina,
especialmente de filhotes. Embora as causas não sejam completamente conhecidas, a má condição
nutricional das mães e a existência de doenças infecciosas são algumas das hipóteses existentes2272.
A correlação entre a diminuição na taxa reprodutiva das baleias-franca na Argentina e as anomalias
de temperatura da superfície do mar registradas no entorno das Ilhas Geórgias do Sul1147, também
constituem uma ameaça, uma vez que esta região se trata da provável área de alimentação das baleiasfranca que frequentam a costa brasileira.
O parasitismo por L. dominicanus, que têm o hábito de se alimentar de pedaços de pele descamada e
da gordura em feridas abertas no dorso das baleias-franca, é outra ameaça em potencial. O molestamento
provocado por este comportamento é bastante intenso na Península Valdés, Argentina, e alguns episódios
já foram observados na área da APA da Baleia Franca, no sul do Brasil874,1915. Não se sabe quanto os ataques
podem impactar na conservação das baleias-franca, mas afetam o bem estar e a saúde dos animais, com
um potencial impacto sanitário, transmissão de patógenos para outras espécies, inclusive humanos2163.
Ações de conservação
Existentes
O Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos Aquáticos: Grandes Cetáceos e
Pinípedes1898 tem como objetivo principal gerar conhecimento para a avaliação do estado de conservação
e minimizar potenciais ameaças. Entre as ações recomendadas estão implantar um programa de pesquisa
com foco na avaliação do estado de conservação da espécie, fortalecer a política de uso não letal e
identificar e minimizar os impactos de atividades antrópicas.
A principal área de concentração reprodutiva da espécie no litoral sul do Brasil é protegida desde 14
de setembro de 2000, pela APA da Baleia Franca, uma área de 156.000 ha e 130 km de costa no litoral
centro-sul de Santa Catarina. A Instrução Normativa IBAMA n° 102 de 19 de junho 2006 criou áreasrefúgio dentro da APA da Baleia Franca, onde a atividade de turismo embarcado fica proibida durante o
período reprodutivo da espécie no Brasil.
A espécie é listada no Apêndice I da Conveção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora
e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES450.
Necessárias

• Refinar as áreas prioritárias para a conservação da espécie e propor a criação de novas áreas protegidas;

• Implantar um sistema de prevenção de colisão por meio do aviso de presença de baleias nas principais
rotas de navegação e regulamentação da velocidade de cruzeiro das embarcações nas principais áreas de
concentração da espécie;
• Avaliar e monitorar o impacto da interação com a pesca;
• Criar instrumentos legais para garantir a utilização das informações referentes a áreas e períodos de
restrição no licenciamento da exploração de gás e petróleo (incluindo pesquisas sísmicas, prospecção,
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perfuração, produção e transporte);
• Promover o adequado ordenamento e fiscalização do turismo de observação de baleias;
• Incentivar o turismo para a observação de baleias a partir da terra.
Presença em unidades de conservação
Bahia: PARNA Marinho de Abrolhos, APA da Ponta da Baleia;
Santa Catarina: APA da Baleia Franca;
Rio Grande do Sul: REVIS da Ilha dos Lobos, potencialmente, PARNA da Lagoa do Peixe.
Pesquisas
Existentes
• Biologia populacional e ecologia comportamental na principal área de concentração reprodutiva em
Santa Catarina;
• Caracterização das áreas preferenciais de ocupação da espécie no litoral norte do Rio Grande do Sul, a
partir de dados de avistagem e telemetria;
• Monitoramento do impacto de atividades antrópicas na principal área de concentração reprodutiva,
incluindo o Programa de Monitoramento das Baleias Franca no Porto de Imbituba e adjacências (SC);
• Ocorrência das baleias-franca e sua relação com os processos oceanográficos físicos na plataforma
continental de Santa Catarina;
• Comportamento das baleias-franca na principal área de concentração reprodutiva (SC);
• Comportamento vocal das baleias-franca na principal área de concentração reprodutiva (SC);
• Pesca e baleias-franca: Interações dentro da APA da Baleia Franca (SC);
• Estrutura populacional, fluxo gênico e tamanho efetivo de população de baleia-franca da costa brasileira
e suas relações com demais populações do Hemisfério Sul.
Necessárias
• Estimativas de abundância e tendências populacionais;
• Avaliação do impacto das capturas acidentais em redes de pesca e das colisões com embarcações;
• Determinação da estrutura populacional, rotas migratórias e áreas de concentração;
• Quantificação do impacto do turismo de observação de baleias;
• Quantificação do impacto de outras atividades antrópicas;
• Determinação dos atuais níveis de contaminantes em indivíduos da espécie;
• Investigação do impacto de diferentes fontes sonoras de origem antrópica;
• Realização de estudos sobre os efeitos das atividades de exploração e produção de petróleo e gás;
• Avaliação o estado de saúde da população na costa brasileira.
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Balaenoptera borealis Lesson, 1828

Foto: Projeto Baleia Jubarte

Luciano Dalla Rosa & Jesuina Maria da Rocha

Ordem: Cetartiodactyla
Família: Balaenopteridae
Nomes comuns: baleia-sei, espadarte

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) A1ad
Justificativa
Balaenoptera borealis é encontrada em todos os oceanos. A exploração de baleias-sei no Hemisfério
Sul ocorre desde o início do século passado, e foi intensa entre 1950 e 1970, quando os estoques foram
seriamente reduzidos. A exploração comercial cessou em 1979. Estima-se que a caça comercial tenha
reduzido a população global em cerca de 80 a 90% nas últimas três gerações, cerca de 70 anos. A
população no Brasil foi reduzida concomitantemente à redução na Antártica e índices de abundância
na área de caça da Paraíba indicaram um declínio de quase 90% no período de 1966 a 1972. A causa
da redução é compreendida, reversível e cessada, portanto, a espécie foi categorizada como Em Perigo
(EN) segundo o critério A1ad.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1894
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas176,689
Avaliação global1850

VU A1ac; C1
Novas e melhores informações disponíveis e
Ajuste na aplicação do método.
Rio de Janeiro: VU
Rio Grande do Sul: EN
EN A1ad

Distribuição geográfica
A baleia-sei é uma espécie cosmopolita encontrada em todas as bacias oceânicas950 e ocasionalmente
no mar Mediterrâneo1844. Com distribuição principalmente oceânica1875, a baleia-sei realiza migrações
sazonais desde áreas de cria e reprodução em regiões tropicais e subtropicais, onde permanece no
inverno, até áreas de alimentação em regiões temperadas e subpolares durante o verão949. No Hemisfério
Sul, tende a não frequentar latitudes tão altas quanto as outras rorquais950.
No Atlântico Sul-Ocidental, as maiores densidades de baleias-sei durante o verão ocorrem na zona
entre 40 e 55°S317,1443. A região onde ocorreu a caça de baleias no nordeste brasileiro constitui uma
área de cria e reprodução da espécie812,1893. As capturas na Paraíba ocorriam na área entre as latitudes
aproximadas de 6ºS e 7º30’S e longitudes de 34º40’ e 33º40’W1649,1650,2440 e no Rio de Janeiro, ao largo de
Cabo Frio, em torno de 23ºS2440. Uma série de avistagens recentes em torno dos 46ºS, Golfo San Jorge,
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Argentina, nos meses de agosto a outubro poderiam indicar animais migrando para o sul997.
Na costa brasileira, há registros de encalhes em Vila Velha, no Espírito Santo139, em Bertioga, São
Paulo2040, em Santa Catarina499,2161 e no Rio Grande do Sul2460. Duas avistagens de indivíduos solitários
foram registradas durante cruzeiro de pesquisa no nordeste em agosto de 2000, em profundidades de
3.200 e 4.100 metros67. Um grupo de três indivíduos foi registrado em maio de 2002 na isóbata de 500
m, próxima à quebra da plataforma continental, na Bacia de Santos, durante monitoramento da biota em
navios de prospecção sísmica1832.

História natural
Os exemplares do Hemisfério Sul são maiores, atingindo um comprimento máximo de quase 20
metros950 e cerca de 30 t de peso, sendo as fêmeas ligeiramente maiores que os machos. A nadadeira
dorsal está posicionada a pouco mais de 1/3 da distância desde a nadadeira caudal à ponta do rostro e é
relativamente alta e falcada, o que ajuda a diferenciá-la da baleia-azul e, na maioria das vezes, da baleiafin. Cicatrizes ovais no corpo provavelmente causadas por tubarões do gênero Isistius são comuns. A
presença de apenas uma crista mediana dorsal no rostro permite diferenciá-la da baleia-de-bryde, que
possui três cristas. A coloração geral do corpo é cinza escuro com uma área esbranquiçada no ventre. A
ausência de assimetria na coloração da parte inferior do rostro é outro diagnóstico que a diferencia da
baleia-fin. O número de pregas ventrais varia entre cerca de 40 e 65, e elas acabam bem antes do umbigo,
diagnóstico que a diferencia das demais rorquais, exceto a minke. As barbatanas, totalizando cerca de
350 placas de cada lado, são de coloração cinza escuro, mas frequentemente com tonalidade marromamarelada e com algumas placas anteriores esbranquiçadas.
O habitat da baleia-sei é predominantemente oceânico, com raras incursões sobre regiões de
plataforma, e caracterizado por águas com temperaturas principalmente de 8 a 18oC949,950,1875. Em áreas
específicas de alimentação sua aparição tende a ser irregular, sendo abundantes em alguns anos e ausentes
em outros949. Realiza migrações sazonais entre regiões de invernação tropicais e subtropicais e áreas de
alimentação temperadas e subpolares. A exemplo de outros balenopterideos, esta espécie provavelmente
migra da Antártica para o Brasil com fins de reprodução, nos meses de inverno e primavera.
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Baleias-sei apresentam uma dieta variada, alimentando-se de eufausiáceos, copépodes e anfípodes1533.
Não se sabe ao certo, mas provavelmente a longevidade é de pelo menos 60 anos812.
Atingem a maturidade sexual aos dez anos, tendo sido observada nas fêmeas redução em 2-3 anos
após a depleção pela caça comercial949,950. Têm idade de maturação sexual elevada e taxa de crescimento
populacional baixa se comparada, por exemplo, com a baleia-jubarte. Os filhotes têm cerca de 4,5 m ao
nascer812, e a gestação dura de 11 a 12 meses949. A taxa de mortalidade natural foi estimada em 0,06, de
acordo com a Comissão Internacional da Baleia - CIB1006 e Horwood948 e o tempo geracional é estimado
em 23,3 anos2264.
População
Estima-se que no Hemisfério Sul o tamanho da população original era de mais de 100.000 indivíduos,
caindo, em 1980, para cerca de 24.000 indivíduos950,949. Entre 1905 e 1979, mais de 200.000 baleias-sei
foram capturadas por baleeiros modernos no Hemisfério Sul, a maior parte entre 1960 e 1970949,1850. No
nordeste do Brasil, baleias-sei e de bryde dominaram as capturas entre 1951 e 1965, e estima-se que
cerca de 3.600 sei e apenas 350 bryde foram capturadas entre 1947 e 19742440. As capturas de baleia-sei
diminuíram consideravelmente na região no início dos anos 60, indicando a depleção do estoque. Índices
de abundância nesta mesma região declinaram quase 90% no período de 1966 a 19721893, e cruzeiros
de pesquisa realizados entre 1998 e 2001 sugerem que esta população ainda não se recuperou67. Não
está claro se as avistagens de baleia-sei em anos recentes na costa da Argentina (~46oS) indicam uma
recuperação lenta do estoque ou alguma mudança na distribuição997. Uma série temporal maior, e mais
recente, seria necessária para avaliar a tendência atual da população.
Uma estimativa mais recente baseada em dados da International Development Research Center IDRC e de navios japoneses, porém de confiabilidade reduzida pela ausência de variância, é de cerca de
10.000 indivíduos abaixo dos 30oS1007,1850.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
A exploração de baleias-sei no Hemisfério Sul foi intensa entre 1950 e 1970, e os estoques foram
seriamente reduzidos. A exploração comercial cessou em 1979. Devido ao pouco conhecimento que
se tem da distribuição e abundância atuais, é difícil avaliar as ameaças que a espécie enfrenta na costa
brasileira. Pela sua distribuição preferencialmente oceânica, os impactos de fontes antropogênicas
provavelmente são reduzidos. Entretanto, não se pode descartar potenciais ameaças como degradação
de habitat, poluição sonora e química, colisões com embarcações, capturas acidentais em redes
de deriva e, principalmente, mudanças climáticas que possam afetar a abundância de suas presas e,
consequentemente, a recuperação da população.
Ações de conservação
As baleias-sei do Hemisfério Sul foram protegidas da caça comercial pela CIB a partir de 1979. A
partir de 1986 essa proteção foi acrescida pela moratória da caça comercial, embora esta não abranja as
capturas realizadas sob licença científica. Seis áreas de manejo foram definidas arbitrariamente pela CIB
para as baleias-sei no Hemisfério Sul. A costa brasileira corresponde à área II, compreendida entre os
meridianos de 60ºW e 0º1011. As baleias-sei das seis áreas foram classificados pela CIB como “estoques
protegidos” desde 1978.
A espécie é listada no Anexo I da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora
e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES e no Apêndice II da Convenção sobre Espécies
Migratórias - CMS.
O Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos Aquáticos: Grandes Cetáceos e
Pinípedes1898 tem como objetivo principal gerar conhecimento para a avaliação do estado de conservação
e minimizar potenciais ameaças. Entre as ações recomendadas estão implantar um programa de
pesquisa com foco na avaliação do status de conservação das espécies, definir as áreas prioritárias para a
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conservação das espécies e, especificamente para a baleia-sei, propor a criação de áreas protegidas para
sua conservação.
Presença em unidades de conservação
Desconhecida.
Pesquisas
Não existem pesquisas direcionadas especificamente à esta espécie, porém existem projetos de
pesquisa de cetáceos em andamento na área de distribuição da espécie, incluindo águas subantárticas,
Projetos Talude e Pro-Trindade/LMM-FURG, Projeto BG/Instituto Aqualie e Projeto Baleias/LMMFURG.
Necessárias
• Investigar estrutura populacional e padrões de distribuição;
• Estimar abundância, tendências populacionais e parâmetros demográficos incluindo mortalidade não
natural;
• Investigar impactos de origem antropogênica, incluindo fontes sonoras, atividades de exploração e
produção de gás e petróleo e interação com a pesca.

Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)

Ordem: Cetartiodactyla
Família: Balaenopteridae

Foto: José Martins Jr.

Paulo Henrique Ott, Salvatore Siciliano, Eduardo R. Secchi & Vera M. F. da Silva

Nome comum: baleia-azul

Categoria de risco de extinção e critérios
Criticamente em Perigo (CR) A1abd
Justificativa
Balaenoptera musculus parece ter sido sempre rara na costa brasileira, porém não existem dados
históricos para comprovação da abundância da espécie antes do período de intensa caça. Diversos esforços
recentes de levantamento de cetáceos na costa brasileira, não resultaram em qualquer registro de baleiaazul. Embora haja evidências de que algumas populações estejam se recuperando, estima-se que a
população remanescente de B. m. intermedia, na região antártica, represente menos de 1% da existente
no período anterior à caça comercial, antes de 1904, com um declínio de pelo menos 90% no período de
três gerações ou 93 anos. A causa da redução é compreendida, reversível e cessada, portanto, a espécie foi
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categorizada como Criticamente em Perigo (CR), segundo o critério A1abd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,2070
Listas estaduais de espécies ameaçadas176,686,689
Avaliação global1847

CR A1ac; C1
Rio de Janeiro: EN
São Paulo: Ameaçada
Rio Grande do Sul: CR
EN A1abd

Notas taxonômicas
A taxonomia subespecífica das baleias-azuis ainda não está totalmente elucidada. Contudo,
atualmente, cinco subespécies são reconhecidas: duas no Hemisfério Norte, Balaenoptera musculus
musculus e B. m. indica; e três no Hemisfério Sul, a baleia-azul-pigmeia, B. m. brevicauda, distribuída
principalmente em baixas e médias latitudes, geralmente ao norte de 55°S, a baleia-azul-antártica, B.
m. intermedia, que ocorre em regiões antárticas, e uma subespécie ainda não nomeada na costa do
Chile490,2272. Devido a escassez de registros, existem ainda incertezas em relação a qual das formas ocorre
na costa brasileira285,567.
Distribuição geográfica
A baleia-azul é cosmopolita, pelágica e migratória, usualmente realizando deslocamentos sazonais
entre as regiões polares/subpolares, onde se alimenta, no verão e início do outono, e os trópicos/
subtrópicos, onde se reproduz no inverno e na primavera. A espécie migra para o Brasil com fins de
reprodução, mas as rotas de migração e o destino dos animais são ainda desconhecidos.
A baleia-azul é o balenopterídeo menos conhecido no Brasil, sendo extremamente raros os registros
documentados sobre a espécie. Entre 1948 e 1965, dois exemplares foram capturados comercialmente
na Paraíba e no Rio de Janeiro2460. Três indivíduos foram avistados também na costa da Paraíba, entre
1966 e 1981, durante o período da caça comercial1898. Em 1955, a hemimandíbula de um indivíduo de
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baleia-azul foi encontrada na praia de Albardão, a 130 km ao sul de Rio Grande1758. Em 1992, uma fêmea
de 23,12 m de comprimento, com características das duas subespécies reconhecidas para o Hemisfério
Sul, encalhou viva no Rio Grande do Sul, próximo ao arroio Chuí567. Em adição, o encalhe de uma baleia
com proporções compatíveis a uma baleia-azul, foi reportado no início da década de 1990 na contracosta
da Ilha de Marajó2096,2097.
Registros isolados de encalhes de baleia-azul foram também reportados na costa uruguaia1784 e
argentina322,1859.
Duas subespécies utilizam diferentes regiões no Oceano Antártico: B. m. intermedia permanece
principalmente ao sul de 55°S, enquanto B. m. brevicauda é geralmente encontrada ao norte de 55°S289.
Os dados históricos de caça comercial indicam que, apesar do predomínio de B. m. brevicauda, ambas
as subespécies podem ter sido capturadas no Atlântico Sul2272.
História natural
A baleia-azul é a maior das espécies de baleias, sendo as fêmeas maiores que os machos. Contudo,
diferenças morfológicas podem ser observadas entre as subespécies reconhecidas. A maior baleia-azulantártica já registrada foi uma fêmea de 33,6 m de comprimento capturada na Antártica no início do
século XX. Uma fêmea de 27,6 m de comprimento, capturada próxima às Ilhas Geórgia do Sul em 1947,
pesava 190 toneladas2449. Por outro lado, a maior baleia-azul-pigmeia registrada foi uma fêmea de cerca
de 24,1 m de comprimento capturada pela frota baleeira japonesa288.
Um dos principais caracteres diagnósticos da espécie, além do tamanho corporal, é o rostro largo e
em forma de “U”, com a presença de uma única crista dorsal mediana. A nadadeira dorsal é pequena,
com cerca de 30 cm de altura, e está localizada no último terço do corpo. Apresenta de 64 a 100 sulcos
ventrais, que se estendem além da região do umbigo. As barabatanas possuem até mais de 1 m de
comprimento e apresentam uma coloração negra ou pardo-escura2064,2070.
Os machos e fêmeas tornam-se sexualmente maduros aos 11 anos de idade2264 quando atingem,
respectivamente, 22,5 m e 24 m de comprimento, embora esses parâmetros sejam diferentes entre as
distintas subespécies285,966,2449. No caso da baleia-azul-pigmeia, as fêmeas atingem a maturidade sexual
com 19,2 m de comprimento288.
O tempo de gestação é de 11 a 12 meses e as fêmeas geram um filhote a cada dois ou três anos, que
nasce com 6 a 7 m de comprimento2449. O tempo de geração da espécie foi estimado em 31 anos2264,
enquanto a longevidade entre 80 a 90 anos2064.
A reprodução ocorre durante o inverno e a primavera nos trópicos e subtrópicos. No entanto, no
Hemisfério Sul, a localização precisa das áreas reprodutivas da espécie é ainda desconhecida. Contudo,
dados de foto-identificação e genética revelaram que uma fêmea de baleia-azul avistada em diferentes
anos na região sul do Chile, uma importante área de alimentação da espécie952, havia sido previamente
registrada no Arquipélago de Galápagos, no Pacífico Tropical2299.
No Hemisfério Sul, as baleias-azuis se alimentam predominantemente do krill-antártico, Euphausia
superba e também de outras espécies de eufausiáceos (E. crystallorophias, E. vallentini)2064.
Uma grande proporção dos indivíduos fotografados na costa do Chile apresentava lesões de pele,
incluindo aquelas similares às provocadas pelo poxvírus, tattoo-like lesions. Contudo, a etiologia e
significado dessas lesões ainda não são conhecidos312,2272.
População
A espécie foi intensamente caçada ao longo de toda sua distribuição, sendo considerada comercialmente
extinta em 1960. Estima-se que mais de 300.000 baleias-azuis tenham sido caçadas no Hemisfério Sul
entre 1904 e 1979, especialmente na Antártica452. Nessa região, a mais recente estimativa do tamanho
populacional de B. m. intermedia em 1998, foi de 2.280 indivíduos, o que representaria menos de 1% da
população existente no período anterior à caça comercial285,2272.
Há poucos dados sobre a espécie em águas brasileiras, mas B. musculus parece ter sido sempre rara na
costa brasileira. A área de caça da estação baleeira de Costinha, na Paraíba, é uma das regiões de menor
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densidade populacional da espécie (0,003 grupos/1.000 km, apenas três avistagens durante 46.273 horas
de esforço)289,1893. É importante ressaltar que diversos esforços recentes de levantamento de cetáceos na
costa brasileira, não resultaram em qualquer registro de baleia-azul65,1832,2459.
Não se sabe a tendência populacional da espécie na costa brasileira. Entretanto, estima-se que a
população de baleia-azul-antártica esteja aumentando a uma taxa de cerca de 7 a 8% ao ano289,2272.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
A principal ameaca à conservação da espécie no passado foi a intensa caça comercial. Devido ao
seu tamanho, a baleia-azul proporcionava um alto rendimento à atividade comercial baleeira. Apenas
no verão austral de 1930/1931, 29.409 baleias-azuis foram caçadas na região antártica287. Nessa mesma
época, cotas de capturas foram estabelecidas para a Antártica, utilizando “unidades de baleia-azul”,
numa tentativa de proteger os estoques, mas essa prática mostrou-se ineficiente. A pressão da caça foi
mais intensa sobre essa espécie e, em consequência, a baleia-azul quase foi extinta na década de 1960,
quando passou a ser protegida pela Comissão Internacional da Baleia - CIB também no Hemisfério Sul,
em 1965811. Mesmo após a proibição internacional de sua caça comercial, a espécie continuou sendo
capturada ilegalmente pelos soviéticos até 19721418. Desde 1904, após a abertura da caça em larga escala
na Antártica, foi reportado que 362.770 baleias-azuis foram caçadas no Hemisfério Sul451,452.
Atualmente, dentre as ameaças relatadas para a espécie em diferentes regiões estão a colisão
com embarcações, a captura acidental em redes de pesca e a poluição química. Outra preocupação
é a crescente poluição sonora dos oceanos, incluindo aquela produzida por atividades de prospecção
sísmica, as quais poderiam reduzir significativamente de 29 a 40% a capacidade de comunicação das
baleias-azuis. Contudo, as maiores preocupações dizem respeito aos potenciais efeitos da expansão da
exploração comercial do krill na Antártica, bem como aos possíveis efeitos das mudanças climáticas
sobre os ecossistemas antárticos e a disponibilidade de presas2272, especialmente relacionados a uma
maior frequência de eventos de El Niño extremos previstos para as próximas décadas340.
Ações de conservação
Existentes
Plano de Ação Nacional para Conservação dos Grandes Cetáceos e Pinípedes1898.
Necessárias
Espécie protegida internacionalmente desde 1965/1966 pela CIB e, no Brasil, pela Lei Federal n°
7.643/1987. A baleia-azul está listada no Anexo I da Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES450 e no Apêndice I da Convenção
sobre Espécies Migratórias - CMS456.
A baleia-azul, assim como as demais espécies de cetáceos, está ainda formalmente protegida em
duas áreas internacionais reconhecidas pela CIB: os santuários do Oceano Índico e do Oceano Austral,
estabelecidos em 1979 e 1994, respectivamente. Nestas áreas a captura comercial ou aborígene de
cetáceos não é permitida833.
Neste contexto, a proposta da criação do novo Santuário de Baleias do Atlântico Sul, apresentada
pelo Ministério do Meio Ambiente do Brasil, em conjunto com outros países, Argentina, Uruguai e
África do Sul, junto à CIB1014 representa outra importante iniciativa para a conservação da espécie.
Presença em unidades de conservação
Em função do reduzido número de registros e de seus hábitos oceânicos, não existem informações a
respeito da ocorrência da espécie dentro de unidades de conservação em águas brasileiras.
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Pesquisas
Necessárias
• Identificação de quais formas ou subsespécies de baleia-azul ocorrem no Brasil;
• Identificação das áreas preferenciais e rotas migratórias utilizadas pela espécie ao longo da costa
brasileira. Nesse sentido, a utilização de sistemas de monitoramento acústico passivo tem permitido não
apenas registrar a presença da espécie e seus movimentos migratórios em diferentes regiões do mundo,
como também reconhecer distintas populações com base em seus parâmetros acústicos316,2007.

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)

Foto: Luciano Dallas Rosa

Suzana Stutz, Sarah Stutz, Jesuína Maria da Rocha & Alexandre Zerbini

Ordem: Cetartiodactyla
Família: Balaenopteridae
Nome comum: Baleia-fin

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) A1ad
Justificativa
Balaenoptera physalus ocorre em todos os oceanos. As populações de baleias-fin foram exauridas
pela caça comercial que ocorria em todo o mundo no século XX. Segundo a IUCN, a população global
sofreu um decréscimo superior a 70% entre 1929 e 2007, período de três gerações, sendo que o maior
declínio ocorreu no Hemisfério Sul1849. No Brasil, a espécie parece sempre ter sido rara na antiga área de
caça na Paraíba, porém houve exploração em Arraial do Cabo no início da década de 196067,2440,2460. Não há
informações sobre as proporções de redução populacional nas águas brasileiras. Supõe-se que as baleiasfin do Brasil migrem para a Antártica, porém não se conhece as rotas de migração nem o destino dos
animais. Acredita-se que a população no Brasil foi reduzida concomitantemente à redução na Antártica.
A espécie foi categorizada como Em Perigo (EN), segundo o critério A1ad.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1480
Listas estaduais de espécies ameaçadas176,686,688,689
Avaliação global1849

EN A1ac; C1
Pará: EN
Rio de Janeiro: VU
São Paulo: Ameaçada
Rio Grande do Sul: EN
EN A1d
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Notas taxonômicas
Atualmente, a Sociedade de Mamíferos Marinhos (The Society for Marine Mammalogy) reconhece
três subespécies de B. physalus: uma no Hemisfério Norte, B. p. physalus (Linnaeus, 1758), uma no
Hemisfério Sul, B. p. quoyi (Fischer, 1829), e uma subespécie pigmeia, B. p. patachonica (Burmeister,
1865)490,1028. Entretanto, estas definições de subespécies não são amplamente aceitas1028.
Distribuição geográfica
As baleias-fin são cosmopolitas e ocorrem principalmente em águas profundas, frias e temperadas,
depois da quebra da plataforma continental14. Podem ser avistadas em zonas polares, temperadas e
tropicais de todos os oceanos. A maioria das populações apresenta movimentos migratórios sazonais,
assim como outros misticetos, alimentando-se em regiões polares no verão e reproduzindo-se em águas
tropicais no inverno. O padrão de movimentação é complexo e ainda pouco conhecido. De fato, parece
haver grupos residentes em algumas áreas, como a do Golfo da Califórnia, do Mar da China Oriental, e
talvez a do Mar Mediterrâneo, onde os movimentos latitudinais parecem ser limitados1027.
Dados de avistagens e de capturas demonstram que, embora algumas baleias-fin ocorram em altas
latitudes próximas ao continente Antártico, juntamente com as baleias-azuis, jubartes e minkes, a maior
parte da população habita regiões mais ao norte durante o verão austral1010,1443.
As baleias-fin não são comuns no litoral do nordeste brasileiro. Apenas nove avistagens foram
registradas entre 1980 e 19862460, e apenas três indivíduos foram capturados a partir da Estação baleeira
de Costinha (PB), em 48 anos de atividade2440. As capturas de baleia-fin foram mais numerosas em regiões
mais ao sul; um total de 84 animais foram capturados em apenas quatro anos de operações na Estação de
Cabo Frio (RJ)2440. Ainda assim, eram menos frequentes que outras espécies de balenopterídeos. Entre
os anos de 1998 e 2001, nenhum indivíduo foi avistado durante os cruzeiros de avistagem realizados em
uma antiga área de caça comercial do nordeste brasileiro67. Registros de encalhes de baleia-fin na costa
do Brasil existem para os estados do RS, SC, SP, BA, SE e PA2040,2096,2097,2460.
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História natural
A baleia-fin não apresenta dimorfismo sexual, sendo as fêmeas usualmente de 5 a 10% maiores que os
machos14,1027. O comprimento médio de uma baleia-fin adulta no Hemisfério Sul é de 26 m para fêmeas
e 25 m para machos. A diferença de massa corporal também é expressiva entre os indivíduos adultos
dos dois Hemisférios, os quais podem atingir de 40 a 50 t de peso no Norte e cerca de 60 a 80 t no Sul14.
O corpo da baleia-fin é esguio, cinza escuro no dorso e nas laterais, e branco na face ventral1149. Podem
ser distinguidas de outros balenopterídeos por exibirem uma coloração assimétrica na cabeça. Essa
assimetria também afeta as barbatanas, sendo todas do lado esquerdo e dois terços das placas posteriores
do lado direito de coloração cinza, e aquelas da região anterior da maxila direita de tonalidade branca
ou amarelada14. A cabeça triangular apresenta um rostro estreito e pontiagudo, exibindo uma única
crista longitudinal bem desenvolvida. A nadadeira dorsal é falcada e localiza-se a 75% do comprimento
corporal, sendo mais alta do que a exibida pela baleia-azul, B. musculus, entretanto mais baixa do que a
da baleia-sei, B. borealis14. O sopro respiratório das baleias-fin é cônico e vertical, podendo atingir mais
de 6 m de altura1758.
A baleia-fin é filogeneticamente relacionada com a baleia-azul, B. musculus e vários híbridos têm
sido descritos90,183. Embora a taxa de hibridação entre essas duas espécies ainda não tenha sido devidamente
avaliada, ela pode estar na faixa de um híbrido para cada 100 a 500 baleias-fin14. Uma nova espécie de baleia
descrita no ano de 2003, Balaenoptera omurai também pode estar intimamente relacionada à baleia-fin1027.
As baleias-fin podem atingir até 37 km/h em deslocamento, sendo um dos misticetos mais velozes.
Quando sobem à superfície, geralmente aparecem bolhas antes da nadadeira dorsal ser exposta. Durante
o mergulho, raramente expõem a nadadeira caudal - exceto em mergulhos profundos1027. Mergulhos
executados durante o deslocamento são menos profundos do que aqueles realizados durante o forrageio,
quando podem atingir até 316 m de profundidade539. Mergulhos profundos e rotas convolutas são um
padrão observado durante comportamentos de forrageio1123,1552. Estudos de conteúdo estomacal associados
a estudos de sensoriamento remoto demonstram que as baleias-fin alimentam-se principalmente em
profundidades, e raramente na superfície539,758. Suas presas mais comuns são o krill e copépodos,
alimentando-se também de lulas pequenas e uma variedade de pequenos peixes pelágicos518,758,1027,2395.
O sistema social das baleias-fin é típico de outros misticetos, no qual grupos estáveis aparentemente
são raros e os indivíduos são geralmente avistados deslocando-se sozinhos ou em grupos pequenos. As
agregações são temporárias e comuns em áreas de alimentação1845.
Grupos reprodutivos ou formados por fêmeas e filhotes não foram identificados para baleias-fin e
o sistema de acasalamento é pouco conhecido1845. Entretanto, segundo Aguilar14, a reduzida massa dos
testículos pode indicar um sistema de acasalamento em que os machos competem por exclusividade
com as fêmeas, evitando a competição espermática.
No Hemisfério Sul, os machos tornam-se maduros quando atingem cerca de 19 m de comprimento,
quando estão com 6 e 7 anos de idade, e as fêmeas em torno de 20 m, aos 7 e 8 anos14. O período de
acasalamento no Hemisfério Sul ocorre de maio a julho. A gestação dura cerca de 11 meses e o filhote
nasce com cerca de 6 e 7 metros1562, pesando de 1 a 1,5 toneladas1148. Geralmente um filhote é produzido
a cada gestação, mas gêmeos já foram reportados. O desmame ocorre em torno dos 6 e 7 meses quando
o filhote já atingiu de 11 a 13 m de comprimento14.
As baleias-fin emitem vários sons de baixa frequência que podem ser detectados a uma distância
de centenas de quilômetros1027. Essas vocalizações repetitivas têm sido interpretadas como um
comportamento de corte dos machos, similar às canções dos machos de baleia jubarte (Megaptera
novaeangliae). A longevidade das baleias-fin ainda não foi precisamente determinada, mas são
conhecidos casos de indivíduos que atingiram cerca de 80 a 90 anos14.
O tempo de geração é estimado em 25,9 anos2264. A taxa de mortalidade natural é estimada em 4%1849.
População
A espécie foi amplamente caçada ao longo de quase toda sua distribuição e as capturas mundiais
alcançaram os maiores números entre 1935 e 1970, chegando a cerca de 30.000 indivíduos por ano14. No
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Hemisfério Sul, mais de 725.000 baleias-fin foram capturadas no período de 1905 a 19761849.
A Comissão Internacional da Baleia - CIB realizou uma série de avaliações populacionais na década
de 19701849, mas os resultados foram questionados por uma série de potenciais problemas com os dados.
Reilly e colaboradores1849 reafirmam a necessidade de uma reanálise dos dados históricos por meio de
métodos modernos e outros conhecimentos.
Estima-se que a população mundial de baleias-fin tenha diminuído cerca de 75% no período
entre 1929 e 2007, passando de 400.000 para cerca de 100.000 indivíduos, embora se acredite que as
populações venham se recuperando desde o final de 19701849. A estimativa populacional mais recente
para o Hemisfério Sul – do final da década de 1990 - é de 5.500 indivíduos ao sul dos 60ºS286. Esse
número corresponde a uma subestimativa, pois a maior parte da população habita regiões mais ao norte,
as quais não foram amostradas pelos cruzeiros da CIB.
Seis áreas de manejo foram definidas arbitrariamente pela CIB para as baleias-fin no Hemisfério Sul.
A costa brasileira corresponde à área II, compreendida entre os meridianos de 60ºW e 0º de acordo com
a CIB1011.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
No final do século XIX, antes do advento da moderna caça às baleias, com navios a vapor e arpões
explosivos, as baleias-fin eram muito rápidas para serem capturadas por baleeiros. Contudo, as baleiasfin foram exauridas pela caça comercial de baleias em todo o mundo no século XX, constando o registro
de mais de 725 mil indivíduos capturados apenas no Hemisfério Sul1845. Dezenas de milhares de baleiasfin também foram abatidas no Hemisfério Norte1027.
Atualmente, a degradação do habitat da espécie e diversas outras atividades antrópicas ameaçam a
recuperação das baleias-fin. Dentre elas destacam-se:
• A poluição sonora dos oceanos aumentou nos últimos 50 anos, principalmente devido aos sons de baixa
frequência decorrentes de atividades de navegação, de exploração do petróleo e de prospecção sísmica.
Logo, espécies ameaçadas de misticetos, entre elas a baleia-fin, podem estar em risco, visto que estes
animais produzem e provavelmente percebem sons de baixa frequência539. Simon e colaboradores2162
encontraram uma correlação negativa entre o avanço do gelo e o canto das baleias-fin no Ártico. Os sons
deixaram de ser emitidos quando o gelo cobriu as áreas costeiras. Consequentemente, uma mudança
futura na condição do gelo marinho, devido ao aquecimento global, pode ser suficiente para alterar o
padrão de distribuição e migração das baleias-fin próximo aos polos.
• Para algumas populações de baleias, a colisão com navios pode ser uma ameaça considerável. Um
número consistente de baleias-fin encalhadas com evidências de atropelamento indica que a colisão com
navios pode ser a principal causa de injúrias severas nestes misticetos1125. Atualmente a CIB empreende
esforços para criar um banco de dados internacional sobre os atropelamentos por navios1012.
• A poluição química dos oceanos é uma ameaça significativa às espécies de misticetos. Estudos
ecotoxicológicos demonstram quantidades consideráveis de DDT’s, PCB’s e metais pesados, como
Cádmio, Cobre e Zinco, em amostras de diferentes tecidos provenientes de baleias-fin encontradas em
diversos locais: Mediterrâneo, Islândia e Atlântico Norte. Esses poluentes podem causar alterações em
vias metabólicas importantes, inclusive no sistema imunológico dos animais1291,2018.
• Todas as grandes baleias sofrem com a captura acidental em redes de pesca. Embora o grande tamanho
geralmente permita-lhes escapar das redes, muitas vezes este artefato causa um processo lento e doloroso
de injúrias ou até mesmo a morte desses misticetos2435.
Ações de conservação
A CIB definiu os limites de captura em zero para baleias-fin do Hemisfério Sul a partir de 1976, e
aprovou em 1982 a moratória à caça comercial de baleias, com vigência a partir de 19861849.
A espécie consta no anexo I da Conveção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora e
Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES450.
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O Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos Aquáticos: Grandes Cetáceos e
Pinípedes1898 tem como objetivo principal gerar conhecimento para a avaliação do status de conservação
e minimizar potenciais ameaças. Entre as ações recomendadas estão a implantação de um programa de
pesquisa com foco na avaliação do status de conservação das espécies, e a definição de áreas prioritárias
para a conservação das mesmas.
Presença em unidades de conservação
Desconhecida.
Pesquisas
No Brasil, não existem pesquisas direcionadas especificamente à baleia-fin, porém existem projetos
de pesquisa de cetáceos em andamento na área de distribuição da espécie, incluindo águas subantárticas
(Projetos Talude e Pro-Trindade/LMM-FURG, Projeto BG/Instituto Aqualie e Projeto Baleias/LMMFURG).
Necessárias
• Investigar a estrutura populacional e padrões de distribuição;
• Estimar abundância, tendências populacionais e parâmetros demográficos, incluindo mortalidade não
natural;
• Investigar impactos de origem antropogênica.

Sotalia guianensis (van Bénéden, 1864)

Ordem: Cetartiodactyla
Família: Delphinidae

Foto: Stephane Moura

Fernando César Weber Rosas, Renata Emin-Lima, Salvatore Siciliano & Paulo André de Carvalho Flores

Nomes comuns: boto-cinza, boto

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A3bcde
Justificativa
Sotalia guianensis distribui-se de Honduras ao sul do Brasil, onde existem registros do Amapá a Santa
Catarina. As principais ameaças à espécie são as capturas acidentais em operações de pesca, as capturas
intencionais para usos diversos, a perda de habitat para a construção de portos, marinas e condomínios, a
poluição sonora e a contaminação química. O tamanho da população de botos-cinza da baía de Guanabara,
por exemplo, vem se reduzindo nas últimas décadas. Há evidência de que haverá um declínio maior que
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50% em 10 anos e uma preocupação de que essa subpopulação desapareça em médio prazo. Considerando
que a espécie ocorre principalmente nos ecossistemas costeiros que sofrem maior pressão antrópica, baías,
enseadas e estuários, e que esta pressão tende a aumentar, o declínio observado na Baía de Guanabara pode
ser projetado para outras áreas de concentração da espécie. Acredita-se que o declínio populacional no
Brasil será superior a 30% em três gerações. Portanto, foi categorizada como Vulnerável (VU), segundo
o critério A3bcde.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas685,688a
Avaliação global2069

Não consta
Paraná: VU
Santa Catarina: EN
DD

Outros nomes aplicados ao táxon
Delphinus guyanensis Van Beneden, 1868, Sotalia brasiliensis E. Van Beneden, 1876, Sotalia
fluviatilis guianensis (Van Beneden, 1864), Steno guianensis Trouessart, 1898, Tursio guianensis Gray,
1866.
Notas taxonômicas
Desde meados dos anos 1800 até o presente foram descritas cinco espécies para o gênero Sotalia,
entre elas, Delphinus fluviatilis Gervais, 1853, Delphinus pallidus Gervais, 1855, Steno tucuxi Gray,
1856, Delphinus guianensis Van Bénéden, 1864 e Sotalia brasiliensis E. van Bénéden, 1875. Cabrera336
propôs a validade de apenas duas, uma fluvial, Sotalia fluviatilis (Gervais & Deville, 1853), e outra com
hábitos costeiros, Sotalia guianensis (Van Bénéden, 1864). Posteriormente alguns autores defenderam a
existência de duas subespécies: S. fluviatilis fluviatilis (Gervais, 1853) para espécimes de hábitos fluviais
e S. f. guianensis (Van Bénéden, 1875) para espécimes de hábitos marinhos. Mais recentemente, Borobia
et al.262 por meio de estudos morfológicos defendeu que Sotalia fluviatilis (van Benédén e Gervais,
1880), continha dois ecótipos, um marinho e um fluvial. Posteriormente, Monteiro-Filho et al.1461, por
meio de um estudo de morfometria de crânio, sugeriram que os ecótipos pertencentes ao gênero Sotalia,
até o momento considerado como monoespecífico, fossem elevados à categoria de espécie, S. guianensis
para o ecótipo marinho e S. fluviatilis para o fluvial. Estudos baseados em morfologia craniana738,1461
e genética molecular327,559 apresentaram evidências suficientemente claras para separar as espécies
do gênero Sotalia em S. fluviatilis, encontrada na bacia Amazônica, e S. guianensis, encontrada em
águas costeiras da América do Sul e Central. Diferenças biológicas importantes, incluindo variação na
atividade testicular, na polaridade de ovulação, no tempo de gestação e sazonalidade reprodutiva também
corroboram os dados genéticos e morfométricos que separam as duas espécies do gênero1946. A divergência
entre as duas espécies do gênero Sotalia está estimada em cerca de 1 a 2,5 milhões de anos327,559.
Distribuição geográfica
A espécie distribui-se pela costa atlântica desde Honduras até o Brasil, no estado de Santa Catarina761.
Para a costa brasileira, há registros para os estados do Amapá, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná e Santa Catarina. A distribuição atual permanece idêntica à distribuição original da espécie.
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História natural
Sotalia guianensis assemelha-se muito ao tucuxi, S. fluviatilis na coloração e aparência geral do corpo.
Ambas as espécies apresentam uma coloração cinza, que pode variar em tonalidades de claro ao escuro,
com duas faixas laterais de coloração bem mais clara que a região dorsal do corpo. O comprimento
máximo registrado é de aproximadamente 2,06 m e o peso, 121 kg139,1946.
Ocorre em regiões costeiras, tendo preferência por regiões protegidas como baías, estuários e
enseadas, mas habita também áreas abertas107,535,672,754,759,761,762,1354,1965,2034,2036,2038. Estudos indicam que a
espécie geralmente ocorre até a isóbata de 20 m, porém capturas acidentais registradas a 60 milhas do
litoral sul de São Paulo e em águas com 68 m de profundidade2100 evidenciam a plasticidade da espécie
para o uso de águas mais profundas. Desta forma, em regiões onde a plataforma continental é rasa
e extensa, a espécie pode ser encontrada a vários quilômetros da costa, como é o caso do Banco de
Abrolhos, na Bahia262,1966.
O tempo geracional é de cerca de 16 anos2264. Os machos atingem a maturidade sexual aos sete anos e
com aproximadamente 1,75 m de comprimento e fêmeas aos seis anos com 1,65 metros1829,1943,1944,1946,2037.
O tempo de gestação da espécie é cerca de 12 meses com um tempo de lactação médio de 9 meses. Os
filhotes nascem com aproximadamente 90 cm de comprimento1944. O ciclo reprodutivo da espécie é de
dois anos1946. Foi observada senilidade ovariana em algumas fêmeas com idades superiores a 25 anos1946.
A idade máxima estimada para a espécie foi de 31 anos1827.
Sua dieta é composta principalmente de presas de hábito pelágico e demersal163,170,261,890,1358,2035,2053,2390,2453.
A largura do nicho trófico, estimada para exemplares do litoral do estado do Paraná, indicou que a
espécie é especialista1603.
População
Populações de Sotalia guianensis foram registradas de norte ao sul do Brasil, sendo as maiores
agregações encontradas em baías e estuários. Não há estimativas de abundância para toda a população.
Santos et al.2041 listaram 23 trabalhos divulgados até o ano de 2010 envolvendo estimativas de abundância
e densidade utilizando técnicas de transectos lineares e marcação-recaptura. Com exceção da Baía de
Sepetiba (RJ) e do Complexo Estuarino de Paranaguá (PR) , que concentram agregações de mais de 800
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indivíduos, o restante dos estudos indicou abundâncias de poucas centenas de animais. Aproximadamente
95% dos documentos contaram com um levantamento de dados em apenas uma pequena porção da área
onde o boto-cinza ocorria em cada estuário ou baía.
Não existem estimativas relacionadas ao crescimento ou declínio populacional da espécie como um
todo. Entretanto, o tamanho da população de botos-cinza da baía de Guanabara vem se reduzindo nas
últimas décadas108,109. Há evidência de que haverá um declínio maior que 50% da população em 10
anos109 (Azevedo et al., dados não publicados) e uma preocupação de que essa subpopulação desapareça
em médio prazo.
Estudos preliminares indicam a existência de estruturação populacional ao longo da costa brasileira,
demonstrando baixa conectividade entre as subpopulações559. A única subpopulação brasileira que
poderia receber migrantes de fora é a subpopulação do norte do Brasil, mas ainda não está claro se
existe troca de indivíduos com a Guiana Francesa (H.A. Cunha, com. pess., 2011). Dessa forma, pode-se
considerar que as subpopulações brasileiras são demograficamente independentes entre si, e em relação
às estrangeiras.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças que afetam as populações de boto-cinza são as capturas acidentais em operações
de pesca, as capturas intencionais para usos diversos, a perda de habitat para a construção de portos,
marinas e condomínios, a poluição sonora e a contaminação química169,671,1050,1117,1124,1206,1462,1485–1488,2099
(Crespo et al., dados não publicados; Meirelles et al., dados não publicados). O aumento na ocorrência
de doenças em algumas populações da espécie299, assim como a ampliação das atividades de maricultura
em regiões estuarinas também são um motivo de preocupação (Crespo et al., dados não publicados).
Apesar da falta de dados sobre abundância dificultar uma quantificação dos impactos nas populações
de boto-cinza, o aumento de registros de mortes mostra que os impactos estão afetando sensivelmente
tais populações. Por exemplo, na Baía de Sepetiba uma subestimativa baseada em recolhimento de
carcaças mostra uma alta mortalidade de adultos reprodutivos que, segundo a CIB, poderá levar a uma
diminuição da população (L. Flach. obs. pess. & A.F. Azevedo, com. pess., 2011). Embora ainda não
existam estimativas populacionais para outras áreas, pode-se supor que a situação seja semelhante em
outras áreas, o que sugere um declínio populacional para a espécie.
Segundo dados da Rede de Encalhes de Mamíferos Aquáticos do Nordeste - REMANE entre 2000
e 2009, entre os estados da Bahia e Piauí, foram recolhidos 612 carcaças, 45% adultos (J.Silva-Jr, com.
pess., 2011). O percentual de adultos recolhidos foi de 55% do total de carcaças no norte do Rio de
Janeiro, entre 1999 e 2010 (n = 118; Siciliano, com. pess., 2011) e nas Baías de Marajó e Marapanim,
no Pará, entre 2006 e 2010 (n = 1552170). Acredita-se que o número de capturas acidentais inferidos pelos
registros de encalhes está subestimado.
Existem registros de captura acidental em redes de pesca ao longo da costa brasileira169,2099, em
especial no litoral norte do Brasil, na costa do Amapá e do Pará, embora não existam estatísticas
nem monitoramentos sistemáticos destas capturas1298. Na costa do Amapá, apenas um barco de pesca,
monitorado por 11 meses, capturou 166 indivíduos, sendo 58% machos maduros e 38% fêmeas maduras,
média de 5,3 botos por lance de pesca671. Monitoramentos semelhantes no Rio de Janeiro registraram
entre 16 e 100 capturas de boto-cinza por ano171,1206. No litoral do Paraná o monitoramento indicou uma
taxa de captura acidental de 22 indivíduos por ano1954 e no litoral de São Paulo ao Paraná foram 15
capturas em 35 meses2100.
Algumas partes dos exemplares do boto-cinza capturados incidental ou intencionalmente podem
ser utilizadas como amuletos, como as genitália e olhos, adornos, como os dentes, isca para pesca de
tubarões, carne e gordura, ou para consumo humano, carne, por algumas comunidades168,169,262,1356,2099,2303.
Estudos genéticos realizados com amuletos vendidos em mercados da região norte do país, Amazonas,
Pará e Rondônia, indicaram que a maioria das amostras estudadas era de S. guianensis, e não de botovermelho, Inia geofrensis, como informado nos mercados560,856,2094. Isto mostra que existe um mercado
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direcionado para a espécie na região norte, e que esforços de fiscalização devem ser realizados no
estuário do Amazonas e região costeira do Pará e Amapá. Em 2007, foram exibidas imagens em rede
nacional da morte de mais de 80 botos-cinza na costa do Amapá, capturados em uma única rede de
pesca e vendidos ainda em alto mar, após a retirada dos olhos. A carne seria utilizada como isca pelos
pescadores.
A destruição e degradação do habitat do boto-cinza têm aumentado, principalmente em baías, estuários
e enseadas. Em muitas áreas onde a espécie ocorre, foram instalados portos e grandes empreendimentos
industriais e a qualidade do ambiente tem declinado. Altas concentrações de DDTs e PCBs foram
encontradas em botos-cinza do sudeste e sul do Brasil, indicando altos graus de contaminação dos
ambientes632,1050,1124,1141, 2450.
Ações de conservação
A espécie está incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos Aquáticos:
Pequenos Cetáceos982c e listada no Apêndice I da Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES450.
Apesar da espécie estar inserida nos limites de várias UCs e do desenvolvimento de pesquisas
enfocando diversos aspectos da sua biologia e ecologia, existe a necessidade do desenvolvimento
de ações práticas e efetivas para a conservação de S. guianensis. São necessárias ações de educação
ambiental de longo prazo em comunidades pesqueiras onde registra-se capturas intencionais ou uso de
partes de animais capturados acidentalmente. Além disso, é necessário o uso de artes de pesca ou de
equipamentos que diminuam as capturas acidentais, como redes de náilon impregnado com sulfato de
bário e alarmes acústicos. É importante também a identificação de áreas críticas de captura da espécie,
para futuras propostas de criação de unidades de conservação.
Presença em unidades de conservação
Schiavetti e Alarcon2050 identificaram a existência de 62 UCs na área de ocorrência de Sotalia
guianensis no nordeste do Brasil. Além destas, existem outras 100 ao longo da costa, abrangendo biomas
marinhos e/ou costeiros. A espécie ocorre em um número expressivo de UCs ao longo da costa brasileira.
No entanto, a maioria delas é de uso sustentável e não prevê ações específicas para a conservação da
espécie no plano de manejo; algumas sequer possuem plano de manejo. Desta forma, o simples fato de
estar contida dentro de uma UC não significa necessariamente que a espécie esteja protegida. Apenas
a APA de Anhatomirim (SC) e a REFAU Tibau do Sul (RN) tem dentre os objetivos de sua criação a
proteção ao boto-cinza.
Amapá: REBIO do Parazinho, ESEC Maracá-Jipioca, PARNA do Cabo Orange, REBIO do Lago
Piratuba, RESEX Rio Cajari;
Amapá/Pará: ESEC do Jarí;
Pará: APA do Arquipélago de Marajó, APA Algodoal/Maiandeua, RDS Itatupã-Baquiá, RESEX Marinha
de Soure, RESEX Mãe Grande de Curuçá, RESEX Gurupi-Piriá, RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu,
RESEX Marinha de Tracuateua, RESEX Maracanã, RESEX Chocoaré-Mato Grosso, RESEX Terra
Grande Pracuúba, RESEX Araí Peroba;
Maranhão: APA da Foz do Rio Preguiças - Pequenos Lençóis, APA das Reentrâncias Maranhenses, APA
Baixada Ocidental Maranhense/Ilha dos Caranguejos, RESEX Cururupu, PARNA Lençóis Maranhenses;
Maranhão/Piauí: RESEX Delta do Parnaíba;
Maranhão/Piauí/Ceará: APA Delta do Parnaíba;
Ceará: APA de Balbino, APA da Praia de Maceió, APA do Manguezal da Barra Grande, APA de Ponta
Grossa, APA do Estuário do Rio Curu, APA do Estuário do Rio Ceará, APA do Estuário do Rio Mundaú,
MN das Falésias de Beberibe, APA do Rio Pacoti, PE Marinho da Pedra da Risca do Meio, PARNA de
Jericoacoara, RESEX Batoque, RESEX Prainha do Canto Verde;
Rio Grande do Norte: REFAU Tibau do Sul, RDS Ponta do Tubarão, APA dos Recifes de Corais, PE
Marinho de Areia Vermelha;
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Paraíba: PM da Barra do Rio Camaratuba, APA Estadual de Tambaba, APA Barra de Mamanguape,
ARIE Manguezais da Foz do Rio Mamanguape;
Pernambuco: APA de Guadalupe, APA Estuarino de Sirinhaém, APA Estuarino do Rio Jaguaribe, APA
Estuarino do Canal de Santa Cruz, APA do Estuário dos Rios Sirinhaém e Maracaípe, APA Estuarino do
Rio Timbó, APA Estuarino Rio Formoso, APA do Rio Paratibe, APA do Rio Capibaribe, RESEX AcaúGoiana;
Alagoas/Pernambuco: APA Costa dos Corais;
Alagoas: PM Marinho de Paripueira, APA de Marituba do Peixe, APA Santa Rita, RESEX Lagoa do
Jequiá, APA de Piaçabuçú, ESEC da Foz do Rio São Francisco;
Sergipe: APA do Litoral Norte, APA Litoral Sul;
Bahia: APA Municipal da Península de Maraú, APA Municipal dos Recifes das Pinaúnas, APA Municipal
da Costa Dourada, PM Marinho Recife de Fora, APA Estadual Mangue Seco, APA Estadual do Litoral
Norte, APA das Lagoa e Dunas de Abaeté, APA das Lagoas de Guarajuba, APA do Rio Capivara, APA da
Plataforma Continental Litoral Norte, APA da Baía de Todos os Santos, APA Estadual do Guaibim, APA
Estadual Tinharé-Boipeba, APA Estadual do Pratagi, APA Estadual da Baía de Camamú, APA Estadual
Itacaré-Serra, APA da Lagoa Encantada e Rio Almada, APA Estadual Santo Antonio, APA Estadual da
Coroa Vermelha, APA Estadual Caraíva-Trancoso, APA Estadual Ponta da Baleia-Abrolhos, RESEX
Marinha da Baía de Iguape, RESEX de Canavieiras, RESEX Marinha do Corumbau, PARNA Marinho
de Abrolhos, RESEX de Cassurubá;
Espírito Santo: ESEC da Barra Nova, APA da Ilha do Frade, PM Morro da Mantegueira, MN Morro
do Penedo, PM Morro da Pescaria, PE de Itaúnas, APA de Conceição da Barra, APA da Praia Mole,
PE Paulo César Vinha, APA da Lagoa de Guanandy, PE Ilha das Flores, APA de Setiba, REBIO de
Comboios;
Rio de Janeiro: APA do Pau Brasil, Reserva Ecológica de Massambaba, APA de Massambaba, APA
de Maricá, APA de Mangaratiba, REBIO Ilha Grande, PE da Ilha Grande, REBIO da Praia do Sul, PE
Marinho do Aventureiro, APA de Tamoios, REBIO de Guaratiba, PARNA da Restinga de Jurubatiba,
RESEX Arraial do Cabo, APA de Guapimirim, ESEC de Guanabara, MN Ilha das Cagarras, ESEC de
Tamoios, APA de Cairuçu;
São Paulo: PE da Ilha do Cardoso, ESEC do Bananal, PE Ilha do Anchieta, PE de Ilhabela, APA Marinha
do Litoral Norte, APA Marinha do Litoral Centro, APA Marinha do Litoral Sul, PE Marinho da Lage de
Santos, PE Xixová-Japuí, ESEC Chauás, ESEC de Tupinambás, ESEC de Tupiniquins, APA de IguapeCananeia-Peruíbe, ARIE Ilha Queimada Grande e Queimada Pequena, ARIE Ilha do Ameixal;
Paraná: PARNA do Superagui, APA Estadual de Guaraqueçaba, APA Estadual de Guaratuba, Parque
Natural Municipal da Bacia do Rio Perequê, ESEC Ilha do Mel, ESEC de Guaraguaçú;
Santa Catarina: PM da Lagoa do Peri, PM da Lagoinha Leste, APA do Entorno Costeiro, PM de Galheta,
ARIE Costeira de Zimbros, PM do Morro do Macaco, PE da Serra do Tabuleiro, PE do Rio Vermelho,
REBIO Marinha do Arvoredo, APA de Anhatomirim, RESEX de Pirajubaé, ESEC de Carijós.
Pesquisas
Em águas brasileiras o boto-cinza vem sendo estudado de maneira sistematizada desde a década de
1980. Por ser uma espécie de cetáceo costeira e muito comum ao longo da costa entre Santa Catarina
e Amapá, nos últimos 30 anos passou a ser o foco principal dos estudos com mamíferos marinhos no
litoral brasileiro. Os projetos em desenvolvimento estudam história natural, aspectos ecológicos como
tamanho e composição de grupos, uso de área, estimativas de abundância e comportamento. Em alguns
setores da costa brasileira há estudos moleculares.
Necessárias
• Mapear, detalhadamente, a distribuição do boto-cinza pela costa brasileira;
• Estimar tamanhos populacionais nas principais áreas de ocorrência;
• Definir os estoques populacionais com base em técnicas moleculares, assim como de outras ferramentas
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auxiliares;
• Identificar parâmetros reprodutivos em outras áreas da distribuição da espécie além do sudeste e sul
do Brasil;
• Padronizar a metodologia de coleta e análise de dados comportamentais;
• Identificar impactos de natureza antrópica e o grau de ameaça de cada fonte;
• Estimar CPUEs para todas as regiões de ocorrência da espécie.

Inia geoffrensis (de Blainville, 1817)

Foto: Marcelo Vidal

Vera M.F. da Silva, Waleska Gravena, Sannie Brum, Nivia A.S. do Carmo & Anthony Martin

Ordem: Cetartiodactyla
Família: Iniidae
Nomes comuns: boto-vermelho, boto,
boto-cor-de rosa

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) A3cde
Justificativa
Inia geoffrensis é endêmica dos rios da bacia Amazônica, onde sempre foi abundante e amplamente
distribuída. Os golfinhos fluviais encontram-se entre as espécies mais ameaçadas de extinção em função
do conflito pelo uso dos recursos hídricos e ictiológicos. Desde o início dos anos 2000, passou a sofrer
ameaça direta por ser utilizada como isca na pesca de piracatinga. Inicialmente, essa captura ocorria
apenas no alto e médio Amazonas/Solimões, mas existem registros recentes de expansão da captura.
Monitoramentos da população de botos na Amazônia central confirmam que essa captura não é sustentável.
Além disso, a construção de centenas de hidrelétricas na região, que já estão planejadas, provocará uma
redução na disponibilidade de recursos alimentares e uma drástica alteração e fragmentação do habitat,
com consequente isolamento populacional. A morte de milhares de indivíduos tem ocorrido por captura
direta por pescadores e acidental em redes de pesca, durantes secas extremas na região e com registros
de encalhes. O aumento das taxas de desmatamento e ocupação humana ao longo das margens dos rios
pode afetar diretamente a espécie que está fortemente associada a este ambiente. Considerando essas
ameaças, principalmente a construção de hidrelétricas futuras, suspeita-se um declínio populacional de
pelo menos 50% nas próximas três gerações ou cerca de 31 anos. Portanto, a espécie foi categorizada
como Em Perigo (EN), segundo o critério A3cde.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Justificativa para mudança de categoria
Avaliações estaduais
Avaliação global1843

NT
Mudança genuína no estado de conservação e
novas ou melhores informações disponíveis
Não consta
DD

Notas taxonômicas
Até recentemente, a classificação mais utilizada incluía três subespécies: Inia geoffrensis boliviensis na
bacia dos rios Beni-Mamoré na Bolívia e no Brasil acima das cachoeiras do rio Madeira; Inia geoffrensis
geoffrensis na bacia do rio Amazonas no Brasil, Colômbia, Peru e Equador e Inia geoffrensis humboldtiana
na bacia do rio Orinoco198,1875. Estudos morfológicos e genéticos124,855,893,943,951,2142, sugeriram nova divisão
do gênero Inia em três espécies e duas subespécies de acordo com sua distribuição geográfica: Inia
geoffrensis geoffrensis, distribuída na bacia do rio Amazonas; Inia geoffrensis humboldtiana, na bacia
do rio Orinoco; Inia boliviensis, encontrada na bacia dos rios Beni-Mamoré e em praticamente toda a
extensão do rio Madeira; e a mais recentemente descoberta, Inia araguaiaensis, distribuída na bacia dos
rios Tocantins-Araguaia.
Distribuição geográfica
No Brasil, Inia geoffrensis ocorre nos principais rios, seus tributários e lagos da bacia Amazônica, por
exemplo, os rios: Negro, Solimões, Japurá, Purus, Juruá, Madeira, abrangendo os estados da Amazônia
Legal AM, AC, RO, RR, PA e AP, e da bacia dos rios Araguaia-Tocantins, rios Araguaia, das Mortes,
Javaés, Tocantins, em GO, MT, TO e PA.
A distribuição da espécie é limitada por corredeiras e cachoeiras existentes na borda do escudo
brasileiro e das guianas, por canais muito estreitos e rasos, e por águas muito frias de pequenos tributários
próximo aos Andes. Como exemplo de barreiras destacam-se as corredeiras do baixo rio Xingu, Belo
Monte, do médio Tapajós, Sto. Antônio do Tapajós, a cachoeira de Teotônio no rio Madeira agora alagada
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pelo reservatório da UHE de Santo Antônio e as cachoeiras do alto rio Negro196,197,855,2140,2145 entre outras.
Entre as principais barreiras que podem separar as populações do Amazonas e do Orinoco no alto rio
Negro, além das cachoeiras acima de São Gabriel é o canal Cassiquiare196,197,1336,1745. De forma geral, a
distribuição da espécie é bem conhecida. Porém, mais detalhes de locais de ocorrência, especialmente
próximo às áreas de limitações geográficas e em diversos tributários ainda precisam ser registrados2140.
Populações de Inia foram fragmentadas por barragens para construção de usinas hidrelétricas no rio
Tocantins, UHE Tucuruí, UHE Lajeado, UHE Peixe e UHE Serra da Mesa, no rio Madeira, UHE Jirau
e UHE Santo Antônio e no rio Uatumã, UHE Balbina. Essa fragmentação pode, a médio e longo prazo,
contribuir para o empobrecimento genético e na redução da área de distribuição das espécies. Inia
geoffrensis foi registrada associada a faixas de manguezais na costa leste da Ilha de Marajó (PA), no rio
Maracá e Cassiporé no estado do Amapá2096.
História natural
O boto-vermelho é o maior dos golfinhos de rio. Apresenta acentuado dimorfismo sexual com
machos adultos bem maiores e mais robustos do que as fêmeas, com máximo de 2,55 m de comprimento
corporal e 200 kg de peso. Fêmeas chegam a medir 2,25 m de comprimento e pesar 155 quilos1295.
Seu corpo é robusto, hidrodinâmico e bastante flexível quando comparado a outros golfinhos. As sete
vértebras cervicais não-fusionadas permitem o movimento da cabeça em todas as direções e o espaço
intervertebral proporciona grande flexibilidade corporal. A cabeça é relativamente grande e robusta, e
o melão pequeno, que se contrai por ação muscular; o rostro é longo com cerdas curtas e esparsas. Os
olhos são pequenos, mas possuem boa acuidade visual tanto dentro quanto fora da água. A nadadeira
caudal é larga e possante, e as nadadeiras peitorais são grandes, largas e espessas. A nadadeira dorsal é
longa e baixa, similar a uma quilha de barco2140.
Possui dois tipos de dentes: 10 pares de dentes posteriores do tipo molariformes, e 18 pares anteriores
cônicos e grandes, totalizando 28 dentes por hemimandíbula198. A coloração varia de cinza-escuro a rosa
brilhante, dependendo da idade e do sexo do animal. Fetos e filhotes são cinza-escuros, mas em geral,
machos adultos e sexualmente ativos são muito mais rosados devido a uma intensa despigmentação
causada por abrasão e cicatrizes, resultantes de confrontos intraespecíficos. A região ventral é mais clara
que a dorsal, mas não existe uma linha definida separando essas regiões do corpo1295.
Muitos trabalhos de filogenia têm sido realizados para tentar descobrir qual a posição taxonômica
da superfamília Platanistoidea, a qual inclui a família Iniidae e outras três famílias de golfinhos de rio,
no entanto existem grandes divergências893,1420,1539. Alguns autores encontraram resultados similares que
foram corroborados por diferentes marcadores moleculares. Estes resultados mostram que as famílias
Iniidae e Pontoporiidae, que são as duas famílias de golfinhos de rio da América do Sul, formam um
grupo relacionado geneticamente e, irmão da superfamília Delphinoidae396,893,1297,1326.
Com relação a trabalhos de filogeografia e genética populacional em botos da família Iniidae, pouco
tem sido feito. Banguera-Hinestroza et al.124 observaram uma distinção no genoma mitocondrial dos
botos das bacias dos rios Beni e Mamoré na Bolívia e da Amazônia central. A análise da região controle
mitocondrial mostrou que não existem haplótipos compartilhados entre os botos das bacias Amazônicas
e dos rios da Bolívia, e que existe um considerável nível de diversidade genética entre essas populações,
propondo a existência de duas diferentes unidades evolutivas.
Hollatz942 analisando seqüências de região controle e citocromo b de 43 animais da Amazônia
Central e as sequências geradas por Banguera-Hinestroza et al.124 observou a existência de três clusters
geográficos distintos, sendo que os animais da Amazônia Boliviana se mostraram monofiléticos,
corroborando com os resultados obtidos por Banguera-Hinestroza et al.124. A partir dos resultados de
analises microssatélites, foi possível observar que existe intenso fluxo gênico entre as populações de
Tefé e Mamirauá no Médio Amazonas e, que as mesmas populações podem ter passado por um declínio
populacional.
Estudos de parentesco em agregações de botos que recebem alimentação das mãos de turistas no
baixo rio Negro, revelaram que as agregações analisadas, de Novo Airão e Furo do Ariaú, são formadas
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exclusivamente por indivíduos machos, e que o nível de parentesco entre eles é muito baixo, revelando
que os animais formam este tipo de agregação exclusivamente para alimentação artificial 858.
Hrbek et al.951 utilizaram amostras de botos de três bacias distintas e verificaram que existem
diferenças significativas entre as populações de cada uma delas; e descreveram uma nova espécie de
boto, Inia araguaiaensis, com ocorrência na bacia dos rios Tocantins-Araguaia. Além de diferenças
morfológicas, também observaram que não há compartilhamento de haplótipos mitocondriais e nem de
alelos nucleares entre as populações dos rios Solimões e Guaporé-Mamoré evidenciando que existem
diferenças significativas entre I. geoffrensis e I. boliviensis.
Gravena et al.855 utilizando 125 amostras de botos coletados ao longo dos rios Guaporé, Mamoré e
Madeira, testaram se a sequência de 18 corredeiras que existiam entre as localidades de Guajará-Mirim e
Porto Velho, antes da construção das UHE, eram barreira à distribuição de I. geoffrensis e I. boliviensis.
Utilizando apenas sequencias de regiões mitocondriais verificaram que o boto-da-bolívia não era restrito
a região acima das corredeiras, e que o fluxo gênico entre essas populações era unidirecional, sempre no
sentido jusante. Só foram encontrados haplótipos de I. geoffrensis abaixo da cidade de Borba, cerca de
160 km próximo da foz do rio Madeira.
Subsequentemente, Gravena et al.857 utilizando também marcadores nucleares e amostras das
localidades entre corredeiras do rio Madeira, observaram que a Cachoeira do Teotônio, maior barreira
geográfica da região, funcionava sim como barreira para os botos limitando o fluxo gênico da população
a jusante com a população a montante. O sentido do fluxo gênico entre as populações se manteve
unidirecional, no entanto, foi observado que as populações entre as corredeiras eram mais residentes
e possuíam alelos exclusivos dessas localidades, podendo ser consideradas unidades de manejo
diferenciadas. Além disso, observaram que abaixo da cachoeira de Teotônio os botos possuíam a maioria
dos alelos nucleares provenientes de I. geoffrensis, enquanto que o DNA mitocondrial desses indivíduos
era proveniente de I. boliviensis, caracterizando dessa forma uma zona híbrida entre essas espécies.
Mais estudos estão sendo realizados para caracterizar essa população.
Estudo citogenético com base em quatro espécimes de Inia geoffrensis provenientes do rio Amazonas,
descreveram um número diplóide de 44 cromossomos para a espécie. Nesse estudo foram observados
cinco grupos cromossômicos: 1) cinco pares sub-telocêntricos, 2) cinco pares submetacêntricos, 3) seis
pares metacêntricos, 4) cinco pares telocêntricos; o cromossomo X é submetacêntrico e o Y distintamente
menor do que os autossomos1116.
Mais recentemente, estudos citogenéticos confirmaram o número diplóide de 44 cromossomos
para a espécie, também com cinco grupos cromossômicos, mas com diferente estruturação
(12m+16sm+6st+8t+XX/XY) e NF = 76. Verificou-se ineditamente, que a região organizadora do
nucléolo está localizada em único sitio, no braço curto do par 14sm e que a heterocromatina se distribuiu
terminalmente nos pares metacêntricos, submetacêntricos, subtelocêntricos e na região pericentromerica
dos telocêntricos. Blocos intersticiais foram observados em alguns pares submetacêntricos e
subtelocêntricos, com a presença de polimorfismo no par 9sm236,237.
O boto-vermelho ocorre em uma ampla variedade de habitat. Estudos na Amazônia central revelaram
que a densidade de botos variou entre sete diferentes habitat avaliados, de 0,4 botos/km em bancos
de areia e margens de igapó a 3,9 em encontro de águas, um fator de 1 a 10 entre os habitat mais
e menos favorecidos. Os outros quatro habitat restantes- praia, vegetação flutuante, confluências e
baias – tiveram de modo geral, densidade muito similares de 0,9-1,0 botos/km linear1294. É uma espécie
fortemente associada às margens dos corpos de água, ocorrendo em maior densidade na faixa marginal
de 50 metros1293.
É um animal de hábitos mais solitários, embora grandes agregações em ressacas e encontro de águas
sejam frequentes. Resultados de levantamentos na Amazônia central mostraram que 99% dos grupos de
botos avistado eram de um a quatro indivíduos1294. É a única espécie de mamífero aquático a apresentar
display sócio-sexual, onde machos adultos utilizam objetos como galhos, paus, barro entre outros, para
cortejar a fêmea1292.
O tempo de gestação é estimado em 11 meses, com um filhote por gestação, que nasce com cerca
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de 85 cm e 13 kg. O tempo de lactação é estimado em 2 e 3 anos. No final do segundo ano, a fêmea
volta a entrar em estro. O intervalo de nascimento é de 3 anos2140. Os machos atingem a maturidade
sexual mais tardiamente do que as fêmeas, aos 8 e 10 anos quando atingem o comprimento de 190 cm.
As fêmeas começam a se reproduzir a partir dos 7-8 anos de idade, com 170 a 180 cm de comprimento
corporal198,1295.
Predominantemente piscívoro, alimenta-se de mais de 50 diferentes espécies de peixes, principalmente
Siluriformes, Sciaenidae, e Characiformes2142. Existe um registro de ingestão de uma pequena tartaruga2134
e o de um caranguejo197.
Estimativas de idade usando as camadas de crescimento na dentina (GLG) revelaram que o botovermelho pode viver 45 anos2143. Um exemplar macho viveu em cativeiro na Alemanha durante 52
anos no Duisburg Zoo. Estudos de marcação e recaptura do Projeto Boto na RDS Mamirauá mostraram
que botos adultos com mais de 10 anos de idade, capturados e marcados em 1994 ainda estão ativos e
vivendo na mesma área, com idades estimadas acima de 30 anos.
População
Existem estimativas populacionais para várias partes da área de distribuição do boto. No entanto, as
comparações entre esses estudos nem sempre são aplicáveis, já que, na maioria, não há padronização
da metodologia empregada, impedindo inferência real do tamanho populacional da espécie80,1150,2140.
As principais estimativas de densidade e abundância para a espécie foram realizadas na Amazônia
colombiana, rios Amazonas2378 e Amazônia brasileira, rio Solimões1293, rio Amazonas1252. O botovermelho ocorre em maior densidade próximo às margens dos rios e em confluências de tributários com
o rio principal. A densidade varia muito entre os diferentes rios e bacias; por exemplo, Magnusson et
al.1252 encontraram a densidade de 0,19 botos/km linear, sendo esta considerada baixa. Altas densidades
com variação de 2,0 a 4,8 botos/km2 foram registradas no rio Amazonas na divisa da Colômbia, Peru e
Brasil2378. No Brasil, as maiores densidades, com média de 3,7 botos/km2, foram registrada na região do
médio rios Solimões e Japurá1293.
A população de botos no médio Amazonas pode ser estruturada em sistemas de lagos de áreas
alagadas com intensa movimentação entre esses sistemas e o rio principal. Para uma área de 11.240 km2,
abrangendo cerca de 10% a18% de habitat de várzea no Brasil, estimou-se uma abundância de 13.000
botos1294. Não existem trabalhos sobre tendências populacionais para a espécie, e o estado populacional
de Inia geoffrensis é desconhecido.
As fortes ameaças sobre a espécie, no entanto, especialmente a caça intencional, pode estar provocando
o declínio de populações em várias áreas de sua distribuição2138,2140. A fragmentação populacional causada
pela construção de usinas hidrelétricas em vários rios na sua área de distribuição com o planejamento de
vários barramentos com o mesmo propósito é outra grande ameaça.
As populações de boto-vermelho dos rios da bacia Araguaia e Tocantins estão atualmente
geograficamente isoladas das populações da bacia Amazônica pela usina hidrelétrica de Tucuruí. Outras
hidrelétricas construídas ao longo do rio Tocantins como Lajeado, Peixe, Serra da Mesa fragmentaram as
populações daqueles rios, da mesma forma que a UHE Jirau e Santo Antônio estão isolando populações
no rio Madeira.
A única estimativa de redução de população do boto-vermelho foi feita para a população de botos
que ocorre na RDS Municipal entre os rios Japurá e Solimões, que vem sofrendo redução de cerca de
10% ao ano. A causa especifica dessa redução é a captura direcionada do boto para uso de sua carcaça
como isca na pesca da piracatinga, Calophysus macropterus2139. Essa captura direta do boto-vermelho
ocorre desde Tabatinga, na fronteira do Brasil com a Colômbia e Peru, até abaixo de Manaus, incluindo
a região de Manacapuru, rio Purus, e no rio Tapajós, próximo a Santarém, no Pará. Muito da captura de
piracatinga na Amazônia central não é desembarcada, mas exportada diretamente para a Colômbia sem
controle. Hoje esse peixe é distribuído em mercados e supermercados da cidade de Manaus e de outras
capitais do Brasil com diferente nome.
As estimativas do volume de captura de boto na região foram feitas com base no volume de dados
Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

137

de desembarque de piracatinga na cidade de Tefé. O maior frigorifico da cidade recebeu somente em
2005 aproximadamente 72 toneladas de piracatinga. Nessa área existem outros nove frigoríficos de
menor porte, totalizando um volume estimado de cerca de 650 toneladas desse peixe. Assumindo que
um total de 1.000 t de piracatinga foi capturada e que a carcaça de um boto médio captura 300 kg de
peixe, considerando ainda que somente a metade desse volume de peixes foi capturado usando isca de
boto, estimamos que cerca de 1.650 botos foram mortos naquele ano próximo a cidade de Tefé. Muitas
comunidades e cidades hoje na Amazônia estão pescando e comercializando a piracatinga, sugerindo que
a escala de matança de botos é muito grande. Com base nessa evidência, essa prática não é sustentável.
O impacto da captura de botos sobre a população estudada foi testada utilizando levantamentos visuais
na RDS Mamiraúa. Contagens mínimas foram efetuadas entre 1994 e 2007. Nenhuma tendência de
declínio foi verificada até o ano de 2000, mas subseqüentemente o número médio de botos começou a
declinar a uma taxa média de 10% ao ano (R2 = 0,15, p < 0,001)2138.
A maior população do boto-vermelho, em função da maior área geográfica da bacia Amazônica se
encontrar no Brasil, é em território Brasileiro. Com exceção talvez dos botos no Alto rio Madeira, que
podem receber aporte populacional dos rios da bacia Beni-Mamoré, todas as outras populações não
dependem de aportes de indivíduos de fora do Brasil e a contribuição relativa de populações estrangeiras
é mínima ou inexistente. Não existe nenhuma expectativa de evidências de que essa contribuição seja
alterada ou de declínio de populações no Brasil devido a modificações ocorridas em populações de fora
do país.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A poluição, a fragmentação e modificação de habitat devido à construção de usinas hidrelétricas além
da degradação ambiental com o assoreamento dos rios, são ameaças indiretas que podem prejudicar a
manutenção das populações da espécie. De acordo com levantamentos das potencialidades da região
Amazônica existem aproximadamente 304 barragens projetadas para a região. Destas, 46 já existem e
258 estão inventariadas para os rios nos estados do Amazonas, Tocantins e Amapá2228. Outras atividades
antrópicas, como mineração, poluição por hidrocarbonetos, metais pesados e organoclorados2298 podem
comprometer a qualidade dos ambientes aquáticos2136,2140. Essas ameaças ocorrem de forma generalizada
na maioria das áreas de distribuição da espécie, exceto em áreas com baixa ocupação humana ou em
áreas de unidades de conservação.
Na última década, a exploração direta do boto-vermelho para o uso como isca na pesca do bagre
piracatinga, Calophysus macropterus provocou um aumento acentuado na mortalidade dessa espécie na
Amazônia2140. Em outras áreas, como por exemplo no rio Araguaia a espécie é morta intencionalmente
por interferir com a pesca esportiva80.
Além da captura direta, um grande número de indivíduos morre anualmente devido às capturas
acidentais em redes de pesca. Apesar do reconhecimento dessas ameaças pouco se tem feito para
quantificar de forma absoluta ou relativa, os níveis de impactos sobre essa espécie2140.
Em várias localidades no estado do Amazonas, os botos são atraídos e utilizados como atração
turística.
Ações de conservação
Existentes
Plano de Ação Nacional para a Conservação de Pequenos Cetáceos982c.
Necessárias
A espécie é listada no Apêndice II da Conveção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Flora
e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES450.
Várias medidas de conservação para a espécie são recomendadas, tais como a conservação de habitat
aquáticos ligados as margens, a regulamentação e ordenação das atividades de turismo e fiscalização das
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atividades pesqueiras1933,1934,2140. Propostas específicas como fiscalização da pesca e da comercialização da
piracatinga são altamente recomendadas. Na região do rio Araguaia torna-se necessário a regulamentação,
ordenamento e fiscalização mais efetiva das atividades turísticas e de pesca79.
Presença em unidades de conservação
Acre: PARNA da Serra do Divisor, ESEC do Rio Acre;
Roraima: ESEC de Maracá, FLONA Rio Branco, ESEC de Caracaraí, PARNA do Viruá;
Amazonas: PARNA do Jaú, REBIO do Abufari, REBIO Uatumã, PARNA Anavilhanas, ESEC JuamiJapurá, ESEC Jutaí-Solimões, PE Nhamundá, PE Serra do Araçá, PE Rio Negro, RESEX Auati-paraná,
RDS Mamirauá, RDS Amanã, RDS Piagaçu-Purus, RDS do Lago Tupé, APA Lago Ayapuá, APA
Parintins-Nhamundá, APA Margem direita e esquerda do Rio Negro, RESEX Lago Capanã Grande,
FLONA Amazonas, FLONA do Jatuarana, FLONA Mapiá-Inuini, RESEX Médio Juruá, FLONA do
Pari – Cachoeira, FLONA Piraiaura, FLONA do Rio Negro, FLONA de Tefé, FLONA de Uruçu;
Amazonas/Rondônia: FLONA de Humaitá;
Pará: FLONA Tapajós, RESEX Tapajós-Arapiuns, PARNA da Amazônia, REBIO Trombetas, FLONA
Caxiuna, ESEC do Jari, APA Arquipélago do Marajó, FLONA de Mulata, FLONA do Itacaiuna, FLONA
de Itaituba II, FLONA Saracá-Taquera, RDS Itatupã-Biquiá, RESEX Marinha de Soure;
Amazonas/Rondônia/Mato Grosso: PARNA Campo Amazônicos;
Rondônia: ESEC de Cuniã, PARNA Pacaás Novos, REBIO Guaporé;
Amapá: REBIO do Lago Piratuba, RESEX Rio Cajari;
Tocantins: PARNA do Araguaia;
Mato Grosso/Goiás/Tocantins: APA Meandros do Rio Araguaia;
Pesquisas
Existentes
• Monitoramento populacional, estudos ecológicos, biológicos, comportamentais do boto-vermelho e do
tucuxi na região da RDS Mamirauá;
• Comportamento social: Interação social e associação em I. geoffrensis;
• Estudos de Bioacustica: vocalizações e ultrasom;
• Estudos genéticos populacionais e filogeografia;
• Impactos da pesca de piracatinga sobre a população de boto-vermelho na Amazônia central;
• Impactos da pesca sobre a população de boto-vermelho e tucuxi na Amazônia central;
• Avaliação de aspectos de saúde de boto-vermelho em diferentes populações ao longo da distribuição da
espécie (toxoplasmose, brucelose e leptospirose);
• Estudos bioquímicos e hematológicos do boto-vermelho;
• Toxicologia: Identificação e quantificação dos contaminantes –hidrocarbonetos, metais pesados e
organoclorados- nos mamíferos aquáticos da Amazônia;
• Estudos ecológicos e biológicos da população de botos do rio Araguaia;
• Monitoramento da população de boto-vermelho no rio Madeira (Rondônia);
• Estimativas populacionais dos rios Purus e Negro (Amazonas).
Necessárias
• Estudos populacionais nas diferentes bacias de rios ao longo da distribuição da espécie;
• Estudos populacionais em áreas de potencial hidroelétrico e seus impactos;
• Monitoramento populacional nas áreas de maior impacto com a pesca, principalmente a da piracatinga;
• Avaliação e quantificação dos impactos da pesca nas populações de botos;
• Estudos biológicos e comportamentais;
• Modelagem populacional.
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Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758

Foto: Luciano Dalla Rosa

José Martins Silva Jr., Aline Boutros de Mello, Marina Consuli Tischer & Salvatore Siciliano

Ordem: Cetartiodactyla
Família: Physeteridae
Nome comum: cachalote

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A1d
Justificativa
Physeter macrocephalus é encontrada em todos os oceanos. A espécie foi intensamente caçada no
passado, suspeitando-se que houve um declínio populacional de pelo menos 50% nas últimas três gerações,
período de 96 anos, inclusive no Brasil. As causas da redução, são claramente reversíveis, compreendidas
e cessadas, portanto, a espécie foi categorizada como Vulnerável (VU), segundo o critério A1d.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1828
Listas estaduais de espécies
ameaçadas685,687a,688,688a,689
Avaliação global2263

VU A1ac; C1
Pará: VU
Espírito Santo: VU
Paraná: VU
Santa Catarina: VU
Rio Grande do Sul: VU
VU A1d

Outros nomes aplicados ao táxon
Physeter catodon Linnaeus, 1758.
Distribuição geográfica
Physeter macrocephalus é cosmopolita, possuindo ampla distribuição em todos os oceanos, sobretudo
em águas marinhas com mais de 1.000 m de profundidade, normalmente não cobertas por gelo1874,2438.
Aparentemente, apesar da intensa caça no passado, a distribuição dos cachalotes parece não ter sido
alterada. Machos e fêmeas têm padrões de distribuição distintos. As fêmeas e os filhotes permanecem
em baixas e médias latitudes e os machos realizam migrações para altas latitudes2437.
No Brasil, ocorre em todo o mar territorial1830,1831, em todas as estações do ano, com maiores frequências
no verão e primavera, 63,7%1830. Há registros para todas as regiões da faixa litorânea brasileira.
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História natural
O cachalote é o maior odontoceto e apresenta dimorfismo sexual acentuado. Os machos atingem 18
m de comprimento total e 57 t de peso, enquanto as fêmeas chegam a 12 m e 45 t. A cabeça retangular,
com aproximadamente 1/3 do tamanho total do corpo, e o borrifo diagonal tornam a espécie de fácil
identificação no mar. Possui nadadeira dorsal pequena e triangular, coloração variada de preta a marrom,
com pequenas regiões brancas ao redor da boca e no ventre. A pele é enrugada a partir da cabeça2438.
Ocorre em águas oceânicas, podendo ser encontrado em todos os oceanos em profundidades maiores
que 1.000 m, havendo registros até 3.000 m de profundidade, principalmente de machos1874,2437. Fêmeas
e jovens estão geralmente restritos a águas em latitudes menores, inferiores a 40-50º e de temperaturas
da superfície maiores do que 15ºC de acordo com Rice1874. No Brasil, foi registrada entre 1.000 e 3.500
m de profundidade, ocorrendo mais frequentemente em profundidades maiores que 1.500 metros1830.
As fêmeas têm uma área de vida menor que os machos, geralmente até 2.000 km de diâmetro, mas
alguns machos são encontrados em águas costeiras restritas ao longo de vários anos. As migrações do
cachalote não são tão regulares como as da maioria das baleias. Em latitudes médias parece haver uma
migração sazonal, mas em áreas temperadas e equatoriais, não há nenhuma migração sazonal clara2437.
A espécie alimenta-se de vários gêneros de lulas, sobretudo Histioteuthideos, lulas mesopelágicas
gelatinosas com até 1 kg de peso. Outros itens incluem a lula gigante, Architeuthis spp. e a lula jamanta,
Dosidicus spp., além de peixes mesopelágicos e demersais454,889,2043,2438. Machos também utilizam
espécies restritas a altas latitudes, como a lula-colosso, Mesonychoteuthis hamiltoni, tubarões e raias2438.
As fêmeas atingem a maturidade sexual a partir dos nove anos, com cerca de 9 m de comprimento,
e a maturidade sexual dos machos pode ocorrer a partir dos 10 anos, mas são mais ativos sexualmente
após os 20 anos189. A gestação dura de 14 a 16 meses, com intervalo médio de nascimento de cinco
anos186. Nasce um filhote por gestação, medindo cerca de três metros2286. O tempo geracional é estimado
em 31,9 anos2264, e a espécie tem longevidade de 50 anos2438.
População
A espécie é comum globalmente, embora tenha sido intensivamente explorada pela caça desde
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o início do século XVI. No início, a caça era aborígene ou sustentável, passando depois pela caça
industrial até sua interrupção temporária determinada pela Comissão Internacional da Baleia - CIB de
1988. A população em 2002 foi estimada em cerca de 360.000 indivíduos, 32% da abundância estimada
antes da caça industrial, que era de aproximadamente 1.110.000 animais2436.
Embora não haja estimativas populacionais para o Brasil, nem atuais nem antes da caça, acredita-se
que redução populacional foi proporcional à redução global provocada pela caça. Suspeita-se um declínio
populacional de pelo menos 50% do início do século passado até hoje. O tempo geracional da espécie é
estimado em 31,9 anos2264, de modo que o período de três gerações corresponde à aproximadamente 96 anos.
No Brasil, acredita-se que as fêmeas e os filhotes apresentam conectividade com a região oceânica ao
norte e os machos com a região oceânica do Uruguai, Argentina e Antártica.
Entre 2001 a 2004, Moreira et al.1479 avistaram 26 grupos de cachalotes na costa brasileira, totalizando
196 indivíduos. Cerca de 70% dos registros ocorreram acima dos 1.500 m de profundidade e somente
um dos avistamentos ocorreu a 100 metros de profundidade, na plataforma continental, na bacia do Pará/
Maranhão. Tal estudo indica três áreas como prováveis áreas de concentração da espécie: Camamu/
Almada (BA), Espírito Santo e Santos (SP). Setenta e sete avistagens, totalizando 494 indivíduos adultos
e 12 filhotes, foram feitas entre a bacia do Pará/Maranhão e a Bacia de Santos de 2001 a 2007, sendo a
maior frequência de avistagens na Baía de Camamu/Almada1830. Na plataforma e Talude Continentais
do sul e sudeste do Brasil, cachalotes foram avistados em sete ocasiões, todas ao Sul do Cabo de Santa
Marta (SC) e em grupos de 1 a 17 indivíduos2459. Mais recentemente, na mesma área, Di Tulio et al.2321
verificaram que o cachalote foi a espécie mais frequente, embora tenha sido registrada apenas entre Chuí
(RS) e Cabo de Santa Marta (SC).
Entre 1967 e 2000, foram registrados, pelo menos, 95 encalhes de cachalotes na costa brasileira,
representados por 62 encalhes individuais e 33 de um único encalhe massivo ocorrido no Rio Grande do
Sul em 1972. Os encalhes ocorreram entre os estados do Pará e do Rio Grande do Sul. A maior incidência
ocorreu no nordeste do Brasil, 54,8%46,1831. Registros subsequentes continuaram a ser reportados ao
longo da costa brasileira1355,2040,2096,2304.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
O cachalote foi intensivamente caçado, principalmente com o propósito da extração do óleo, desde o
início do século XVI, ainda em estágio aborígene ou costeiro/sustentável, passando pela caça industrial
até a moratória de 1988, interrupção temporária da caça, determinada pela CIB. Nos Séculos XVII e
XVIII sua caça foi uma indústria importante para a economia global. Na década de 1830, cerca de 5.000
animais eram caçados anualmente. Esses números decaíram a partir da metade do século XIX devido
ao advento da indústria do petróleo e à baixa abundância populacional da espécie, entre outros fatores.
Após a II Guerra Mundial, um novo pico de caça levou à captura de até 30.000 cachalotes anualmente,
até a moratória de 1988.
No Brasil, os cachalotes foram caçados por baleeiros norte-americanos nas regiões sul e sudeste2305.
Toledo e Langguth2286, analisando dados da estação de caça à baleia de Costinha na Paraíba, identificaram
que 641 cachalotes foram capturados entre 1965 e 1980.
Assim como para outros cetáceos, a poluição física, química e sonora, a pesca e as colisões com
embarcações constituem importantes ameaças. Cachalotes morrem enredados em petrechos de pesca681,
engasgados com plástico e em colisões com navios. Os níveis de contaminantes químicos em sua gordura
são mais altos do que em misticetos, porém, mais baixos do que em pequenos odontocetos costeiros2438.
Ações de conservação
A espécie encontra-se na Moratória de Caça Comercial de 1988 determinada pela CIB. Apenas duas
cotas de captura são concedidas atualmente pela CIB: um pequeno número para a caça artesanal em uma
comunidade da Indonésia e outra pequena cota ao Japão para “caça científica”. A espécie é listada no
Apêndice I da CITES450. Sua captura é proibida no Brasil desde 1987, Lei nº 7. 643, de 18 de dezembro
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de 1987.
O cachalote está incluído no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos Aquáticos:
Grandes Cetáceos e Pinípedes1898.
Presença em unidades de conservação
Rio Grande do Norte: REBIO Atol das Rocas;
Santa Catarina: APA Baleia Franca, REBIO Marinha Arvoredo.

Pontoporia blainvillei (Gervais & d’Orbigny, 1844)

Foto: Frederico Sucunza

Daniel Danilewicz, Eduardo Secchi, Ignacio Benites Moreno, Paulo André de Carvalho Flores,
Paulo Henrique Ott & Salvatore Siciliano

Ordem: Cetartiodactyla
Família: Pontoporiidae
Nomes comuns: toninha, boto-amarelo,
boto-cachimbo, manico, franciscana

Categoria de risco de extinção e critérios
Criticamente em Perigo (CR) A4cde
Justificativa
Pontoporia blainvillei é o pequeno cetáceo mais ameaçado da América do Sul devido aos altos níveis
de capturas acidentais e à degradação do habitat. A principal ameaça é a pesca de emalhe, tanto artesanal
como industrial. Apesar de algumas recentes regulamentações pesqueiras, INI MPA/MMA, no sudeste
e sul do Brasil, o esforço da pesca de emalhe é ainda muito excessivo dentro da área de distribuição
da espécie. Por ser uma espécie costeira, também sofre com a diminuição da qualidade de habitat,
principalmente por poluição. Modelagens e análises quantitativas, realizadas em 2002, indicaram que
a espécie pode atingir o “quase colapso”, chegando a 10% do tamanho populacional original em 23
anos, em média, no sul do Brasil. Outras simulações populacionais para esta espécie realizadas em 2006
sugerem um declínio de 30% do estoque de uma unidade de manejo, Franciscana III: Rio Grande do
Sul/Uruguai, em 25 anos, e de mais 50% em três gerações para a espécie no Brasil. Adicionalmente,
dados mais recentes sobre as capturas acidentais indicam que as quantidades capturadas anualmente são
aproximadamente o dobro dos valores utilizados, de modo que o declínio populacional deve ser maior
do que 80% ao longo de três gerações ou 36 anos. Portanto, com base no declínio já ocorrido e projetado,
a espécie foi categorizada como Criticamente em Perigo (CR), segundo o critério A4cde.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior581,1450
Justificativa para mudança de categoria

Listas estaduais de espécies ameaçadas176,685,686,
687a,688a,689

Avaliação global1842

EN C1
Novas ou melhores informações disponíveis
Espírito Santo: EN
Rio de Janeiro: VU
São Paulo: Ameaçada
Paraná: EN
Santa Catarina: VU
Rio Grande do Sul: CR
VU A3d

Notas taxonômicas
Em função da forte estruturação populacional e das distintas ameaças à conservação, são reconhecidas
distintas unidades de manejo da espécie, denominadas “Franciscana Management Areas” ou FMAs2065,
descritas no item “População”.
Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Atlântico Sul Ocidental, sendo encontrada nas regiões sudeste e sul do
Brasil, no Uruguai e na Argentina. A toninha ocorre desde Itaúnas, estado do Espírito Santo2099, até
Golfo San Matias, Província de Chubut, Argentina536. Seu habitat preferencial inclui regiões estuarinas
e costeiras de até 50 m de profundidade, entretanto, a maior parte dos registros é para águas mais rasas,
de até 30 metros166,580,1756.
A distribuição da toninha não é contínua entre os limites setentrional e meridional. Existem dois
hiatos ao longo da sua área de ocorrência, onde não existem registros confirmados da espécie2095. No
“VII Workshop para Coordenação de Pesquisa e Conservação de Pontoporia blainvillei (Gervais &
d’Orbigny, 1844)”2098, os limites desses hiatos foram atualizados:
- Hiato 1: de Itaúnas (Conceição da Barra, ES) até Santa Cruz (Santa Cruz, ES) - (Instituto Orca & S.
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Botta, com. pess., 2011);
- Hiato 2: da Barra de Itabapoana, São Francisco do Itabapoana (RJ) até Manguinhos, Armação dos
Búzios (RJ)2098.
Entre as possíveis causas para a existência desses hiatos estão a temperatura, profundidade e
transparência da água2095.
A Baía da Babitonga, em Santa Catarina, é um dos poucos locais onde a espécie ocorre em águas
estuarinas534. Na costa brasileira, grupos de toninhas também têm sido avistados no complexo estuarino
de Cananéia, litoral sul do estado de São Paulo2033 e no Complexo Estuarino de Paranaguá, no Paraná2032.
História natural
Embora muitas vezes descrito como um “golfinho de rio”, a toninha não é uma espécie de água
doce. É encontrada principalmente em águas marinhas e em alguns poucos estuários, como a Baía da
Babitonga, no sul do Brasil534, e a parte uruguaia do estuário do rio da Prata1786. Espécie essencialmente
costeira, não ocorrendo usualmente além da isóbata de 30 m. Algumas vezes foram observadas em águas
na isóbata de 50 m e a 55 km da costa580, mas a densidade oceânica é muito baixa.
Aparentemente, não migra, embora movimentos sazonais costeiro/oceânicos estejam sendo
documentados em algumas áreas255,256.
Predação por grandes tubarões e orcas tem sido documentada ao longo da distribuição da
espécie1635,1785,2031.
A toninha é uma das espécies com o ciclo de vida mais curto dentre os cetáceos, vive até 21 anos1757
e, provavelmente, é monogâmica577,1658. Estudos sobre a biologia da espécie indicam variações ao longo
das áreas de distribuição. A maturidade sexual é atingida quando os animais possuem entre 2 e 5 anos
de idade, havendo pouca diferença na idade de maturação entre os sexos. O comprimento médio de
maturidade sexual varia com sexo, fêmeas maiores que machos e com a pronunciada variação geográfica
em tamanho135.
Na FMA I, machos tornam-se sexualmente maduros aos 2 anos de idade e cerca de 115 cm de
comprimento, e fêmeas aos 3 anos e 130 cm1826. Na FMA II, o tamanho ao atingir a maturidade sexual é
de 100 a 116 cm para machos e 122 a 126 cm para fêmeas182,1942. Na FMA III, Rio Grande do Sul, esse
tamanho é de 127,4 cm para machos e 138,9 cm para fêmeas577,582.
As fêmeas dão a luz a um filhote a cada um ou dois anos. O período de gestação dura em torno de
11 meses e o comprimento, ao nascer, varia entre 70 e 80 cm. O tempo de lactação pode chegar a 9
meses. Na FMA I, a reprodução não apresenta uma sazonalidade definida, enquanto nas demais FMAs
os nascimentos ocorrem predominantemente na primavera e verão166,182,582,1942. O tempo geracional da
espécie é de 12 anos2264.
As toninhas se alimentam de várias espécies de peixes de águas rasas (Sciaenidae, Engraulidae,
Gadidae e Carangidae), cefalópodes e crustáceos143,166,314,579,1674,1925.
População
Secchi et al.2065 propuseram quatro unidades de manejo para a espécie: FMA I - as águas costeiras
dos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro; FMA II - estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina;
FMA III - as águas costeiras do Rio Grande do Sul e do Uruguai; e FMA IV - águas costeiras da
Argentina, incluindo as províncias de Buenos Aires, Rio Negro e Chubut. Contudo, trabalhos mais
recentes têm apontado para a existência de outras subdivisões ou refinamentos dessas áreas de
manejo516,558,826,1142,1400,1401,2367, dentre os quais se destacam: a clara subdivisão da FMA1 em duas unidades
de manejo distintas: FMA Ia, no Espírito Santo, e FMA Ib, no Rio de Janeiro558; e a alteração do limite
entre a FMA II e FMA III para o centro da Ilha de Florianópolis, em Santa Catarina558,1638,2367, 250 km ao
norte da divisão original proposta por Secchi et al.2065.
Atualmente, existem estimativas de abundância para todas as FMAs, com exceção da FMA Ia. As
primeiras estimativas na costa brasileira foram realizadas na FMA III, a partir de levantamentos aéreos
no Rio Grande do Sul, em 1996 e 2004578,2068. Contudo, a mais recente e completa estimativa para esta
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área foi realizada em 2014 e indicou a existência de aproximadamente 10.000 (CV = 0,20) toninhas
para o litoral gaúcho (D. Danilewicz, dados não publicados). Para a FMA I, os levantamentos aéreos
realizados em 2011 indicaram a existência de menos de 2.000 (CV = 0,46) toninhas. Contudo, estas
estimativas se referem apenas a FMA Ib558, uma vez que os poucos avistamentos de toninha para a
FMA Ia, durante os sobrevoos, foram obtidos fora de esforço. A abundância da FMA II foi estimada a
partir de sobrevoos realizados no verão de 2008/2009 e indicou a existência de 8.500 indivíduos (CV =
0,34), embora o estoque acima da isóbata de 30 m não tenha sido completamente avaliado2458. Dentro
da FMA II, existem ainda estimativas para a população da Baía da Babitonga, em Santa Catarina, a qual
possivelmente representa uma população isolada533, composta por cerca de 50 indivíduos534,2457.
Embora a abundância total da espécie pareça ser relativamente alta em algumas áreas, na maioria delas
existe uma alta mortalidade por redes de emalhe1637. Modelagens e análises quantitativas indicam que a
espécie pode atingir o quase colapso, chegando a 10% do tamanho populacional original em 23 anos, em
média, no sul do Brasil1088. Outro estudo de modelagem projetou o provável declínio populacional para
os 25 anos seguintes em todas as unidades de manejo2073. Para o cálculo do tamanho populacional, foram
utilizadas as estimativas de densidade existentes para as FMA III e IV. Como não existiam estimativas
de densidade para as FMAs I e II, a densidade dessas unidades de manejo foi calculada aplicando-se
um fator de correção, derivado da taxa de captura por unidade de esforço - CPUE sobre a densidade
da FMA III. Os cenários considerados mais realistas indicaram que cada unidade de manejo poderia
declinar em até 30% no período de 25 anos, com exceção da FMA I. No entanto, é importante notar que
as estimativas de captura acidental na FMA I foram baseadas em dados de uma única vila de pescadores,
embora as capturas acidentais ocorram em outras partes desta unidade de manejo793.
As projeções feitas a partir da modelagem populacional, conforme descrito acima, podem estar
subestimando o risco de declínio das toninhas. A Comissão Internacional da Baleia (CIB), em 2005
indicava que as quantidades capturadas anualmente nas FMAs II e IV são aproximadamente o dobro
dos valores utilizados por Secchi2073 em suas projeções. Além disso, outras fontes de ameaças potenciais
não foram consideradas no estudo de Secchi2073, e o próprio autor alerta para um possível declínio
populacional ainda maior do que aquele projetado. Deste modo, o declínio pode chegar a ser maior que
80% ao longo de três gerações ou 36 anos.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Não há indicação de exploração direta das toninhas. No entanto, a mortalidade acidental durante
a pesca de emalhe tem sido observada, pelo menos, desde o início da década de 1940682. Em 1960, as
capturas acidentais de toninha apenas no Uruguai somaram em torno de 1.500 a 2.000 animais313,1744. As
estimativas mais recentes indicam que, pelo menos, 2.900 animais/ano sejam capturados acidentalmente
em redes de pesca ao longo da área de distribuição da espécie 1637,2066. No entanto, acredita-se que esses
números sejam subestimados, principalmente devido à: 1) ocorrência de capturas por outros tipos de
pesca que não foram monitorados, tais como redes de emalhe ativas e redes de arrasto1458,1531,2071; 2)
omissão de registros por parte dos pescadores; e 3) capturas não identificadas porque as toninhas caíram
da rede antes ou durante o recolhimento das mesmas2066. As taxas de mortalidade decorrentes da pesca
são maiores na FMA III, onde se estima mais de 1.300 capturas acidentais por ano1637,2066,2067, seguida por
FMA IV com cerca de 800 capturas/ano254, FMA II com mais de 700 capturas/ano1009,1947 e FMA I com
mais de 110 capturas/ano171.
Resíduos jogados ao mar também são uma ameaça à conservação da espécie. Análises de conteúdos
estomacais de toninhas do Rio Grande do Sul revelaram diversos materiais sintéticos, tais como pedaços
de redes de nylon, celofane e fragmentos de plástico142. Esse problema também foi relatado para o Rio
de Janeiro e para o norte da Argentina, onde celofane, resíduos da pesca e plástico foram encontrados no
trato digestivo de diversos indivíduos167,579,599. Os efeitos da ingestão de tais detritos no estado de saúde
das toninhas não são conhecidos e as implicações em nível subpopulacional são incertas. No entanto, os
resíduos podem ter um efeito negativo em pelo menos algumas áreas.
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Outras ameaças potenciais à conservação da espécie incluem várias formas de degradação do
habitat, como a sobrepesca, a destruição da comunidade bentônica e a captura acidental por arrasto de
pequenos peixes cianídeos – principal presa das toninhas143,579,1674,1925. A contaminação da zona costeira é
outra ameaça, sendo que diversos compostos químicos já foram reportados em tecidos de indivíduos da
espécie33,1119. Nesse sentido, existe uma grande preocupação em relação aos potenciais impactos da lama
tóxica despejada na foz do rio do Doce, na FMA Ia, após o desastre ecológico ocorrido na barragem de
minério em Mariana (MG), em 2015.
Ações de conservação
Existentes
Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação da Toninha979 e Plano de Ação Nacional para a
Conservação de Pequenos Cetáceos982c.
Dentre as mais importantes previstas nestes PANs, estão a redução do nível de capturas acidentais
da espécie, especialmente a partir da redução do esforço pesqueiro e da criação de novas áreas marinhas
protegidas, o controle do impacto ambiental das atividades e empreendimentos nos locais de ocorrência
da toninha, e o desenvolvimento de estratégias para aumentar o conhecimento público sobre a espécie
e seus problemas de conservação.
Em relação ao manejo das pescarias, foi publicada a INI MPA/MMA n° 12/20121444 que regulamenta
o emprego de redes de emalhe nas regiões sudeste e sul do Brasil. Contudo, apesar de alguns importantes
avanços desta instrução normativa, como o congelamento do tamanho da frota pesqueira, o esforço de
pesca é ainda muito acima dos níveis sustentáveis pela espécie.
A espécie ocorre em mais de 70 unidades de conservação ao longo da costa brasileira. Contudo,
a maioria das UCs é de uso sustentável e não prevê no plano de manejo ações específicas para a
conservação da espécie. Algumas UCs, incluindo as de proteção integral, sequer possuem plano de
manejo. Portanto, o simples fato de estar contida dentro de uma UC não implica necessariamente que a
espécie esteja protegida.
A toninha está listada no Apêndice II da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da
Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES450.
Presença em unidades de conservação
Espírito Santo: ESEC da Barra Nova, APA da Ilha do Frade, PM Morro da Mantegueira, MN Morro
do Penedo, Parque Natural Municipal de Jacarenema, PM Morro da Pescaria, PE de Itaúnas, APA de
Conceição da Barra, APA da Praia Mole, PE Paulo César Vinha, APA de Guanandy, PE Ilha das Flores,
APA de Setiba, REBIO de Comboios;
Rio de Janeiro: APA do Pau Brasil, APA de Massambaba, APA de Maricá, APA de Mangaratiba, REBIO
Ilha Grande, PE da Ilha Grande, REBIO da Praia do Sul, PE Marinho do Aventureiro, APA de Tamoios,
REBIO de Guaratiba, PARNA da Restinga de Jurubatiba, RESEX Arraial do Cabo, APA de GuapiMirim,
ESEC de Guanabara, MN Ilha das Cagarras, ESEC de Tamoios, APA de Cairuçu;
São Paulo: PE da Ilha do Cardoso, ESEC do Bananal, PE Ilha do Anchieta, PE de Ilhabela, APA Marinha
do Litoral Norte, APA Marinha do Litoral Centro, APA Marinha do Litoral Sul, PE Marinho da Lage de
Santos, PE Xixová-Japuí, ESEC Chauás, ESEC de Tupinambás, ESEC de Tupiniquins, APA de IguapeCananeia-Peruíbe, ARIE Ilha Queimada Grande e Queimada Pequena, ARIE Ilha do Ameixal;
Paraná: Parque Natural Municipal da Bacia do Rio Perequê, APA Estadual de Guaraqueçaba, ESEC
Ilha do Mel, ESEC de Guaraguaçú, APA Estadual de Guaratuba;
Santa Catarina: PM da Lagoinha Leste, APA do Entorno Costeiro, PM de Galheta, ARIE Costeira
de Zimbros, PE da Serra do Tabuleiro, PE do Rio Vermelho, PARNA do Superagui (Ilha das Peças),
APA de Paranaguá, APA de Guaraqueçaba, APA de Guaratuba, REBIO Marinha do Arvoredo, APA de
Anhatomirim, RESEX de Pirajubaé, ESEC de Carijós;
Rio Grande do Sul: REVIS da Ilha dos Lobos, PARNA da Lagoa do Peixe.
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Pesquisas
O Plano de Ação Nacional para a Conservação da Toninha979, assim como os workshops internacionais
para coordenação de pesquisa e conservação da toninha532,1636 mencionam diversas pesquisas prioritárias
para a conservação da espécie, dentre as quais se destacam:
• Atualização das estimativas de abundância, tendências e dos níveis de captura acidental da espécie;
• Avaliação de métodos para redução das capturas acidentais da espécie, incluindo o desenvolvimento
de técnicas pesqueiras alternativas;
• Refinamento da estrutura populacional e dos limites das unidades de manejo existentes;
• Identificação de áreas prioritárias para a conservação da espécie.

Alouatta belzebul (Linnaeus, 1766)

Foto: Frederico Acaz

Mônica Mafra Valença-Montenegro, Marcos de Souza Fialho, Andréa Siqueira Carvalho, André Luis
Ravetta, Taissa Régis, Fabiano Rodrigues de Melo & Liza Maria Veiga†

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nomes comuns: guariba-de-mãos-ruivas,
guariba, górgo
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção
Não A e critérios
IC
Vulnerável (VU) A2cdENDo ÊbM
rasil
d

Justificativa
Alouatta belzebul apresenta distribuição disjunta, parte na Amazônia, PA, MA e potencialmente
no norte do MT, parte na Floresta Atlântica nordestina, RN, PB, PE e AL. Esta espécie tem tamanho
populacional estimado em menos de 250 indivíduos maduros na Floresta Atlântica, mas na Amazônia
este número é superior a 10.000 indivíduos. Infere-se que nas últimas três gerações houve uma redução
populacional de pelo menos 30% em razão da perda e fragmentação de habitat, caça, aumento da matriz
energética e expansão urbana. Sendo assim, esta espécie foi categorizada como Vulnerável (VU), pelo
critério A2cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global268
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Não consta
Não consta
VU A2cd

Outros nomes aplicados ao táxon
Simia belzebul Linnaeus, 1766.
Notas taxonômicas
Descrição original baseada na obra de Marcgrave1262, sem tipo conhecido865. Hill932 e Stanyon et al.2201
listaram cinco subespécies do guariba-de-mãos-ruivas, Alouatta belzebul, todas endêmicas ao país: A.
b. belzebul (Linnaeus 1766)1112 que, segundo Cabrera335, seria restrito ao rio Capim, região oriental do
Pará; A. b. discolor (Spix 1823) para a ilha de Gurupá, Pará; A. b. ululata (Elliot 1912) de Miritiba,
Maranhão; A. b. mexianae Hagmann 1908, da ilha de Mexiana, no arquipélago de Marajó; e A. b.
nigerrima Lönnberg, 1941, segundo Cabrera335, restrito a Patinga, Amazonas. Cruz Lima541 identificou a
forma nigerrima como uma espécie plena. Estudos citogenéticos também indicaram que A. b. nigerrima
é suficientemente distinta a ponto de justificar o status de espécie88,1196, e que está mais próxima de
seniculus do que da forma belzebul1572. Groves878,879 e Gregorin865 também a identificaram como uma
espécie distinta. De acordo com Groves878,879, A. discolor (Spix 1823) e A. ululata Elliot (1912) são
considerados sinônimos júnior de A. belzebul, embora Gregorin865 as considere como espécies distintas
e a forma mexianae como sinônimo júnior de A. discolor. Aqui está sendo seguida a taxonomia proposta
por Gregorin865 e Rylands2000, ou seja, o táxon A. belzebul ora reconhecido não abrange as formas
discolor, ululata e nigerrima. Alouatta belzebul apresenta dois conjuntos de populações disjuntos: um
na Floresta Amazônica e outro na Floresta Atlântica248,865,1129.
Distribuição geográfica
Alouatta belzebul é endêmico ao Brasil, apresentando distribuição disjunta, com um conjunto de
populações na porção oriental da Floresta Amazônica e outro na Mata Atlântica. A população amazônica
tem seu limite oriental na Mata dos Cocais, nos estados do Maranhão e Tocantins, onde a distribuição
geográfica coincide com os limites do bioma Amazônico. O rio Xingu, aparentemente, pode ser o limite
oeste e, a norte, a espécie é limitada pelo rio Amazonas, embora haja registro de populações no extremo
sul do Amapá865 e um registro de Bonvicino et al.248 para o município de Oriximiná no Pará. Neste caso,
pode ser um equívoco, pois a espécie que ocorre em Oriximiná é A. macconnelli1585, que é amplamente
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distribuída na margem norte do rio Amazonas. É preciso uma maior amostragem entre as cabeceiras do
rio Xingu, pois não se sabe ao certo qual espécie de Alouatta ocorre nessa área, bem como no interflúvio
Iriri-Xingu. No extremo norte do estado do Tocantins, a espécie é simpátrica com A. caraya e possui
populações isoladas ao norte do município de Babaçulândia, onde também foi encontrado um grupo
misto que tinha uma fêmea de A. caraya e um macho de A. belzebul, demonstrando haver uma pequena
zona de contato na região (F. R. de Melo obs. pess. & Raony M. Alencar, com. pess., 2012).
As populações da Floresta Atlântica atualmente ocorrem em 18 fragmentos, sendo um em Pernambuco,
um no Rio Grande do Norte, no limite setentrional e o restante nos estados da Paraíba e Alagoas526,741.
No nordeste, a espécie está limitada ao sul pelo rio São Francisco, a leste pelo Oceano Atlântico e foi
registrada em até 50 km a oeste741.
Há indicações de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação à sua área de ocupação
ou extensão de ocorrência histórica, pois grande parte da distribuição do táxon na região Amazônica
está incluída no arco do desmatamento. Além disso, na Floresta Atlântica, a área de ocupação está
extremamente reduzida e fragmentada. A REBIO Guaribas é uma área com confirmação de extinção
local do táxon que, recentemente, foi alvo de repovoamento.
A extensão de ocorrência da espécie na Amazônia é maior que 800.000 km² e, na Floresta Atlântica,
é de aproximadamente 16.600 km². Com relação à sua área de ocupação, enquanto para a população
amazônica este valor supera os 2.000 km², para a população atlântica estima-se que seja menor que 160
km2 741.
História natural
Alouatta belzebul ocorre em Floresta Tropical Amazônica de Planície, Floresta de Várzea de
Marajó e fragmentos de Floresta Tropical Atlântica do Nordeste2354. Não é restrito a habitat primários e
apresenta tolerância a modificações/perturbações no ambiente, sendo encontrado em áreas perturbadas
pela extração mineral384 e ocupando fragmentos de tamanho reduzido e em regeneração (M. Fialho,
dados não publicados, 2012).
A área de vida do táxon é estimada em 13,5 ha e 18,05 ha1747, na região amazônica, e entre 4,75 ha e
9,50 ha para a Floresta Atlântica253.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
Peso adulto
Fêmea
3.233,33 (2.900-3.600 g.) (n = 6) (CPB, dados não publicados).
Macho
4.706,87 (4.080-5.200 g.) (n = 8) (CPB, dados não publicados).
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 300 mm (300-645), cauda: 450 mm (450-700) (n = 23)865 .
Macho
Cabeça-corpo: 440 mm (440-680), cauda: 540 mm (540-745) (n = 18)865 .
Sistema de acasalamento
Poligâmico6.
Intervalo entre nascimentos
0,63 ± 0,3 filhotes por ano para A. guariba clamitans1026.
Tempo de gestação
186 dias para A. palliata1536; 190 dias A. guariba clamitans1026.
Tamanho da prole
1 filhote (para o gênero)861.
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Longevidade
Desconhecida para a espécie.
Tempo geracional
12 anos, valor atribuído ao gênero1001.
Características genéticas
Cariótipo: machos 2N = 50 (fêmeas) - 49 (machos)88.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Nascimento et al.1525 não encontraram evidências de diferenciação significativa entre as populações
atlânticas e amazônicas.
População
Para as populações da Floresta Atlântica infere-se que o tamanho populacional total remanescente
seja menor que 500 indivíduos, não ultrapassando de 250 o número de indivíduos maduros. Por outro
lado, infere-se que a população Amazônica tenha mais que 10.000 indivíduos maduros.
Alouatta belzebul apresenta tamanho médio de grupos entre 5-9 indivíduos1747.
O táxon é considerado comum na ilha de Marajó (PA). Já na Floresta Atlântica é considerado raro2354,
onde infere-se que existam menos de 500 indivíduos em 18 localidades isoladas526,741. Suspeita-se que a
maior subpopulação na Floresta Atlântica esteja na RPPN Pacatuba, no estado da Paraíba. Ao norte do
estado de Tocantins, próximo à cidade de Estreito, a abundância populacional calculada para a espécie,
considerando quatro fragmentos florestais de 65 a 900 ha, variou de 1,35 a 3,72 ind/10 km percorridos.
Dados de densidade populacional na região de Estreito demonstram haver no mínimo 141 indivíduos
da espécie em fragmentos florestais extremamente alterados e cada vez mais isolados entre si, o que
evidencia a não existência de populações mínimas viáveis.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: assentamentos rurais, agricultura, pecuária,
expansão urbana, desmatamento, aumento da matriz energética, desconexão de habitat, redução
de habitat e caça. A população da Floresta Atlântica é afetada principalmente pela perda de habitat,
fragmentação e isolamento das populações. A caça também é considerada um fator de impacto para a
população atlântica, porém as populações amazônicas sofrem uma maior pressão de caça e também são
afetadas pela perda de habitat causada por desmatamentos ilegais, instalação de usinas hidrelétricas,
pavimentação de rodovias, pecuária e assentamentos agrários.
Ações de conservação
A espécie está listada no Apêndice II da CITES, está inserida no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Primatas Amazônicos990b e as populações da Floresta Atlântica, incluídas no Plano de
Ação Nacional para a Conservação dos Primatas do Nordeste526.
Presença em unidades de conservação
Mata Atlântica:
Rio Grande do Norte: RPPN Mata da Estrela526;
Paraíba: REBIO Guaribas, RPPN Engenho Gargaú, RPPN Fazenda Pacatuba526;
É possível que também ocorra nas Terras Indígenas Potiguaras741;
Alagoas: ESEC de Murici, APA Estadual de Murici, RPPN Reserva Santa Tereza526, RESEX Marinha
da Lagoa do Jequiá.
Floresta Amazônica:
Pará: FLONA Caxiuanã1025,1747, REBIO do Tapirapé1978,2354, FLONA Carajás383, FLONA Tapirapé-Aquiri
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(A. Carvalho, dados não publicados), APA do Igarapé Gelado (A. Carvalho, dados não publicados),
RESEX Maracanã, RESEX Rio Xingu, RDS Estadual Pucuruí-Ararão, APA Estadual do Arquipélago
de Marajó, APA Estadual do Lago de Tucuruí, APA Estadual Triunfo do Xingu (oficina de avaliação),
RPPN Tibiriçá, RPPN Fazenda Pioneira (oficina de avaliação);
Maranhão: REBIO Gurupí1978,2354, RESEX Quilombo do Frexal (M. Fialho, dados não publicados), APA
Estadual de Upaon Açu-Miritiba-Alto Preguiças (oficina de avaliação);
Tocantins: PARNA do Araguaia957.
Pesquisas
O Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros (CPB) vem dando suporte
a pesquisas com esta espécie desde 2001. Realizou o levantamento das populações remanescentes no
nordeste e orienta solturas de animais oriundos de resgates e apreensões do IBAMA e polícia florestal.
O projeto “Estado de conservação de primatas em terras indígenas do Povo Potiguara, na Paraíba” está
sendo desenvolvido pela UNIFESP e pelo ICMBio/CPB. Ao norte de Tocantins, Fabiano R. de Melo
e Raony M. Alencar estão realizando coletas sistemáticas dentro do programa de monitoramento para
conservação da espécie, como condicionante ambiental do licenciamento da UHE de Estreito, localizada
em Estreito (TO).

Alouatta discolor (Spix, 1823)

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nomes comuns: guariba-de-mãos-ruivas,
guariba-de-mãos-vermelhas

Foto: Ricardo Sampaio

Liliam Patricia Pinto, André Luis Ravetta, Gerson Buss, Anthony Brome Rylands & Liza MariaVeiga†

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Não A
Categoria de risco de extinção e critérios
IC
ENDÊbM
sil
do ra
Vulnerável (VU) A4cd

Justificativa
Alouatta discolor possui extensão de ocorrência ampla, mas considerando as fortes ameaças,
como desmatamento continuado, com tendência a crescer com o asfaltamento da BR-163 e BR-230,
implantação de hidrelétricas, assentamentos rurais e aberturas de lavouras, aliados à caça, infere-se um
declínio populacional de pelo menos 30% ao longo de 36 anos, sendo, portanto, categorizada como
Vulnerável (VU), pelo critério A4cd.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global266

Não consta
Não consta
VU A2c

Outros nomes aplicados ao táxon
Alouatta belzebul discolor (Spix, 1823).
Notas taxonômicas
Hill932 e Stanyon et al.2201 listaram cinco subespécies do guariba-de-mãos-ruivas, Alouatta belzebul:
A. b. belzebul (Linnaeus, 1766) restrito ao rio Capim, região oriental do Pará por Cabrera335; A. b.
discolor (Spix, 1823) de Gurupá, Pará; A. b. ululata Elliot, 1912, de Miritiba, Maranhão; A. b. mexianae
(Hagmann, 1908), da ilha de Mexiana, no arquipélago de Marajó; e A. b. nigerrima Lönnberg, 1941,
segundo Cabrera335 restrito a Patinga, Amazonas. Groves878,879 considerou A. discolor e A. ululata
sinônimos de A. belzebul, embora Gregorin865 considere como espécies distintas. Aqui estão sendo
seguidas as propostas taxonômicas de Gregorin865 e Rylands2000.
Distribuição geográfica
O táxon é endêmico ao Brasil, estando presente nos estados do Mato Grosso e Pará, onde é residente
e nativo266.
Ocorre ao sul do rio Amazonas, entre os rios Tapajós e o complexo Xingu-Iriri, a leste até Gurupá
(localidade-tipo). Bonvicino et al.248 identificaram a forma discolor como a espécie ocorrendo em
todo arquipélago de Marajó, inclusive a Ilha Mexiana. Fernandes et al.706 indicaram A. belzebul para a
Ilha Mexiana sem menção de subespécies, exceto para dizer que não encontraram espécimes de A. b.
mexianae nas coleções do Museu Goeldi, Belém, e do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Gregorin865,
indicou A. belzebul, como a forma ocorrendo nas ilhas Marajó, Caviana e Pará, e a seguinte distribuição
para A. discolor: “desde a margem direita do Rio Tapajós até o baixo Rio Tocantins e presumivelmente
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na Ilha Mexiana.” Gregorin865 listou Mycetes belzebul mexianae Hagmann, 1908 como sinônimo de A.
discolor, embora a palavra “presumivelmente” indica que a identidade dos guaribas que ocorrem na Ilha
Mexiana permanece incerta.
A espécie também está presente abaixo do rio Tapajós e ao norte do Mato Grosso, no interflúvio
Juruena-Teles Pires, onde foi registrado um grupo vivendo em simpatria com A. puruensis1759. É preciso
uma maior amostragem no interflúvio Iriri-Xingu e no médio Teles Pires, na região do Cristalino.
Há indicações de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação a sua área de ocupação
histórica, em decorrência dos avanços do desmatamento (L. Pinto, dados não publicados).
A extensão de ocorrência da espécie é maior que 20.000 km² e infere-se que sua área de ocupação
seja maior que 2.000 km².
História natural
Alouatta discolor ocorre em floresta ombrófila perene, tanto em igapó quanto em terra firme266,1760,1762.
O táxon não é restrito a habitat primários, sendo tolerante a modificações/perturbações no ambiente. Em
levantamento preliminar realizado no PARNA do Jamanxim, A. discolor foi a espécie mais frequente,
sendo encontrada principalmente às margens do rio Jamanxim325. Na região de Santarém até Rurópolis,
ao longo da rodovia BR-163, A. discolor é mais abundante em fragmentos florestais em relação à floresta
contínua (Flona do Tapajós)717. Contudo, ao sul dessa área até a Serra do Cachimbo, entre a BR-163 e o
rio Tapajós, a espécie é menos abundante e até rara em algumas localidades. A área de vida para um
grupo no norte do Mato Grosso foi estimada em 63 ha1760,1762.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
Peso adulto
Fêmea
5.520 g. (n = 27)1730.
Macho
7.270 g. (n = 26)1730.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 300 mm (300-645), cauda: 450 mm (450-700) (n = 23)865.
Macho
Cabeça-corpo: 440 mm (440-680), cauda: 540 mm (540-745) (n = 18)865.
Sistema de acasalamento
Poliginia1762.
Intervalo entre nascimentos
0,63 ± 0,3 filhotes por ano para A. guariba clamitans1026.
Tempo de gestação
186 dias para A. palliata1536; 190 dias A. guariba clamitans1026.
Tamanho da prole
1 filhote1762.
Longevidade
Desconhecida para a espécie.
Tempo geracional
12 anos1001.
Características genéticas
Desconhecida para a espécie.
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População
O tamanho da população total remanescente de A. discolor não é conhecido, mas estima-se que o
número de indivíduos maduros deste táxon é superior a 10.000.
No norte do Mato Grosso foi registrado um tamanho médio de grupo de 7 a 9 indivíduos1760,1762.
Ferrari et al.717 registraram grande variação na taxa de encontro de A. discolor (A. belzebul) de 0,78 até
8,65 grupos por 10 km percorridos.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: agricultura, pecuária, extração mineral,
garimpo, aumento da matriz energética, aumento da matriz rodoviária, redução de habitat, expansão
da soja, desmatamento continuado com tendência a crescer com o asfaltamento da BR-163 e BR-230,
implantação de hidrelétricas, assentamentos rurais e aberturas de lavouras, aliados à caça.
Ações de conservação
A espécie está listada no Apêndice II da CITES e no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos
Primatas Amazônicos990b.
Presença em unidades de conservação
Pará: FLONA do Tapajós717, PARNA do Jamanxim325, FLONA Itaituba I, FLONA Itaituba II, FLONA
Altamira266, APA do Tapajós, FLONA do Jamanxim, FLONA do Trairão, RESEX Riozinho do Anfrísio,
PARNA do Rio Novo, RESEX do Rio Iriri, RESEX Verde Para Sempre (oficina de avaliação);
Mato Grosso: RPPN Cristalino.

Alouatta guariba clamitans Cabrera, 1940

Ordem: Primates
Família: Atelidae

Foto: Juliana Teixeira

Júlio César Bicca-Marques, Sandro Leonardo Alves, Bianca Ingberman, Gerson Buss, Brígida Gomes
Fries, André Chein Alonso, Rogério Grassetto Teixeira da Cunha & João Marcelo Deliberador Miranda

Nomes comuns: bugio-ruivo, bugio, barbado,
guariba

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4ce
Justificativa
Apesar de Alouatta guariba clamitans apresentar ampla distribuição na Mata Atlântica, do rio Doce
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(ES) ao rio Camaquã (RS) e a oeste até o norte da Argentina, o táxon é altamente suscetível à febre
amarela, tendo um surto em 2008/2009 vitimado um grande número de indivíduos no estado do Rio
Grande do Sul, com mortalidade registrada nos estados do Paraná e São Paulo. A redução populacional
decorrente destes surtos epizoóticos, aliada ao efeito do alto grau de fragmentação do habitat, permitem
suspeitar que o táxon sofrerá um declínio populacional de, pelo menos, 30% nas três gerações seguintes
ao surto de 2008. Infere-se que o cenário de pequenas subpopulações isoladas característico de parte
significativa da distribuição do táxon poderá agravar os efeitos sinérgicos da endogamia. Além disso,
muitas subpopulações sofrem impacto com a expansão urbana e de infraestrutura, como acidentes na
rede elétrica, atropelamentos, predação por cães. Sendo assim, o táxon foi categorizado como Vulnerável
(VU), sob o critério A4ce.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies
ameaçadas684,685,686,688a,689
Avaliação global1385

NT
Mudança genuína no estado de conservação
Minas Gerais: VU
São Paulo*: Ameaçada
Paraná*: NT
Santa Catarina*: VU
Rio Grande do Sul: VU
LC

*Avaliada como Alouatta clamitans.

Outros nomes aplicados ao táxon
Alouatta fusca clamitans Cabrera, 1940; Alouatta clamitans Cabrera, 1940.
Notas taxonômicas
O status taxonômico tem sido discutido devido a proposta de duas subespécies de Alouatta guariba:
Alouatta guariba guariba (Humboldt, 1812) e Alouatta guariba clamitans Cabrera, 1940865,1979. Rylands
& Brandon-Jones1979 indicam que o uso do nome específico A. guariba (Humboldt, 1812) seria o correto,
precedendo a nomenclatura A. fusca (E. Geoffroy, 1812) utilizada no século XX. Em contrapartida,
Gregorin865 argumenta que A. fusca seria o sinônimo sênior e, portanto, de acordo com a regra de
prioridade estabelecida no Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, deve prevalecer sobre o
nome A. guariba, sendo este último um sinônimo júnior. Para a forma do sul não há divergências em
relação ao epíteto subespecífico clamitans proposto por Cabrera333. As características da morfologia do
crânio e do osso hióide levaram865 a argumentar que as duas subespécies deveriam ser elevadas ao nível
de espécie. Porém, os resultados de estudos genéticos não são conclusivos1383. Desta forma, seguimos a
taxonomia adotada por Rylands et al.878,879,1993,2000.
Distribuição geográfica
O táxon não é endêmico ao Brasil, ocorrendo também na Argentina1383. Ocorre no leste do Brasil,
ao longo do bioma Mata Atlântica (latu sensu) nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul1383. Sua distribuição é limitada ao sul
pela bacia do rio Camaquã1793. A província de Misiones na Argentina representa o limite oeste222,537,1994.
Não está claro o limite norte, podendo ser o rio Doce1091 ou o rio Jequitinhonha, pois os bugios ao longo
da margem norte do rio Doce são praticamente indistinguíveis dos bugios ao longo da margem sul
desse rio1383. Contudo, Rylands et al.1994 encontraram indivíduos com coloração ouro-pálida típica de
A. g. guariba ao sul do baixo Jequitinhonha. Porém, os mesmos autores registraram indivíduos com o
dicromatismo sexual típico de A. g. clamitans mais a oeste, ao norte do médio Jequitinhonha. Há poucos
registros de bugios ao norte do rio Jequitinhonha1383.
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Alouatta caraya também ocorre entre os rios Uruguai e Paraná, e indivíduos híbridos têm sido
registrados nessa região1383. Mendes et al.1383 sugerem que A. caraya está substituindo A. guariba nesta
região em função da degradação e supressão do habitat de Mata Atlântica.
Há simpatria e possível hibridação também no município de São Francisco de Assis (RS)210 e ao
longo das matas ripárias do rio Paraná, entre Porto Figueira e Porto Camargo, e nas ilhas e várzeas
da APA do rio Paraná11. Nesta região ocorre o ecótono entre os biomas Mata Atlântica, típico de A. g.
clamitans e Cerrado, típico de A. caraya.
O Atlas da fauna em unidades de conservação do estado de Minas Gerais993 menciona a ocorrência de
Alouatta guariba, sem identificar a subespécie, em três UCs em locais de dúvida quanto à subespécie:
PE Serra Negra, PE Rio Preto e ESEC Mata dos Ausentes.
Há indicações de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação a sua área de ocupação
histórica, devido à extensa fragmentação florestal nos estados do sul e sudeste do Brasil. Em porções
da distribuição há vácuos de ocorrência da espécie, a despeito da ocorrência de fragmentos florestais
que potencialmente poderiam abrigá-la. Com o último surto de febre amarela, caça e os abates por
seres humanos, subpopulações podem ter sido extintas31,740. Holzmann et al.945 relatam a extinção de
uma população em uma UC na Argentina (El Piñalito Provincial Park, Misiones). Portanto, não se
pode descartar que o mesmo tenha ocorrido no Brasil, particularmente em fragmentos pequenos. Novos
surtos de febre amarela poderão comprometer ainda mais a sobrevivência das populações remanescentes
nestes locais.
A extensão de ocorrência da espécie é maior do que 20.000 km² e infere-se que sua área de ocupação
seja maior que 2.000 km² com base na ocorrência no continuum florestal da Serra do Mar e em sua
capacidade de sobreviver em manchas menores.

História natural
Alouatta guariba clamitans ocorre desde as terras baixas até florestas submontanas e montanas,
estendendo-se até florestas sazonais semidecíduas no estado de Minas Gerais434,435,438,1387,1388,1994. No
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná também ocorre em floresta ombrófila mista, Floresta
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com Araucária2055. Aguiar et al.11 registraram a espécie em floresta periodicamente inundada e floresta
semidecídua nas planícies de inundação do rio Paraná (PR). No Rio Grande do Sul ocorre em fragmentos
de Floresta Estacional Decidual778. Buss326 relata a ocorrência em formações florestais características do
Rio Grande do Sul: mata mesohigrófila, mata higrófila e mata subxerófila. Somente neste estado o táxon
foi registrado em mata de restinga, mata psamófila742. Não foram encontrados relatos de ocorrência
em manguezal. No Rio de Janeiro o táxon é observado principalmente em remanescentes de Floresta
Estacional Semidecidual, mas também em Floresta Densa40. O táxon não é restrito a habitat primários,
sendo tolerante a modificações/perturbações no ambiente1383.
O tamanho da área de vida varia consideravelmente entre locais de estudo. Bicca-Marques212 cita
uma variação de 3,9 a 33,0 ha (média = 10,2; D.P. = 8,1; n = 11). Fortes778 observou um grupo habitante
de dois pequenos remanescentes, com menos de 1 ha de área, no total. A área de vida foi estimada em
15,4 ha no Sítio Roda D’Água e em 28,7 ha na Fazenda Castanheiras2075.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
3,6 anos934,2215.
Macho
5,0 anos934,2215.
Peso adulto
média = 4.350 g. (n = 5)2167; 4.100-5.000 g. (para A. guariba como um todo, baseado em 3
Fêmea
indivíduos)776.
média=6.730 g. (n = 4)2167; média = 7.750 g. (D.P. = 1.540, mín. = 6.000, máx. = 8.880, (n =
Macho
3)1245; 5.200-7.150 g. (para A. guariba como um todo, baseado em 4 indivíduos)776.
Comprimento adulto
cabeça-corpo: 390-575 mm, cauda: 490-710 mm426; cabeça-corpo: média = 494 mm, cauda:
Fêmea
média = 459 mm (n = 10)1838.
cabeça-corpo: 465-720 mm, cauda: 490-750 mm426; cabeça-corpo: média = 550 mm, cauda:
Macho
média=452 mm (n = 10)1838; cabeça-corpo: média=537 mm (D.P.=78, mín. = 450, máx. =
600, n = 3), cauda: média = 613 mm (D.P. = 23, mín. = 600, máx . = 640, n = 3)1245.
Sistema de acasalamento
Poligâmico. Geralmente um macho adulto e várias fêmeas adultas996,1388,1430. Encontrados também em
grupos com um casal de adultos, um a três machos e uma fêmea e vários machos e várias fêmeas426,1434,2114,2215.
Razão sexual
1,62 fêmeas/macho1434.
Intervalo entre nascimentos
22,5 meses2215; 9 meses1434.
Tempo de gestação
~6,3 meses (n = 1)2202.
Tamanho da prole
1 filhote2215.
Taxa de mortalidade
74% dos filhotes sobrevivem até o primeiro ano de vida na Estação Biológica de Caratinga2215.
Longevidade
15 a 20 anos2219.
Tempo geracional
12 anos1001.
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Características genéticas
Cariótipo: 45, 46, 49, 50 ou 521571; 2n = 48 (macho), 2n = 49 (fêmea)1932.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Já foram identificadas diferenças genéticas significativas nas populações de Alouatta guariba clamitans,
sendo que há variações no cariótipo de 2n = 45/46 até 2n = 52, aumentando de sul para norte, ao longo
da área de distribuição1108,1569–1571,1932. Além disso, foi sugerida a existência de mais de uma unidade
evolutivamente significante para este táxon a partir de moleculares903,1034,1250. Esses dados indicam a
necessidade de estudos com maiores amostragens e análises integrativas.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido, mas suspeita-se que o número de
indivíduos maduros deste táxon seja superior a 10.000. Pinto et al.1767 relatam ao menos oito populações
com mais de 500 indivíduos, estimadas por transecto linear em áreas de Mata Atlântica no sul e sudeste
do Brasil.
Alouatta guariba clamitans apresenta tamanho médio dos grupos de 4 a 5 indivíduos, os quais
podem chegar a 11 indivíduos1383. Di Fiore et al.745 citam os seguintes valores médios ou variação entre
parênteses: 5,8 (2 a 11) - baseado em 25 grupos no PE Cantareira (SP) - 1 a 3 machos adultos e 1 a
4 fêmeas adultas por grupo, com 36% dos grupos com apenas um macho adulto; 6,8 (sem variação
relatada) - baseado em 19 grupos - Estação Biológica Caratinga (MG) - 1 a 2 machos adultos e 1 a 3
fêmeas adultas por grupo, com 84% dos grupos com um macho apenas; 7 (4 a 11) - baseado em 10
grupos - Estação Biológica Caratinga (outro estudo) - 1 a 2 machos adultos e 1 a 3 fêmeas adultas por
grupo, com 90% dos grupos com um único macho adulto. Ingberman et al.996 relatam valores médios
bastante variáveis (1,8 a 9,4) com tamanho máximo 13 indivíduos. Na ARIE Floresta da Cicuta (RJ)
Alves & Zaú41 observaram um tamanho médio de 5,8 (3 a 8) indivíduos por grupo, baseado em quatro
grupos, todos com um macho apenas. Miranda & Passos1434 relatam grupos com o tamanho médio de
6,3 indivíduos (4 a 10) - baseado em 5 grupos (APA Estadual da Escarpa Devoniana, PR) - 1 a 2 machos
adultos e 1 a 3 fêmeas adultas.
Não há informações sobre o aporte de indivíduos de fora do Brasil ou a contribuição relativa de
populações estrangeiras para a manutenção das populações nacionais. Existem evidências de aumento
nos níveis de ameaça fora do Brasil. Na Argentina o táxon está praticamente extinto em função do
recente surto de febre amarela945. Entretanto, a população do Brasil não é afetada pelo declínio das
populações estrangeiras.
As informações sobre abundância populacional são: 10,6 indivíduos/km2 (CV = 25,9%) ou 2,4
grupos/km2 (CV = 25,7%) no PE Ilha do Cardoso996. Estes mesmos autores compilaram 16 estudos que
utilizaram métodos distintos e obtiveram valores que variam de 0,4 a 260 ind/km2: 0,6, 10,9, 15,7, 16,3
e 36,3 ind/km2 em cinco localidades em SP545; 8,3 (7,1 a 10,2), 10,4 (9,0 a 12,9), 27,1 (23,4 a 33,4) e
34,6 (29,8 a 42,6) ind/km2 em quatro localidades em SP1307; 100, 110 e 260 ind/km2 em três localidades
no RS1026. Di Fiore et al.745 citam os seguintes valores: 48 a 113 ind/km2 (25 grupos no PE Cantareira SP) e 117 ind/km2 (19 grupos na Estação Biológica Caratinga - MG). Na ARIE Floresta da Cicuta - RJ,
Alves & Zaú40 estimaram uma densidade de 115 ind/km². Pinto et al.1767 mencionam uma variação de
0,3 a 176,8 ind/km2 (média ± DP: 23 ± 38, n = 20) em oito estudos. Embora esses autores não tenham
diferenciado a subespécie, todos os locais estudados parecem corresponder à área de ocorrência de A.
g. clamitans. Devido à restrição de habitat, as maiores densidades parecem ocorrer em fragmentos
florestais pequenos, isolados ou urbanos/periurbanos.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: agricultura, pecuária, expansão urbana,
vulnerabilidade às epidemias, desmatamento, desconexão e redução de habitat e caça. O cão doméstico
pode representar uma importante ameaça para o bugio-ruivo em fragmentos florestais próximos a áreas
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urbanas e rurais809, sendo, por exemplo, um dos principais motivos de entrada da espécie na Divisão
Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre da Secretaria Municipal do Verde e
do Meio Ambiente de São Paulo (DEPAVE-3/SVMA/PMSP)600,800,1675. Relacionado com o aumento
da matriz energética e rodoviária, acidentes na rede elétrica são motivos de preocupação1210,1796. Em
recente estudo efetuado pela DEPAVE-3 foi constatado que A. g. clamitans foi o táxon mais afetado
por acidentes na rede elétrica pública da região metropolitana de São Paulo dentre os dez registrados,
correspondendo a 31 casos e uma perda de 84% dos indivíduos eletrocutados2077. No Rio Grande do Sul,
o surto de febre amarela silvestre de 2008/2009 afetou muitas populações, sendo registrado inclusive
extinções locais31,740.
Ações de conservação
Existentes
Ações de sensibilização das comunidades locais25,2078,2375. Instalação de pontes de corda na zona sul
do município de Porto Alegre pelo Núcleo de Extensão Macacos Urbanos - NEMU/UFRGS visando
minimizar atropelamentos e choques elétricos1210,2463. A espécie está listada no Apêndice II da CITES e
incluída no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Sistemas Lacustres e Lagunares do Sul do
Brasil (ICMBio, em preparação).
Presença em unidades de conservação
Espírito Santo: REBIO Córrego Grande, REBIO do Alto da Serra da Paranapiacaba1383, REBIO Duas
Bocas, PE da Pedra Azul1389, PE Forno Grande1678, REBIO Augusto Ruschi1764, REBIO Sooretama
(considerado raro438), FLONA de Goytacazes (oficina de avaliação);
Espírito Santo/Minas Gerais: PARNA Caparaó1383.
Minas Gerais: PE Ibitipoca939, PE Itacolomi1185, PE Rio Doce940,2198, PE Serra do Brigadeiro507, RPPN
Feliciano Abdala1387,1388, PE Nova Baden (R.G.T. Cunha, obs. pess.), Parque Natural Municipal Pouso
Alegre513, FLONA Passa Quatro968, APA Estadual Fernão Dias, RPPN Sítio Raio Solar, RPPN Fazenda
da Serra (oficina de avaliação);
Minas Gerais /Rio de Janeiro: PARNA Itatiaia42,619;
Rio de Janeiro: APA Estadual de Tamoios, APA Estadual da Bacia do Rio Macacu (oficina de avaliação),
ARIE Floresta da Cicuta42, PARNA Serra dos Órgãos, PE Desengano, REBIO Poço das Antas, REBIO
Tinguá1383, PE da Ilha Grande1565, APA da Serra da Mantiqueira, APA de Guapimirim, APA de Petrópolis,
APA do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, REBIO União, APA de Macaé de Cima, ESEC Estadual de
Guaxindiba, PE da Chacrinha, PE da Tiririca, PE dos Três Picos, REBIO de Araras, REBIO Estadual da
Praia do Sul85, APA de Cairuçu (oficina de avaliação, 2012);
São Paulo/Rio de Janeiro: PARNA Serra da Bocaina1383;
São Paulo: APA Estadual Corumbataí, Botucatu e Tejupá perímetro Corumbataí, APA Estadual Sistema
Cantareira, APA Estadual Serra do Mar, APA Estadual Jundiaí, APA Municipal Bororé-Colônia, APA
Municipal Capivari-Monos600,2076, APA Estadual de Campinas (oficina de avaliação, 2012), ESEC Est.
Jureia-Itatins, PE Serra do Mar1383, ESEC Caetetus (introduzido/reintroduzido)2235, ESEC Est. Xituê, PE
Carlos Botelho, PE Turístico Alto Ribeira847, PE Alberto Löfgren (Horto Florestal)600, PE Cantareira1568,2114,
PE Intervales2202, ARIE Mata de Santa Genebra434, REBIO Municipal da Serra do Japi (citado como
sendo raro), FLONA de Ipanema1846, PE Fontes do Ipiranga1115,1121, PE Ilha do Cardoso996,2046, PE Morro
do Diabo474, Parque Natural Municipal Bororé, Parque Natural Municipal Itaim (B.G. Fries, dados não
publicados), Parque Natural Municipal da Cratera2076, RPPN Sítio Capuavinha (oficina de avaliação);
Paraná: APA Ilhas e Várzeas do Rio Paraná, PARNA Ilha Grande11, APA da Escarpa Devoniana1430, APA
de Guaraqueçaba (B. Ingberman, dados não publicados), PE de Caxambu1263, PE Vila Velha1263, ESEC
do Caiuá1263, PARNA do Iguaçu1263, PE do Guartelá1263, PE Pico do Marumbi1263, PE das Lauráceas1263,
APA da Graciosa1680, APA de Guaratuba1680, ESEC do Cauiá1680, PARNA de Superagui1680, PARNA SaintHilaire-Lange1680, APA estadual da Serra da Esperança (J.M.D. Miranda, dados não publicados);
Santa Catarina: PE das Araucárias (J.M.D. Miranda, dados não publicados), FLONA de Três Barras1735,
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RPPN Caetezal, RPPN Ano Bom, RPPN Parque Ecológico Artex (oficina de avaliação);
Rio Grande do Sul/Santa Catarina: PARNA Aparados da Serra1383;
Rio Grande do Sul: APA Estadual do Banhado Grande (oficina de avaliação, 2012), APA Rota do Sol,
ESEC Est. Aracuri-Esmeralda, FLONA São Francisco de Paula, PE Espigão Alto, PE Rondinha, PE
Turvo, Parque Natural Morro do Osso, PE do Papagaio Charão (oficina de avaliação), REBIO da Serra
Geral, REBIO Estadual Ibicuí-Mirim, REBIO Municipal Lami José Lutzenberger1284, PE Itapuã326,1284,1789.
Áreas protegidas não contempladas pelo SNUC:
Espírito Santo: Reserva Natural Vale435,1389, Reserva Florestal Fazenda Montes Verdes1389.
Unidades de conservação em outros países:
Argentina: Parque Provincial Cruce Caballero (pelo menos dois grupos222,1671), Parque Provincial
Urugua-í, Reserva Natural Piñalito1671.
Pesquisas
Existentes
Existem diversos grupos desenvolvendo pesquisas com o táxon, destacam-se os seguintes: Situação
dos primatas da Mata Atlântica – IPEMA; Filogeografia dos bugios-ruivos (Alouatta guariba) – PUCRS,
ICMBio/CPB, Núcleo de Extensão Macacos Urbanos – UFRGS e Laboratório de Primatas da PUCRS;
Projeto Bugio - Indaial SC; Programa Experimental de Reintrodução de bugios – PER, DEPAVE,
SVMA, PMSP801; Projeto “Manejo e Conservação do Bugio Alouatta clamitans (Primates, Atelidae) na
região metropolitana de São Paulo: aprimorando o programa de reintrodução”2075.
Necessárias
É preciso uma maior amostragem no limite oeste do táxon no Brasil, particularmente em São
Paulo e Minas Gerais, assim como no limite norte para definir onde começa a área de ocorrência da
subespécie Alouatta guariba guariba. Também há necessidade de mais estudos em potenciais zonas
de simpatria com A. caraya em outros estados, além dos locais detectados no Paraná e Rio Grande do
Sul. Particularmente relevante seria estudar remanescentes ao longo do rio Tietê e afluentes da margem
esquerda do rio Grande para definir precisamente os limites entre A. guariba clamitans e A. caraya.
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Alouatta guariba guariba (Humboldt, 1812)

Foto: Leonardo Gomes Neves

Leonardo Gomes Neves, Leandro Jerusalinsky & Fabiano Rodrigues de Melo

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nomes comuns: barbado, barbado-vermelho,
bugio, bugio-marrom, bugio-ruivo, guariba,
bugio-marrom-do-norte
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Não A
ÊMIC
D
N
E
Criticamente em Perigo (CR) C1+2a(i);
rasil
do bD
Justificativa
Alouatta guariba guariba apresenta distribuição restrita ao bioma Mata Atlântica no sul da Bahia,
extremo nordeste de Minas Gerais e extremo norte do Espírito Santo. Estima-se uma perda populacional
maior que 25% em uma geração causada pelos efeitos sinérgicos gerados pela perda e fragmentação
de habitat. Suspeita-se que o tamanho populacional atual é extremamente reduzido, não havendo mais
do que 50 indivíduos maduros em qualquer subpopulação em decorrência da severa fragmentação.
Portanto, o táxon foi categorizado como Criticamente em Perigo (CR), sob os critérios C1+2a(i); D.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior941,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas684
Avaliação global1384

CR B2ab(i,ii,iii); C2a(i); D
Minas Gerais: CR
CR C2a(i)

Outros nomes aplicados ao táxon
Alouatta fusca fusca E. Geoffroy, 1812.
Notas taxonômicas
Discute-se muito atualmente sobre o status taxonômico do táxon, uma vez que são reconhecidas duas
subespécies de Alouatta guariba, sendo estas: Alouatta guariba guariba (Humboldt, 1812) e Alouatta
guariba clamitans (Cabrera, 1940); além da nomenclatura válida para a forma do norte864,865,1979. Rylands
& Brandon-Jones1979 indicam que o uso do nome específico A. guariba Humboldt,1812, seria o correto,
precedendo a nomenclatura A. fusca E. Geoffroy, 1812, utilizada no Século XX. Em contrapartida,
Gregorin865 argumentou que A. fusca seria o sinônimo sênior e, portanto, de acordo com a regra de
prioridade estabelecida no Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, prevaleceria sobre o nome
A. guariba, sendo este último um sinônimo júnior (Escarlate-Tavares et al.683b). Para a forma do sul não
há divergências com relação à nomenclatura clamitans de autoria de Cabrera333. Estudos da morfologia
do crânio e do osso hióide embasaram a argumentação de que as duas subespécies reconhecidas de
Alouatta guariba, conforme listado em Rylands et al.1993 e Groves878,879, poderiam ser elevadas em nível
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de espécie865, mas os estudos genéticos parecem ainda não conclusivos1383. Aqui seguimos a taxonomia
proposta por Groves878,879, Rylands et al.1993, Rylands2000 e Mittermeier et al.1440.
Distribuição geográfica
O táxon é endêmico ao Brasil e está presente nos estados da Bahia, Minas Gerais, onde é nativo e
residente, e no Espírito Santo é nativo, mas sua presença é incerta1383.
Escarlate-Tavares et al.683b descreveram, no livro do Plano de Ação Nacional para a Conservação
dos Mamíferos da Mata Atlântica Central, as seguintes considerações para os limites da distribuição
geográfica do táxon: Original: “Estima-se que a distribuição original de Alouatta guariba guariba seria
delimitada ao sul pelo rio Jequitinhonha, podendo estender-se a oeste até os limites da Mata Atlântica,
e ao norte até o rio Paraguaçu, no recôncavo baiano. Atual: Embora a validade desta subespécie seja
ainda questionada, se assumido que este é um táxon válido, então, a distribuição atual está restrita
pelo vale do rio Jequitinhonha. Foi argumentado que o rio Doce seria o limite de distribuição entre as
duas subespécies de Alouatta guariba1091. Entretanto, observou-se que os bugios ao longo da margem
norte do rio Doce eram praticamente indistinguíveis dos bugios ao longo da margem sul. No final da
década de 1980 estudos de campo resultaram na descoberta de grupos imediatamente ao sul do baixo
Jequitinhonha cuja pelagem era dourada enquanto que ao norte do médio Jequitinhonha grupos presentes
em florestas decíduas apresentaram dimorfismo sexual na coloração da pelagem, o que é típico de A.
g. clamitans, fêmeas marrom escuro e machos castanho dourado1994. Ao norte do rio Jequitinhonha
há poucos registros de bugios e poucas populações significativas remanescentes1367. Se a coloração
clara e uniforme dos grupos observados na região do baixo Jequitinhonha representa uma distinção
subespecífica (A. g. guariba), então a população remanescente é minúscula. Estimada: Potencialmente
A. g. guariba ocorreria em toda a região de Mata Atlântica do rio Paraguaçu (BA) até o norte do rio Doce,
ES e MG. O limite da distribuição oeste coincidiria com o limite da distribuição da Mata Atlântica, com
a espécie ocorrendo até a zona de transição com o Cerrado e a Caatinga. A leste o limite da distribuição
seria a serra do Espinhaço335,932,937,994. Considerando esta distribuição potencial, a espécie ocorreria
em uma área de aproximadamente 221.000 km2. Contudo adicionalmente a questão da validade do
táxon há questionamentos sobre a validade desses limites geográficos473,1629,1983,1994,2025. Um dos maiores
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problemas é o fato de haver registros de indivíduos com padrão de coloração de A. g. clamitans ao sul
do médio curso do rio Jequitinhonha e no norte do Espírito Santo936,1983,1994. Com isso a distribuição de
A. g. guariba seria muito menor do que se supunha. Assim, o mais apropriado seria considerar apenas a
região centro-sul da Bahia e a porção nordeste de Minas Gerais, equivalente a 75.000 km2, ou um terço
da área original. Por essa razão, sugere-se que A. g. guariba seja um dos primatas mais ameaçados da
Mata Atlântica, já entrando em vias de extinção1983. Como as populações estão distantes e dentro das
populações os grupos estão distantes e a caça ainda é forte na região361, os grupos vocalizam pouco e na
maioria das vezes não respondem ao playback sendo difícil o encontro.
A ONG IESB argumenta que a espécie ainda era abundante em toda região na década de 50, e que a
partir da década de 70 as extinções locais começaram a ocorrer em massa. Em dois fragmentos onde a
espécie foi reportada há 5 anos, atualmente não ocorre mais: em Itapetinga, devido à derrubada total do
fragmento para pasto; e em Canavieiras, onde há 3 anos a espécie não é mis ouvida e nem visualizada.
Existem áreas protegidas com confirmação de extinção local do táxon, são elas: REBIO Una; PE Serra
do Conduru; APA Estadual Cachoeira da Pancada Grande (BA).
A extensão de ocorrência do táxon é de 134.541 km², valor do Mínimo Polígono Convexo - MPC,
mas sua área de ocupação é menor que 2.000 km².
História natural
Alouatta guariba guariba habita a Floresta Atlântica de terras baixas, submontana e montana,
estendendo-se até florestas sazonais semidecíduas e decíduas no estado de Minas Gerais435,438,1367,1387,1388,1994.
Não é estrito a habitat primários, apresentando certa tolerância a modificações/perturbações no
ambiente1383. Não há informações sobre área de vida para o táxon, mas atualmente está provavelmente
limitada ao tamanho dos remanescentes florestais onde ainda está presente.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
3,6 a 4,5 anos683a.
Macho
4,8 a 5,5 anos683a.
Peso adulto
Fêmea
4.100 a 7.150 g.683a.
Macho
4.100 a 7.150 g.683a.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 450 a 585 mm, cauda: 485 a 670 mm683a.
Macho
Cabeça-corpo: 450 a 585 mm, cauda: 485 a 670 mm683a.
Sistema de acasalamento
Poligâmico6.
Razão sexual
1,3 a 1,9 femeas/macho1388,2114.
Intervalo entre nascimentos
22,5 meses2215.
Tempo de gestação
6,1 a 6,4 meses683a.
Tamanho da prole
1 filhote (para o gênero)861.
Longevidade
Desconhecida para a espécie.
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Tempo geracional
12 anos1001.
Características genéticas
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Escarlate-Tavares et al.683b descreveram, no livro do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos
Mamíferos da Mata Atlântica Central, as seguintes considerações para as características genéticas do
táxon: “Mesmo análises moleculares ainda não foram capazes de esclarecer melhor a taxonomia destes
táxons. Com base em análises genéticas em sequências do citocromo-b foram encontradas diferenças
significativas entre populações de A. guariba clamitans do Rio de Janeiro e de Santa Catarina903. Estas
diferenças correspondem as diferenças cariotípicas observadas por Koiffman1108 e Oliveira et al.1569–
1571
, que registraram variações nos cariótipos de 2n = 45/46 até 2n = 52, aumentando de sul para norte
da distribuição. Análises preliminares de sequências do primeiro segmento hipervariável da região
controladora do DNA mitocondrial apontaram um agrupamento para populações do Rio Grande do
Sul, Santa Catarina e São Paulo, significativamente distanciado do único indivíduo analisado de Minas
Gerais1034. Entretanto, a distância genética máxima encontrada por Harris et al.903 foi consideravelmente
maior que as registradas entre A. caraya e A. belzebul1526. Desta forma, argumentou-se que a ampliação
dos estudos moleculares em relação a este táxon poderia resultar no reconhecimento de três espécies
– ou três unidades infra-específicas903 – mesma inferência proposta por Jerusalinsky1034.
População
Suspeita-se que o tamanho da população total remanescente seja de cerca de 2501383 e o número de
indivíduos maduros menor que 50.
Alouatta guariba guariba apresenta tamanho médio dos grupos de 4 e 5 ind/grupo, mas podem
chegar até 11 indivíduos1383.
Estima-se que a população, considerando A. g. guariba como um táxon válido, não deva ultrapassar
250 indivíduos com subpopulações menores que 50 indivíduos1383. Melo1367,1368 encontrou grupos de 3 a
4 indivíduos isolados, não havendo mais que 10 animais registrados em um mesmo fragmento florestal
visitado.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: Assentamentos rurais, agricultura, pecuária,
predação por espécie exótica, desmatamento, desconexão de habitat, redução de habitat e caça. Perda
e fragmentação de habitat, principalmente pela expansão da monocultura de eucalipto e café nas áreas
de extensão de ocorrência do táxon e caça nos locais com confirmação de grupos remanescentes. O
isolamento de pequenos grupos por uma matriz não permeável para o táxon também é um importante
fator de ameaça.
A ampliação da Reserva Indígena Caramuru Catarina-Paraguaçu para 54 mil hectares, na região onde
foi visualizado o maior número de grupos (n = 4), pode colocar em risco a viabilidade dessa população.
Esta inferência é reforçada pelo fato de que, em 10 anos de pesquisas na região, nenhum pesquisador do
IESB se deparou com espécimes de A. g. guariba em cativeiro e, após dois meses sob a posse dos índios,
dois espécimes foram encontrados em cativeiro ali.
Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice II da CITES.
Como parte das iniciativas governamentais para a conservação dos primatas ameaçados de extinção,
a espécie foi incluída, juntamente com os muriquis, Brachyteles spp., como uma das espécies enfocadas
pelo Comitê Internacional para Conservação e Manejo dos Atelídeos da Mata Atlântica, instituído pelo
IBAMA em 2005962. Já em 2010, como parte do planejamento estratégico para a conservação de espécies
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ameaçadas de extinção conduzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a
espécie está incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica
Central – PAN MAMAC980.
A inclusão do barbado-vermelho em redlists internacionais foi de alta relevância para canalizar a
atenção para a situação da espécie e estimular projetos de pesquisa e conservação. A espécie foi incluída
na lista dos 25 primatas mais ameaçados do mundo em 2012 e mantido em 20142058. Esta lista, cuja
organização é coordenada pelo Grupo Especialista em Primatas da Comissão para Sobrevivência de
Espécies da IUCN, tem como objetivo alertar para a situação dessas espécies e promover o direcionamento
de esforços de pesquisa, manejo e proteção para sua conservação.
Necessárias
Segundo Hirsch941 as principais estratégias de conservação para o táxon seriam:
• desenvolvimento de um programa de criação em cativeiro, com cruzamento de indivíduos procedentes
de localidades diferentes da área central de distribuição, para aumentar a variabilidade genética;
• desenvolvimento de um programa de manejo e reintrodução de populações nas unidades de conservação
localizadas dentro da área de distribuição geográfica original nas quais as populações tenham se
extinguido;
• identificação de áreas prioritárias e desenho de corredores ecológicos para a conservação deste táxon.
Presença em unidades de conservação
Espírito Santo: REBIO Córrego do Veado, REBIO Córrego Grande, REBIO Sooretama440,864,937,939,
1091,1391,1629,2265
, PARNA Alto Cariri432, APA Estadual Conceição da Barra (oficina de avaliação);
Minas Gerais: ESEC Estadual da Mata dos Ausentes440,864,937,939,1091,1391,1629,2265, REBIO Mata Escura1368,
PE do Rio Doce992,2198;
Estima-se ainda a ocorrência do táxon em outras unidades na Bahia: PARNA e Histórico do Monte
Pascoal, PARNA do Pau Brasil, PARNA do Descobrimento, RPPN Itacira; e no Espírito Santo: PE de
Itaúnas e FLONA de Goytacazes, ES936. Provavelmente nos Parques Nacionais do extremo sul da Bahia
a espécie ainda ocorra. O IESB participou do levantamento de fauna para o Plano de Manejo dessas
áreas e, apesar de ter feito transectos utilizando o método de playback, a presença da espécie só foi
registrada por meio de entrevistas.
Pesquisas
Existentes
Situação dos primatas da Mata Atlântica – IPEMA. Filogeografia dos bugios-ruivos (Alouatta
guariba) – PUCRS, ICMBio/CPB.
Atualmente está sendo realizado um diagnóstico sistemático sobre a distribuição e estado de
conservação das populações da espécie, parceria IESB, ICMBio/CPB e UFG.
Necessárias
Segundo Hirsch941 as principais pesquisas para conservação necessárias são:
• levantamento de possíveis populações remanescentes, principalmente no leste de Minas Gerais, vale
do médio e baixo rio Jequitinhonha e centro-sul da Bahia;
• pesquisas sobre taxonomia, biologia, demografia, dinâmica populacional e genética, para tentar
identificar, dentre outras, as causas de sua raridade ao longo de grandes extensões geográficas e de sua
ausência e/ou extinção em unidades de conservação.
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Alouatta ululata Elliot, 1912

Foto: Val Campos

Juliana Gonçalves Ferreira, Paulo Thieres Pinto de Brito, Marcos de Souza Fialho & Plautino de Oliveira
Laroque

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nomes comuns: guariba, capelão,
guariba-da-caatinga
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Em Perigo (EN) C2a(i)
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Justificativa
Alouatta ululata é uma espécie que ocorre nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará, em áreas de
Caatinga, Cerrado e manguezais. Suspeita-se que o número de grupos existentes seja menor que 1.000,
sendo assim o número de indivíduos maduros próximo de 2.500, distribuídos em subpopulações com
menos de 250 indivíduos maduros. Infere-se que há um declínio populacional continuado causado
principalmente pela perda e fragmentação de habitat em função da agricultura, pecuária, assentamentos
rurais, carvoaria, pressão de caça e futuras construções de barragens no rio Parnaíba, em especial na
Caatinga. Deste modo, a espécie foi categorizada como Em Perigo (EN), pelo critério C2a(i).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1598
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1599

CR* C1+2a(i)
Novas ou melhores informações disponíveis
Não consta
EN C1

*Avaliada como Alouatta belzebul ululata

Outros nomes aplicados ao táxon
Alouatta belzebul ululata Elliot, 1912.
Notas taxonômicas
De acordo com de Oliveira & Kierulff1599, Hill932 listou cinco subespécies de guariba-de-mãos-ruivas
Alouatta belzebul: A. b. belzebul (Linnaeus, 1766) para o leste do Pará335, A. b. discolor (Spix, 1823) em
Gurupá, também no Pará; A. b. ululata Elliot, 1912, em Miritiba, Maranhão, A. b. mexianae (Hagmann
1908), da ilha de Mexiana, no arquipélago de Marajó e A. b. nigerrima (Lönnberg, 1941) (com limite de
ocorrência para Patinga, Amazonas)335. Groves878,879 considerou A. discolor (Spix, 1823) e A. ululata Elliot,
1912, como sinônimos de A. belzebul. Gregorin865, contudo, validou estas como espécies distintas. Aqui
está sendo seguida a proposta taxonômica de Rylands2000, em consonância com este último.
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Distribuição geográfica
O táxon é endêmico à região nordeste do Brasil, ocorrendo ao longo dos estados do Ceará, Piauí e
Maranhão, em especial nas proximidades do litoral1599.
O limite oeste aparentemente está localizado a leste do rio Itapecurú em Humberto de Campos,
no litoral do Maranhão. Bonvicino et al.248 registraram a espécie em Boa Vista, a leste no baixo rio
Parnaíba, ainda no Maranhão; em Goiabeira e Granja na margem oeste da foz do rio Coreaú no Ceará; e
Bom Jardim; além de São Benedito na Serra da Ibiapaba. Oliveira et al.1597, registram a Serra da Ibiapaba
como limite leste da distribuição, entretanto, em Gonçalves et al. (dados não publicados) verifica-se a
presença do táxon no município de Acopiara (CE), ampliando o limite leste em cerca de 120 km. Guedes
et al.883 registrou ainda mais duas localidades na Serra da Ibiapaba no município de Ibiapina. Gonçalves
et al. (dados não publicados) observaram que no Piauí, a espécie é relativamente comum ao norte do
estado, e sua distribuição estende-se mais ao sul do que foi anteriormente reconhecida, chegando até
o médio curso do rio Piauí, próximo a cidade de Nazaré no Piauí. Embora menos comum, a espécie
também está presente no litoral oriental do Maranhão (Gonçalves et al., dados não publicados).
Os recorrentes relatos de extinção local, aliados a presença de uma população de A. ululata isolada
por centenas de quilômetros da mais próxima no Ceará, sugere que a espécie teve forte redução na sua
área de ocupação. Atualmente há indicações de que a distribuição atual do táxon também está reduzida
em relação a sua área de ocupação histórica na região do entorno de Teresina, devido ao aumento de
canaviais (Gonçalves et al., dados não publicados).
A extensão de ocorrência da espécie é de 135.532 km², calculada pelo Mínimo Polígono Convexo MPC dos registros conhecidos e não se conhece sua área de ocupação.

História natural
Alouatta ululata ocorre em florestas de babaçu, florestas semideciduais, caatingas arbóreas, mangues
e brejos nordestinos1599, distribuídos nos domínios da Caatinga e do Cerrado. O táxon não é restrito a
habitat primários, entretanto, de acordo com Pinto e Roberto (dados não publicados), não apresenta
tolerância à perturbação no ambiente, pois a espécie é muito sensível à caça, com populações persistindo
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apenas em regiões protegidas de tal ameaça.
Como todas as demais espécies do gênero, é folívoro-frugívoro, ocupando e defendendo pequenas
áreas de vida. Pinto & Roberto (dados não publicados) estimaram a área de uso de um bando nas matas
secas de Caxingó, Piauí, em sete hectares através do método de MPC com 95% dos pontos. O método
Kernel Adaptativo 90% estimou a área em 13,85 ha. Já nas áreas de mangue do Igarapé dos Periquitos,
município de Ilha Grande, Piauí, foi observado um tamanho médio de área de uso por bando de 7,96 ha
(± 5,53) com um mínimo de 1,26 ha e máximo de 20,27 ha.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
Peso adulto
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
4.700 a 5.300 g. (ICMBio/CPB, dados não publicados).
Comprimento adulto
Fêmea
Desconhecido para a espécie.
Cabeça-corpo: 430 a 460 mm, cauda: 520 a 615 mm (n = 1) (ICMBio/CPB, dados não
Macho
publicados).
Sistema de acasalamento
Poligâmico6.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
16,6 meses538.
Tempo de gestação
Cerca de 180 dias (para o gênero conforme Di Fiore et al.745).
Tamanho da prole
1 filhote.
Longevidade
20 anos (para o gênero conforme Di Fiore et al.745).
Tempo geracional
12 anos, valor atribuído ao gênero1001.
Características genéticas
Cariótipo: A análise cariotípica de um macho de Alouatta ululata evidenciou 2n = 49 (Viana et al.,
dados não publicados).
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
O único estudo genético-molecular a incluir amostra de um indivíduo de Alouatta ululata, analisando
o Citocromo b do DNA mitocondrial, apontou que o táxon agrupa com os indivíduos amostrados de
Alouatta belzebul (Viana et al., dados não publicados). Esse estudo indicou, também, que o grupo
A.belzebul/A.uluata tem como espécie mais próxima Alouatta guariba (Viana et al., dados não
publicados), corroborando o encontrado por outros estudos249,505,1352.
População
Alouatta ululata apresenta tamanho médio dos grupos variando entre 4 e 5 ind/grupo, podendo
chegar a 11 indivíduos1599. Pinto & Roberto (dados não publicados), nas matas secas do município de
Caxingó, Piauí, observaram a composição de seis bandos. Esta variou entre sete e dez indivíduos com
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uma média de 8,33 (± 1,36) indivíduos. Estes valores foram obtidos por meio de 41 avistamentos.
Através da aplicação de questionários em 50 entrevistas, 29,7% dos moradores locais afirmaram que os
bandos eram formados por um a seis indivíduos, 27,6% relataram bandos de seis a 12 indivíduos, 17%
falaram em bandos maiores que 13 indivíduos e 25,5% não souberam responder. Os mesmos autores
estimaram que, na região do Igarapé dos Periquitos, área de manguezais do município de Ilha Grande,
Piauí, a composição dos bandos variou de dois indivíduos a bandos de até 14 indivíduos com uma média
de 5,85 (± 2,63) indivíduos. As entrevistas com moradores apontaram bandos de mais de 20 indivíduos
em 4,4% dos casos, já 20% das entrevistas apontam bandos compostos por 10 a 20 animais, outros 20%
falam de bandos com seis a dez guaribas, 26,6% falam de bandos de um a seis indivíduos e 28,8% dos
entrevistados não souberam responder.
O tamanho da população total remanescente não é conhecido, entretanto, suspeita-se que o número
de indivíduos maduros deste táxon não ultrapasse 2.500. Suspeita-se que a maior população da espécie
esteja no delta do rio Parnaíba (Gonçalves et al., dados não publicados).
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: Perda e fragmentação de habitat em função
da expansão agropecuária, com destaque para a lavoura canavieira ao longo do médio e baixo Parnaíba,
assentamentos rurais e carvoarias, contínua e intensa caça, em especial no Ceará e Maranhão, e potenciais
barramentos ao longo do rio Parnaíba e de seus efluentes. A pressão de caça varia de intensidade nas
regiões de ocorrência do táxon, sendo menos intensa no estado do Piauí. O aquecimento global, reduzindo
as cotas pluviométricas da região, pode vir a ser o fator preponderante de impacto em longo prazo.
Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice II da CITES e está inserida no Plano de Ação Nacional para
Conservação dos Primatas do Nordeste698 e no Plano de Ação Nacional para a Conservação das espécies
Ameaçadas e de Importância Socioeconômica do Ecossistema Manguezal990c.
Necessárias
De acordo com Oliveira & Ferreira1598:
• Efetivar estratégias de fiscalização contra a caça em toda área de distribuição da espécie e especialmente
ao longo da serra da Ibiapaba no Ceará;
• Criação de unidades de conservação em áreas muito fragmentadas, a exemplo das matas remanescentes
no vale do rio Longá (PI), como estratégia contra a caça, envolvendo áreas de mata de fazendas
desapropriadas para reforma agrária pelos governos federal e estadual;
• Restringir o uso e a ocupação dos morros que ainda tenham vegetação natural como medida de
conservação das populações da Caatinga, especialmente na APA da Serra da Ibiapaba;
• Manutenção e garantia de fiscalização e proteção da espécie na APA da Foz do Rio Parnaíba e na
RESEX da Foz do Rio Parnaíba, PI/MA, onde as populações de Alouatta ululata estão aparentemente
saudáveis;
• Conservação da vegetação característica da foz do rio Parnaíba, pois a proteção desta espécie nesta
região parece estar diretamente relacionada a um tipo de vegetação conhecido como jiquirizal, constituído
por bosques de jiquiri (Machaerium lunatum (L. f.) Ducke) (Pinto & Roberto, dados não publicados).
Esta vegetação é constituída por arbustos densamente organizados e cobertos por espinhos, o que a torna
impenetrável a caçadores e, portanto, uma área segura aos guaribas.
Presença em unidades de conservação
Maranhão: PARNA Lençóis Maranhenses1803, APA Estadual da Foz do rio das Preguiças – Pequenos
lençóis – Região lagunar adjacente, APA de Upaon-Açu/Miritiba/Alto Preguiças (oficina de avaliação);
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Maranhão/Piauí: RESEX Marinha Delta do Parnaíba1598;
Piauí: FLONA de Palmares (G. Alencar, com. pess., 2012);
Ceará: PARNA Ubajara (talvez extinto)1597, APA Serra da Meruoca (oficina de avaliação);
Ceará/Piauí: APA Serra da Ibiapaba1599;
Ceará/Piauí /Maranhão: APA Delta do Parnaíba1598.
Pesquisas
Necessárias
Mapeamento das populações remanescentes da espécie, com uma avaliação sobre a situação das
ameaças em cada localidade;
A revisão taxonômica desta espécie é necessária e pode trazer fortes implicações para a sua
conservação1598.

Ateles belzebuth (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806)

Foto: Renata Borcony de Azevedo

Ítalo Martins da Costa Mourthé, Camila Crispim Muniz & Anthony Brome Rylands

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nomes comuns: macaco-aranha, coatá

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4cd
Justificativa
Ateles belzebuth vem sofrendo com a caça ilegal e redução em sua área de ocupação. Além disso,
quase toda a sua extensão de ocorrência sobrepõe-se com a Terra Indígena Yanomami, na qual a espécie é
preferencialmente caçada e onde o uso de armas de fogo e o acesso às áreas mais remotas têm aumentado
nas últimas décadas. Por estas razões, infere-se uma redução de pelo menos 30% da população ao longo de
três gerações ou 45 anos. A espécie foi, portanto, classificada como Vulnerável (VU), sob o critério A4cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1835,1980
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global268

VU A3cd
Não consta
EN A2cd
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Outros nomes aplicados ao táxon
Ateles belzebuth ssp. belzebuth É. Geoffroy, 1806; Ateles marimonda; Ateles fuliginosus (Kellogg &
Goldman, 1944).
Notas taxonômicas
A taxonomia dos macacos-aranha é baseada em Kellogg & Goldman1055 e Hill932. As formas hybridus,
chamek e marginatus são listadas como espécies distintas1993. Froehlich et al.802, Medeiros1338 e Medeiros
et al.1337 argumentaram que A. paniscus é uma forma distinta e sem subespécies. Van Roosmalen1940
descreveu um macaco-aranha, ao oeste do rio Branco (tão ao norte quanto o rio Uraricuera), que
acreditava ser uma espécie não descrita anteriormente, mas não menciona este fato posteriormente1938.
Este local estaria dentro da extensão de ocorrência de Ateles belzebuth. Van Roosmalen informou que
esse táxon seria raro e muito caçado pelos índios Yanomami. Esta população foi avistada no sopé e
nas encostas da Serra da Neblina e Serra do Imeri, em ambos os lados da rodovia entre São Gabriel
da Cachoeira e Cucuí, perto da cabeceira do rio Padauarí, bem como nos rios Aracá (Serra do Aracá),
Demini e Uraricuera (incluindo a Ilha de Maracá, onde a população foi estudada por Nunes et al.1559,
Nunes1558, Nunes et al.1560 e recentemente, por Mourthé1496). Van Roosmalen et al.1938 sugere, porém, sem
detalhes ou explicação, que há uma espécie diferente ao sul do Río Caquetá e ao norte do Río Amazonas
na Colômbia, Equador e Peru, denominada Ateles variegatus Wagner, 1840, que outros autores75,2282
consideram ser A. belzebuth. Entretanto, parece haver algum equívoco, visto que a localidade-tipo de
A. variegatus é a Serra do Cucuí, no alto rio Negro. Aqui está sendo seguida a taxonomia proposta por
Konstant & Rylands1110. Mais estudos são necessários, principalmente, visando identificar a variabilidade
genética do táxon ao longo de toda a sua extensão de ocorrência.
Distribuição geográfica
O táxon não é endêmico ao Brasil, ocorrendo também na Colômbia, Equador, Peru e Venezuela268.
No Brasil está presente nos estados de Amazonas e Roraima, onde é residente e nativo. Ocorre ao norte
do rio Negro e sua distribuição é limitada ao leste pelo rio Branco e pelas áreas de savana, lavrado, do
nordeste do estado de Roraima, onde não há registro da espécie. No oeste, a espécie está distribuída até
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a Colômbia, Peru e Equador.
Embora a extensão de ocorrência da espécie seja ampla, ela não ocorre continuamente por toda a
área1835, estando ausente ou sendo muito rara em extensas áreas de Campina e Campinarana, como na
região da Cabeça do Cachorro no estado do Amazonas, onde não existem evidências de sua ocorrência
(A.B. Rylands, obs. pess., 2012). Há indicações de que a distribuição atual do táxon tenha sido reduzida
em relação à sua área de ocupação ou extensão de ocorrência histórica, devido ao possível registro da
espécie no PARNA do Jaú133. É necessário um maior esforço de amostragem nestas regiões para avaliar
a ocorrência da espécie. Na Colômbia, A. belzebuth também está ausente em grandes áreas do leste
do país, consideradas dentro do limite da distribuição268,592. A extensão de ocorrência da espécie foi
estimada em 81.279 km2 e sua área de ocupação deve ser maior que 2.000 km².
História natural
Ateles belzebuth gasta cerca de 17 a 22% do seu orçamento temporal alimentando-se, 10 a
36% deslocando-se, 45 a 61% descansando e 0,1 a 7% engajado em atividades sociais1096,1558,2221. O
principal alimento deste táxon são os frutos maduros; item que compreende entre 73 a 92% de sua
dieta612,748,1096,1496,1560. Folhas, principalmente novas, são consumidas regularmente, mas este recurso
pode aumentar em importância na dieta da espécie durante períodos de escassez de frutos748,1560. Outros
recursos consumidos em menor proporção são flores, terra, cupinzeiros arbóreos, madeira apodrecida e
invertebrados224,1205,1496,1560.
A espécie ocorre, preferencialmente, em floresta tropical de terra firme, podendo estar associada
ao relevo acidentado das encostas de serra, mas geralmente, é restrito aos habitat primários268. No
entanto, pode usar florestas alagadas durante períodos de escassez de frutos na floresta de terra firme17.
A ocorrência do táxon e sua abundância parecem ser relacionados com as características da floresta
e com a disponibilidade de frutos, indicando uma alta sensibilidade aos distúrbios1835. Um táxon
próximo, A. paniscus, aparentemente desapareceu de fragmentos recém-isolados de floresta contínua
nas proximidades de Manaus, indicando que o gênero não é tolerante a modificações/perturbações em
seu habitat1984, provavelmente, devido ao seu grande tamanho corporal e dependência dos frutos na
alimentação.
A área de vida do táxon foi estimada entre 259 e 388 ha para 15 a 18 indivíduos1097, na Colômbia. No
Brasil, um grupo estudado na ESEC Maracá usou uma área de vida de 316 ha1558. Em média, os machos
apresentaram áreas de vida maiores com 140 ha do que as fêmeas com 87,5 ha. Grupos adjacentes
apresentam uma sobreposição considerável de suas áreas de vida, 20 a 30%1097, mas menor do que
em outros táxons relacionados, como no caso de Lagothrix745. Na ESEC Maracá, o grupo de estudo
praticamente não apresentou sobreposição de sua área de vida com grupos adjacentes (I. Mourthé, dados
não publicados).
Devido à sua dieta essencialmente frugívora, grande tamanho corporal, longos deslocamentos
diários e ao fato de que as sementes ingeridas normalmente passam intactas pelo trato digestório, Ateles
belzebuth tem um papel significativo na dispersão de sementes ao longo de sua extensão de ocorrência.
Isso sugere que um declínio populacional de A. belzebuth pode ter efeitos diretos e negativos na dinâmica
da floresta, especialmente, na ausência de outros dispersores de grande porte1204,1640.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
A maturidade sexual das fêmeas e machos em Ateles belzebuth ocorre em torno dos 4 a 5
anos592,745.
Macho
Peso adulto
A espécie não apresenta dimorfismo sexual acentuado. As fêmeas de A. belzebuth são
Fêmea
apenas um pouco mais leves (8.112 g, n = 15)776 Ford & Davis 1992; (7.850 g, n = 16)2167
Macho
do que os machos (8.532 g, n = 12)776; (8.290 g, n = 10)2167.
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Comprimento adulto
Fêmea
Desconhecido para a espécie.
Macho
Sistema de acasalamento
O sistema de acasalamento da espécie é poligâmico.
Razão sexual
A razão sexual na espécie é desviada para fêmeas: média ± DP = 2,0 ± 0,8 (1,2 a 3,7) (Shimooka
et al.2091, na Colômbia); 1,8 ± 0,7 (1,3 a 2,3)1558 (I. Mourthé, dados não publicados, ESEC Maracá).
Razões sexuais estimadas dividindo-se o número de fêmeas pelo número de machos nos grupos.
Estimativas baseadas apenas em adultos e sub-adultos.
Intervalo entre nascimentos
Shimooka et al.2091 sugerem um intervalo entre nascimentos de 43,7 ± 5,1 meses (n = 7; variação: 38
e 54 meses) e Di Fiore & Campbell745: 34,5 ± 5,8 meses.
Tempo de gestação
Estimado em 7,5 a 7,7 meses592.
Tamanho da prole
As fêmeas dão a luz a um filhote por vez. Embora o nascimento de gêmeos seja possível, não ocorre
comumente357.
Longevidade
Não existem registros precisos da longevidade da espécie em vida livre, mas alguns indivíduos podem
ter alcançado pelo menos 25 anos em cativeiro.
Tempo geracional
15 anos1001.
Taxa de crescimento anual da população
A taxa de crescimento anual da população é potencialmente baixa, considerando as informações registradas
em um grupo estudado ainda na década de 1980 na ESEC Maracá (Segundo Nunes1558, n = 19-23), que
apresentou um aumento inexpressivo desde então (I. Mourthé, dados não publicados; n = 22-25 ind).
Taxa de mortalidade
A taxa de mortalidade natural em A. belzebuth é potencialmente baixa. Ao longo de 14 meses de
estudo, apenas um macho juvenil desapareceu do grupo de estudo na ESEC Maracá, em Roraima (I.
Mourthé, obs. pess., 2012).
Características genéticas
Ateles belzebuth apresenta um cariótipo 2n = 34, XX/XY1538. A. belzebuth, A. chamek e A. marginatus
formaram um clado não resolvido com A. geoffroyi como grupo irmão, enquanto A. hybridus foi
considerado como um táxon divergente1538. Collins & Dunbach487 chamaram a atenção para a dificuldade
de interpretação da variabilidade genética de A. b. chamek e A. b. marginatus, duas espécies que estão
distribuídas por uma vasta região geográfica (os autores não incluíram amostras de A. b. belzebuth
neste estudo). Como também ocorre ao longo de uma extensa região, Ateles belzebuth deve apresentar
uma grande variabilidade genética, mas não existem estudos que mostrem isso no Brasil.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido e não se sabe se o número de indivíduos
maduros deste táxon é superior a 10.000.
Os grupos de Ateles belzebuth tem entre 16 e 36 indivíduos ao longo de sua extensão de
ocorrência17–19,612,1558,2092. Nunes1558,1560 estudou um grupo na ESEC Maracá contendo entre 19 e 23
indivíduos adultos, sendo seis machos e oito fêmeas, e o restante dos indivíduos juvenis e infantes
de ambos os sexos. Atualmente, o mesmo grupo tem pelo menos 22 indivíduos, sendo composto por
aproximadamente quatro machos adultos, nove fêmeas adultas e nove juvenis e infantes fêmeas (I.
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Mourthé, dados não publicados). Entretanto, a espécie apresenta uma dinâmica social extremamente
fluida, significando que os indivíduos de um grupo raramente permanecem juntos ao longo do dia. Em
geral, os indivíduos formam subgrupos com composição sexo-etária e tamanho variados97. De maneira
geral, os machos em Ateles são, normalmente, filopátricos enquanto fêmeas dispersam para outros
grupos, aproximandamente aos 4 a 5 anos745, mas estudos genéticos recentes indicam que machos de
A. geoffroyi também dispersam em certos casos97. Observações recentes da dispersão de machos para
outros grupos entre os Atelídeos, considerados anteriormente como filopátricos, têm sido atribuídas à
migração dos machos em busca de grupos com razões sexuais mais favoráveis, maior número de fêmeas
disponíveis para a reprodução97,2285.
Pode existir aporte de indivíduos da população venezuelana para a brasileira, mas não existem dados
que comprovem esse aporte. Relatos de indígenas Yanomami confirmam que o táxon ocorre no extremo
noroeste do estado de Roraima (M. Saraiva, com. pess., 2012) assim como nas regiões norte e sul
daquele ponto, ambas em território venezuelano. Este aporte também poderia ocorrer entre as populações
do norte do estado do Amazonas e Colômbia. Entretanto, parece que não há localidades conhecidas
ligando as populações brasileiras e venezuelanas com as populações do sudoeste da Colômbia, Equador
e norte do Peru268. Desta forma, a contribuição relativa de populações estrangeiras para a manutenção
das populações nacionais não é conhecida. Contudo, com a diminuição das populações estrangeiras
devido às evidências de aumento nos níveis de ameaça fora do Brasil268, mesmo que haja a contribuição
das populações estrangeiras com o aporte de indivíduos para a população brasileira, suspeita-se que esta
contribuição seja reduzida no futuro.
A densidade populacional foi estimada em 15 a 18 ind/km² em La Macarena, Colômbia1097 e 11,5 ind/
km² no PARNA Yasuní, Equador612. Aquino et al.74 relataram 15,5 a 16,5 ind/km² em áreas com moderada
e baixa pressão de caça, respectivamente, e 1,5 ind/km² em áreas sujeitas a forte pressão de caça, no
norte do Peru. Estimativas de densidade na Reserva Nacional Pacaya Samiria (Peru), foram de 1 ind/km2
(72)
. Estimativas populacionais no Brasil são, basicamente, provenientes dos estudos realizados na ESEC
Maracá: 5,0-5,8 ind/km2 (1378); 34 ind/km2 (1560) (estimativa baseada em um esforço amostral de apenas
149 km percorridos). Outras estimativas indicam abundância de 0,19 sub-grupos/km (tamanho médio
dos sub-grupos observados: 3,7 indivíduos) e 0,15 a 0,16 sub-grupos/quilômetro1496–1498. Os sub-grupos
tem, em média (± DP) 4,9 ± 3,9, variando entre 1 e 22 indivíduos (I. Mourthé, dados não publicados).
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Os atelíneos são os primatas Neotropicais mais suscetíveis aos impactos negativos das atividades
antropogênicas745. Eles figuram entre as espécies preferidas e mais comumente caçadas entre as
populações indígenas e não-indígenas na Amazônia745,1726,1727,1734,2090. Por isso, uma das principais
ameaças identificadas para o táxon foi a caça. Embora existam poucos dados2220 quantificando suas
reais consequências para a espécie, estima-se que Ateles belzebuth sofra grande impacto com a caça. A
extensão de ocorrência atual da espécie é, em grande parte, sobreposta à TI Yanomami, na qual a espécie
é preferencialmente caçada e onde o uso de armas de fogo e o acesso às áreas mais remotas têm sido
crescente (J. P. Boubli, com. pess., 2012). Assim como ocorre com outros táxons de grande porte, essa
espécie, que é bastante apreciada pelos caçadores, apresenta recrutamento lento (taxa de crescimento
populacional reduzida), o que pode determinar sua fragilidade frente às crescentes pressões antrópicas
atuais1727,1835. Indivíduos deste gênero são ilegalmente mantidos em cativeiro com certa frequência1188.
Sugere-se que a ausência de primatas de grande porte no interflúvio Negro-Solimões133, possivelmente,
pelo impacto da sobrecaça sobre estas espécies2090. Outra ameaça identificada foi a redução do habitat1835,
através do desmatamento, fragmentação e alagamento de amplas áreas de floresta ao longo da extensão de
ocorrência da espécie, resultante do crescente aumento das frentes de colonização humana, como fazendas,
assentamentos rurais e expansão urbana, e aumento da matriz energética, possibilidade de instalação de
uma hidrelétrica no rio Branco, no município de Caracaraí. Felizmente, a densidade populacional humana
ao longo da extensão de ocorrência da espécie ainda é relativamente baixa.
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Ações de conservação
A espécie está listada no Apêndice II da CITES e inserida no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Primatas Amazônicos990b. Um programa de educação ambiental piloto foi iniciado
na ESEC Maracá e seu entorno em parceria com o ICMBio (I. Mourthé, obs. pess., 2012). O objetivo
deste programa é a conscientização dos moradores do entorno e visitantes da UC sobre a importância
da manutenção de populações saudáveis de A. belzebuth e sua influência na manutenção da floresta
e dos seus serviços ambientais. A aplicação das leis ambientais existentes em áreas de ocorrência de
Ateles belzebuth fora das unidades de conservação deve ser urgente, principalmente visando proteger as
florestas primárias, habitat prioritário para a espécie.
Presença em unidades de conservação
Existe número razoável de unidades de conservação dentro da extensão de ocorrência de A. belzebuth
que poderiam garantir a conservação da espécie e de seus habitat.
Amazonas: PARNA Pico da Neblina, FLONA Amazonas268,274, PE Serra do Aracá (J.P. Boubli, obs.
pess., 2012). Sugere-se que A. belzebuth ainda ocorra no PARNA Jaú e na REBIO Morro do Seis Lagos,
mas estas possibilidades de ocorrência não foram confirmadas133,1835;
Roraima: ESEC Maracá1559, FLONA Roraima268 (M. Saraiva, com. pess., 2012), PARNA Serra da
Mocidade268 (É. Fujisaki, com. pess., 2012), ESEC Niquiá268, ESEC Caracaraí1835.
A ocorrência da espécie é também confirmada na Terra Indígena Yanomami21 (M. Saraiva & J. Boubli,
obs. pess., 2012), que abrange os dois estados supracitados.
A espécie também está presente em unidades de conservação em outros países:
Colômbia: PARNA Natural Amacayacu, PARNA Natural Cahuinarí, PARNA Natural Serrania de
Chiribiquete, PARNA Natural Cordillera de los Picachos, PARNA Natural Cueva de los Guacharos,
PARNA Natural Tinigua, Reserva Nacional Natural Nukak, Reserva Nacional Natural Puinawai,
PARNA Natural La Paya1771, PARNA Natural Serranía de la Macarena18,19;
Equador: PARNA Podocarpus, PARNA Sumaco-Napo Galeras, Reserva Ecológica Cayambe-Coca,
Reserva Ecológica Cofán-Bermejo2282, PARNA Yasuní612,2282;
Peru: Reserva Nacional Pacaya-Samiria75;
Venezuela: PARNA Serrania de la Neblina, PARNA Parima Tapirapecó, PARNA Duida-Marahuaca,
PARNA Jauá-Sarisarinama, PARNA Yapacana268.
Pesquisas
Para garantir o conhecimento da abundância de Ateles belzebuth, assim como avaliar possíveis
indicadores ambientais da ocorrência da espécie em determinadas áreas e as ameaças à sua sobrevivência,
levantamentos populacionais devem ser realizados ao longo de toda a sua extensão de ocorrência no
Brasil. Incentivos devem ser realizados para implementação de programas de educação ambiental com
foco na espécie, principalmente, entre indígenas e moradores do entorno de UCs, que frequentemente
utilizam o táxon em sua dieta. Ainda, é imprescindível que se faça a gestão da caça da espécie em
unidades de conservação sobrepostas às Terras Indígenas. Estudos genéticos das populações ao longo
da extensão de ocorrência da espécie também são prioritários para o conhecimento da sua variabilidade
genética.
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Ateles chamek (Humboldt, 1812)

Foto: Marco Antônio de Freitas

Sandro Leonardo Alves, André Luis Ravetta, Fernanda Pozzan Paim, Mariluce Rezende Messias,
Armando Muniz Calouro & Anthony Brome Rylands

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nomes comuns: macaco-aranha, coatá,
macaco-aranha-da-cara-preta, coatá-preto

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4cd
Justificativa
Ateles chamek apresenta ampla distribuição, porém, considerando a exigência de habitat característica
da espécie, a maturação sexual tardia e o longo intervalo entre nascimentos, as baixíssimas densidades
em grande parte da sua distribuição e o intenso desmatamento na porção sul e sudeste, fatores estes
somados aos grandes empreendimentos, como hidrelétricas, rodovias e linhas de transmissão, além da
caça direcionada, menos intensa no estado de Rondônia, suspeita-se um declínio populacional de pelo
menos 30% em três gerações, sendo, portanto categorizada como Vulnerável (VU), sob o critério A4cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global2414

Não consta
Não consta
EN A2cd

Outros nomes aplicados ao táxon
Ateles paniscus chamek; Ateles belzebuth chamek.
Notas taxonômicas
Tradicionalmente, a taxonomia do gênero Ateles é baseada em Kellogg & Goldman1055 que reconhecem
quatro espécies: Ateles paniscus (2 subespécies, incluindo Ateles paniscus chamek), A. belzebuth (3
subespécies), A. geoffroyi (9 subespécies) e A. fusciceps (2 subespécies). Froehlich et al.802, Medeiros
1338
e Medeiros et al.1337 argumentam que A. paniscus é uma forma distinta e sem subespécies. Boer &
Bruijn231 indicaram que A. chamek deve ser considerada uma espécie plena, enquanto que Froehlich
et al.802 e Collins488 classificam o táxon como subespécie de Ateles belzebuth (A. b. chamek). Segundo
Collins488, evidências genéticas demonstram que as similaridades morfológicas que os macacos-aranha
do PARNA Cocha Cashu, Peru, compartilham com A. paniscus no Suriname e no escudo das Guianas
(pelagem negra e face rosada) são superficiais e, desta forma, deveriam ser classificados como Ateles
belzebuth chamek. Rylands et al.1993, Rylands & Mittermeier1991 e Konstant & Rylands1110 enumeram a
forma chamek como espécie distinta. De acordo com M.G.M. van Roosmalen1940 Ateles longimembris
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Allen, 1914, foi redescoberto em Barão de Melgaço, nas cabeceiras do rio Ji-Paraná. Nesta região, Cruz
Lima (1945) reconheceu este macaco-aranha como uma subespécie de Ateles paniscus. A descrição
da distribuição dada por Cruz Lima541, se estende a oeste, região atualmente reconhecida como área
de ocorrência de A. chamek. A distribuição de acordo com van Roosmalen et al.1938 incluiria todo o
interflúvio entre os rios Madeira-Guaporé-Mamoré e Tapajós. Van Roosmalen1940 descreveu Ateles
longimembris diferindo de A. chamek por caracteres cranianos (proporcionalmente mandíbulas pesadas
e com caninos que não permitem que os adultos consigam fechar completamente a boca), focinho rosa
triangular incluindo queixo e rosto negro. Groves878 considerou A. longimembris um sinônimo de A.
chamek. Van Roosmalen et al.1938 apontam para uma espécie nova entre os rios Purús e Madeira, ao sul e
oeste do rio Ipixuna, tributário da margem direita do rio Purus, ao sul até as cabeçeiras do rio Tarauacá.
Aqui está sendo seguida a proposta taxonômica de Konstant & Rylands1110.
Distribuição geográfica
O táxon não é endêmico ao Brasil, ocorrendo também na Bolívia e Peru2414. No Brasil ocorre
predominantemente na região da Amazônia Ocidental, nos estados de Rondônia, Acre, Amazonas
e em parte do Pará e Mato Grosso, onde é residente e nativo2414. O limite norte é delimitado pelos
rios Solimões-Japurá, a oeste pelo rio Javari, a leste pelos rios Tapajós-Teles Pires e ao sul pelo rio
Guaporé43,1003,1055,2414. Não há registros de ocorrência para o baixo rio Tapajós, e talvez seu limite neste
rio seja o mesmo suposto para Lagothrix cana, sendo os registros mais setentrionais obtidos na FLONA
Amanã, Pará (A.L. Ravetta, dados não publicados) e no PARNA Amazônia283. Recentemente, Rabelo
et al.1813 confirmaram a presença de A. chamek na RDS Mamirauá, localizada no interflúvio SolimõesJapurá, propondo uma pequena expansão na área de ocorrência da espécie.
Há indicações de que a área de ocupação do táxon esteja severamente reduzida devido à coincidência
de sua distribuição com a região conhecida por “arco do desmatamento”, Mato Grosso, Rondônia, sul
do Pará e leste do Acre. A ação antrópica nesta região impacta diretamente as populações de A. chamek,
acarretando um declínio populacional em decorrência principalmente da perda de habitat e caça345,1726.
A extensão de ocorrência da espécie é maior que 20.000 km² e sua área de ocupação é maior que
2.000 km².
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História natural
Ateles chamek habita florestas de terra firme, florestas sazonalmente inundáveis, várzea e igapó,
florestas de galeria, florestas semidecíduas e florestas de transição Amazônia-Cerrado, com pouca ou
nenhuma pressão de caça1003,1110,1936,2414. Na REBIO Guaporé, Rondônia, A. chamek ocorre em florestas
de terra firme, de igapó e de galeria, porém com maior abundância na floresta aberta de igapó44. No
baixo rio Purus, Amazonas, a espécie foi observada em florestas de terra firme, de várzea e de igapó908,
enquanto que na na região do alto rio Urucu, Amazonas, Peres1729 observou a espécie somente em floresta
de igapó. As florestas inundáveis apresentam uma função crucial na manutenção de populações de A.
chamek, somando-se a sua importância como habitat complementar durante os períodos de escassez de
frutos em florestas de terra firme adjacentes17,44,908. O táxon é restrito a florestas primárias, pois o declínio
populacional e extinção local de Ateles na maioria das áreas com atividade humana são resultantes da
pressão de caça que frequentemente associa-se à destruição e degradação do habitat1672,1733,1936.
As espécies do gênero apresentam vulnerabilidade em áreas alteradas e fragmentadas, geralmente
não persistindo por longos períodos1726,1733. Em Rondônia, há registros de ocorrência de A. chamek em
alguns fragmentos florestais sem pressão de caça718,1002,1003, indicando uma relativa flexibilidade do táxon
à perturbações no habitat na ausência de caça.
Macacos-aranha, juntamente com os macacos-barrigudos, Lagothrix spp., constituem os mais
frugívoros dentre os primatas neotropicais, consumindo uma ampla variedade de frutos, principalmente
frutos maduros e, consequentemente, ocupando grandes áreas de vida. A dieta predominantemente
frugívora também inclui, com menor frequência, folhas, consumidas principalmente durante a estação
seca, um período de escassez de frutos, flores, brotos, sementes, cascas de árvores, raízes aéreas, madeira
em decomposição, fungos e invertebrados702,1110,1936,2418. Em Cacoal, Rondônia, Iwanaga & Ferrari1002
registraram uma dieta constituída por 97,1% de frutos, sendo as famílias Moraceae e Caesalpinaceae
responsáveis por 53,3% das espécies exploradas por A. chamek, similar aos resultados do estudo de
Felton e colaboradores702 na Reserva Florestal Guarayos, Bolívia, onde Moraceae foi a família mais
importante em termos de número de espécies e em tempo destinado a alimentação (61,2% do total).
Estudos apontam para a importância de A. chamek como dispersor de sementes através da ingestão de
frutos inteiros e posterior eliminação de sementes intactas de diversas espécies2433.
Grupos de A. chamek ocupam grandes áreas de vida, que podem variar entre 153 e 340 ha1110,
apresentando sobreposição em cerca de 10 e 15% com grupos vizinhos2229. As fêmeas dispersam de
seus grupos natais enquanto que os machos são filopátricos e defendem os limites de seus territórios por
meio de interações intergrupais caracterizadas por vocalizações agonísticas1110. As espécies de Ateles
são raramente observadas em associações interspecíficas com outros primatas e, quando ocorrem, se
constituem, em sua maioria, em caráter temporário, a partir de eventos ocasionais, com a agregação
de diferentes espécies em torno de um recurso de interesse comum e simultaneamente compartilhado,
principalmente fontes alimentares. Na REBIO Guaporé, Rondônia, Alves et al.39 observaram associações
entre Ateles chamek e Sapajus apella (n = 4) e entre A. chamek, S. apella e Pithecia irrorata irrorata (n
= 1). Entretanto, na FLONA do Jamari, Rondônia, UC que apresenta intensa exploração mineral desde
a década de 1980, A. chamek não apresentou qualquer tipo de associação com outras espécies em 1.200
km de transecção linear (M. Messias, obs. pess., 2012). Há poucos registros reportados de predação
em espécies de Ateles e estes são eventos extremamente raros, principalmente devido ao grande porte
que possuem. Predação de A. chamek por Panthera onca e Puma concolor estão entre alguns dos casos
documentados751.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido e não se sabe se o número de indivíduos
maduros deste táxon é superior a 10.000.
Macacos-aranha-da-cara-preta apresentam um sistema fluido de organização social, do tipo fissãofusão, com grandes grupos multimacho-multifêmea de 37 a 55 indivíduos1110,2418 que, com frequência,
se dividem em pequenos subagrupamentos temporários e de composição instável, de modo a minimizar
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a competição intragrupal por frutos de alta qualidade irregularmente distribuídos1936,2268. Na REBIO
Guaporé, Rondônia, Ateles chamek apresenta tamanho médio de subgrupos de 3,5 ± 2,7 ind/subgrupo
(mín-máx. = 1 a 18; n = 72 avistamentos)44, similar ao observado por Iwanaga & Ferrari1003 em outras 25
localidades deste estado (3,3 ± 2,6 ind/subgrupo; n = 219 avistamentos). Na FLONA Jamari, Rondônia,
em um expressivo esforço amostral de 1.197,3 km de transecção linear realizado em quatro localidades
sob diferentes níveis de impacto de duas atividades antrópicas, o tamanho médio de subgrupos variou
de 2,6 a 8,8, sendo observado agrupamentos maiores e maior abundância relativa nos ambientes mais
degradados, sugerindo uma certa adaptabilidade da espécie: em uma área em avançado estágio de
recomposição florestal impactada por exploração mineral A. chamek apresentou o maior tamanho médio
de grupo: 8,8 ± 6,5 indivíduos/avistamento (min-máx = 1 a 25; n = 25 avistamentos) seguida por outra
área também impactada por mineração de cassiterita, mas em estágio menos avançado de recomposição
florestal: 7,8 ± 8,5 ind/avistamento (min-máx = 1 a 19; n = 4 avistamentos); A área considerada controle
apresentou uma média de 4,6 ± 5,2 ind/avistamento (min-máx = 1 a 25; n = 22 avistamentos). O menor
tamanho médio de grupo foi observado na área impactada por exploração florestal manejada: 2,6 ±
1,51 ind/avistamento (min-máx = 1 a 5; n = 5 avistamentos) (M. Messias, dados não publicados). No
Lago Uauaçú, baixo rio Purus, Amazonas, foram observados tamanhos médios de 6,0 ind/subgrupo em
floresta de terra firme e de 12,6 ind/subgrupo em floresta de várzea908. Em um fragmento de floresta de
terra firme com 1.600 ha e sem pressão de caça, na Fazenda Mariana, em Cacoal, Rondônia, Iwanaga
& Ferrari1002 registraram agrupamentos de A. chamek com tamanho médio de 6,1 ± 3,9 ind/avistamento
(min-máx. = 1 a 16; n = 63 registros). Em Paranaita, Mato Grosso, o tamanho médio observado foi de
25,0 ind/grupo1762.
Existe o aporte de indivíduos de fora do Brasil, porém a contribuição relativa de populações estrangeiras
para a manutenção das populações nacionais é desconhecida. Existem evidências de aumento nos níveis
de ameaça fora do Brasil. Na Bolívia, as populações de A. chamek estão sofrendo sério declínio, com
extinção em várias áreas2454. No Peru, o táxon foi extinto devido à caça em áreas adjacentes a Estação
Biológica Panguana, no baixo rio Llullapichis e ao longo do rio Pachitea789. Também no Peru, a espécie
foi uma das menos registradas em levantamentos no baixo rio Urubamba, que inclui áreas com alto grau
de intervenção humana e pressão de caça e no interflúvio Urubamba-Tambo73.
As estimativas de densidade de A. chamek variam de acordo com a localidade e o tipo de floresta,
sendo que altas densidades populacionais são correlacionadas com a heterogeneidade de habitat e com a
ausência ou baixa intensidade de caça44,1110: 3,1 a 9,6 ind/km² em florestas de terra firme de 07 localidades
ao longo do rio Juruá (AC e AM)1733; 2,6 e 3,6 ind/km² em florestas de várzea de 02 localidades no Médio
rio Juruá (AM)1733; 0,3 e 0,5 ind/km² em floresta de terra firme e floresta de várzea, respectivamente,
no baixo rio Purus (AM)908; 0,6 (0,1 a 2,4) avist/10 km em florestas de terra firme de 25 localidades
no estado de Rondônia1003; 1,5 avist/10 km no alto rio Madeira, localidade Abunã (RO)1411; 0,2 ind/10
km no município de Pimenta Bueno (RO) (UHE Rondon II)1317; REBIO Guaporé (RO): 26,6 ind/km²
em floresta aberta de igapó, 17,2 ind/km² em floresta de terra firme e 4,0 ind./km² em floresta densa de
igapó44; PARNA Serra da Cutia (RO): 1,5 avist/10 km, REBIO Estadual Traçadal (RO): 0,3 avist/10 km,
REBIO Estadual Rio Ouro Preto (RO): 0,2 avist/10 km, PE Guajará-Mirim (RO): 0,5 avist/10 km, TI
Uru-Eu-Wau-Wau (RO): 0,7 avist/10 km1409; FLONA Jamari (RO): 0,3 avist/10 km1405 e 0,4 avist/10 km
em 1.197,3 km de transecção linear: a maior taxa de avistamento registrada nesta UC ocorreu em uma
área em avançado estágio de recomposição florestal previamente impactada por exploração mineral de
cassiterita (0,8 em 297,25 km de esforço amostral), seguida da área controle Potosi (0,4 em 255,65 km
percorridos) e de uma área sob exploração florestal manejada (0,3 em 166,4 km), sendo a menor taxa
registrada na área em fase intermediária de recomposição florestal, também impactada por exploração
mineral (0,1 avist/10 km em 278 km) (M. Messias, dados não publicados); PE Chandless (AC): 2,2
avist./10 km260. Na porção central de sua distribuição as populações de A. chamek parecem ocorrer em
baixas densidades (F. Röhe, com. pess., 2012).
Tendência populacional: declinando.
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Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: assentamentos rurais, agricultura, pecuária,
desmatamento, aumento da matriz energética, expansão da malha viária, desconexão de habitat, redução
de habitat e caça. Na porção sul da sua distribuição, no leste do Acre, Rondônia e norte do Mato Grosso,
a espécie é afetada principalmente pela perda/degradação de habitat, instalação de usinas hidrelétricas no
rio Madeira, caça e pavimentação/recuperação das rodovias federais. A aparente ausência de A. chamek
em pelo menos seis localidades investigadas por Iwanaga1004 em Rondônia parece estar relacionada
à extinção local devida à degradação do habitat. A caça, apesar de menos intensa em Rondônia
devido a fatores culturais relacionados à história de colonização neste estado1004, é uma ameaça que
tem ocasionado o desaparecimento de populações inteiras, mesmo em ambientes não degradados. Por
exemplo, na Floresta Estadual Antimary, Acre Calouro343,345, não registrou A. chamek e aponta a pressão
de caça como provável responsável pela ausência da espécie nesta UC. Peres1725 considera a sobrecaça
como uma das prováveis causas para a raridade ou extinção local de A. chamek nas florestas de terra
firme da localidade São Domingos, município de Sena Madureira (AC).
Ações de conservação
A espécie está listada no Apêndice II da CITES e inserida no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Primatas Amazônicos990b.
Presença em unidades de conservação
Acre: PARNA Serra do Divisor344, ESEC Rio Acre346, RESEX Alto Tarauacá1483, PE Chandless260,348,
Floresta Estadual Antimary345;
Amazonas: PARNA Jaú283, ESEC Juami-Japurá, REBIO Abufari, ESEC Jutaí-Solimões1978,2414, RDS
Mamirauá1813, PARNA Mapinguari2414, RESEX Baixo Juruá967, RDS Estadual Uacari, RDS Estadual
Cujubim, RESEX Estadual Rio Gregório (A. Ravetta, dados não publicados), RDS Estadual PiagaçuPurus (oficina de avaliação);
Rondônia: REBIO Guaporé43, REBIO Jaru566, ESEC Cuniã1978,2414, PARNA Pacaás Novos969, PARNA
Serra da Cutia1410, FLONA Jamari1406, ESEC Estadual Serra dos Três Irmãos713, ESEC Estadual Samuel938,
REBIO Estadual Traçadal1409, REBIO Estadual Rio Ouro Preto1409, PE Guajará-Mirim721, Parque Natural
Municipal Pimenta Bueno718;
Pará: PARNA Amazônia283, FLONA Amaná (A. Ravetta, dados não publicados);
Mato Grosso: ESEC Iquê1978,2414;
Rondônia/Mato Grosso/Amazonas: PARNA dos Campos Amazônicos (oficina de avaliação).
A espécie também está presente em Áreas Protegidas de outros países:
Bolívia: PARNA Manuripi Heath, PARNA Amboró, PARNA Carrasco, PARNA Isiboro-Secure2414,
PARNA Noel Kempf Mercado2418, Reserva Nacional Ríos Blanco y Negro2415, Reserva da Biosfera
Beni1648, Estação Biológica Beni817, Reserva Florestal Guarayos702;
Peru: PARNA Manu2172, PARNA Bahuaja-Sonene2414, Reserva Nacional Pacaya-Samiria75, Reserva
Nacional Tambopata1110.
Pesquisas
Existentes
No Brasil, informações sobre Ateles chamek são resultantes principalmente de pesquisas que
investigam a ocorrência e a estrutura, riqueza, composição e abundância, de comunidades de primatas na
região da Amazônia Ocidental44,344,908,1003,1729,1733, e o impacto da caça sobre tais comunidades345,1483,1592,1726.
Necessárias
Estudos específicos sobre a ecologia de A. chamek são escassos1002, sendo necessária, dentre outras,
a realização de pesquisas de longo prazo acerca da adaptabilidade e persistência de A. chamek em
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ambientes degradados e fragmentados, tais como os observados no estado de Rondônia. Recomenda-se
também maior investigação acerca de uma possível zona de contato entre Ateles chamek e A. marginatus
na margem direira do alto rio Tapajós1110.
O estado do Acre se apresenta como crítico para a conservação de A. chamek, tendo em vista relatos
do desaparecimento de populações há mais de 50 anos em partes deste estado2454. A situação se mostra
mais problemática na porção leste do estado, vale do rio Acre: Oliveira1592 considera a espécie extinta
na RESEX Cazumbá-Iracema e Calouro345 a considera com populações muito reduzidas na Floresta
Estadual do Antimary, com registro apenas de crânios de animais caçados. Por outro lado, populações
bem preservadas, sem sofrer pressão de caça significativa, são observadas no PE Chandless260 e na
ESEC Rio Acre346. Assim, são necessárias pesquisas com o objetivo de identificar as principais ameaças
e a intensidade destas, visando embasar ações de conservação para esta região.

Ateles marginatus (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1809)

Foto: Juliana Gonçalves

André Luis Ravetta, Gerson Buss & Anthony Brome Rylands

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nomes comuns: cuamba (PA), guatá (MT),
macaco-aranha, coatá-da-testa-branca
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria deãorisco de extinção e critérios
N
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Em Perigo
A4cd
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END(EN)
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do bra

Justificativa
Ateles marginatus possui extensão de ocorrência ampla, entretanto, considerando a exigência de
habitat, característica da espécie, as fortes ameaças no arco do desmatamento, potencializadas com o
asfaltamento da BR-163 e BR-230, a implantação de hidrelétricas, assentamentos rurais e aberturas de
lavouras, principalmente soja, pecuária, aliadas à caça, infere-se um declínio populacional de pelo menos
50% ao longo de 45 anos, sendo, portanto, categorizada como Em Perigo (EN), sob o critério A4cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1836
Listas estaduais de espécies ameaçadas688
Avaliação global1436

EN A4cd
Pará: VU
EN A2cd+3cd

Notas taxonômicas
A taxonomia dos macacos-aranha é baseada em Kellogg & Goldman1055 e Hill932. As formas
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hybridus, chamek e marginatus são listadas como espécies distintas1993. Froehlich et al.802, Medeiros1338
e Medeiros et al.1337 argumentaram que A. paniscus é uma forma distinta e sem subespécies. M.G.M.
van Roosmalen1940 relatou em seu sitio na internet uma espécie não descrita de macaco-aranha dentro
da faixa de suposta ocorrência de A. marginatus. Segundo M.G.M. van Roosmalen et al.1938, ocorre no
limite mais a sudeste da distribuição do gênero e habita as florestas de savana seca e cerradão do norte
de Mato Grosso. Seu limite ocidental é o rio Teles Pires e o limite leste é o rio Culuene, afluente das
cabeceiras do rio Xingú. Esta forma, de acordo com M.G.M. van Roosmalen1940, difere de A. marginatus
por apresentar pele castanha escura ou preta, focinho rosa em vez de ser escuro, anéis circumocular,
mancha na testa triangular e bigode branco maior. De acordo com Van Roosmalen et al.1938, ele pode
ser visto ao longo dos afluentes das cabeceiras do rio Xingu, como os rios Culuene, Curisevo, Batovi,
Ronuro e Von den Steinen. Aqui está sendo seguida a proposta taxonômica de Konstant & Rylands1110.
Distribuição geográfica
O táxon é endêmico ao Brasil e está presente nos estados do Pará e Mato Grosso, onde é residente
e nativo1436. Ocorre entre o rio Tapajós na margem direita e seu afluente, o rio Teles Pires na margem
direita e o rio Xingu na margem esquerda, ao sul do rio Amazonas1055,1834. Apesar da localidade-tipo ser
Cametá, na margem esquerda do rio Tocantins, historicamente não há registros de populações residentes
no interflúvio Xingu-Tocantins. Apesar de relatos da ocorrência da espécie na margem esquerda do rio
Xingu, não há confirmação de populações estabelecidas nessa margem. É preciso uma maior amostragem
e pesquisa, especialmente no limite sul de sua distribuição, pois A. marginatus é a espécie de macaco
aranha que possui menos informação científica1436.

História natural
Ateles marginatus ocorre em floresta tropical primária de terra firme e sazonalmente inundadas.
Apresenta preferência para habitat primários1436, e pouca tolerância a modificações/perturbações no
ambiente, embora tenha sido registrado em áreas alteradas e fragmentadas no norte do Mato Grosso
(dados não publicados).
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Um grupo de 25 indivíduos monitorado na FLONA do Tapajós teve área de vida estimada em 300
ha, dieta basicamente frugívora e organização social de fissão-fusão típica para as espécies do gênero
(A. Ravetta, dados não publicados).
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
4 a 5 anos590.
Peso adulto
Fêmea
5.800 gramas455,905.
Macho
6.200 gramas455,905.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 350 a 580, cauda: 620 a 770 mm1440.
Macho
Cabeça-corpo: 500 a 700, cauda: 750 a 900 mm1440.
Sistema de acasalamento
Poligâmico.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
Desconhecido para a espécie.
Tempo de gestação
7,53 a 7,73 meses590.
Tamanho da prole
1 filhote (dado não publicado).
Longevidade
Acima de 30 anos em cativeiro (dado não publicado).
Tempo geracional
15 anos1001.
Características genéticas
Desconhecidas para a espécie.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido e não se sabe se o número de indivíduos
maduros deste táxon é superior a 10.000.
Ateles marginatus apresenta tamanho médio dos grupos de 25 ind.1833, e 18 ind. na Pousada Thaimaçu
(L. Pinto, com. pess., 2012).
As informações sobre abundância populacional são: 0,4 grupo/10 km1299; 0,14 ind/10 km; 0,05 ind/10
km; 0,89 ind/10 km; 0,25 ind/10 km; 0,7 ind/10 km1833. Na região do Tapajós, a espécie é ausente de
fragmentos menores que 100 ha e extinta localmente em um raio de 50 km da cidade de Santarém,
provavelmente por pressão de caça e perda de habitat1833.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: assentamentos rurais, agricultura, pecuária,
expansão urbana, desmatamento, aumento da matriz energética, aumento da matriz rodoviária, desconexão
de habitat, redução de habitat e caça. Sua área de ocorrência coincide com a região conhecida como arco
do desmatamento. Nessa área o desmatamento tem sido contínuo, e com tendência a crescer devido ao
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asfaltamento da BR-163 e BR-230, implantação de usinas hidrelétricas, assentamentos rurais e aberturas
de lavouras, aliados à caça.
Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice II da CITES. Está inserida no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Primatas Amazônicos990b, e também é contemplada pelo Plano de Ação Nacional para
a Conservação das Espécies Endêmicas e Ameaçadas de Extinção da Fauna da Região do Baixo e Médio
Xingu986.
Necessárias
Ações efetivas de fiscalização nas unidades de conservação localizadas dentro de sua área de
ocorrência além da implementação das reservas criadas1836.
Presença em unidades de conservação
Pará: ESEC da Terra do Meio, FLONA Altamira, FLONA Itaituba I, FLONA Itaituba II1436, FLONA
Tapajós717,1436,1746,1763,1833, FLONA Trairão, FLONA Crepori, FLONA Jamanxim, PARNA do Jamanxim,
APA do Tapajós, REBIO Nascentes da Serra do Cachimbo, RESEX Riozinho do Anfrísio (A. Ravetta,
dados não publicados), RESEX Rio Xingu, APA Estadual do Arquipélago do Marajó (oficina de
avaliação);
Mato Grosso: PE Cristalino (L. Pinto, com. pess., 2012).
Pesquisas
Considerando que Ateles marginatus é a espécie do gênero com menor conhecimento científico, são
necessárias pesquisas com refinamento sobre sua distribuição, biologia, ecologia e genética. Atualmente
uma dissertação de mestrado vem sendo desenvolvida sobre comportamento e dieta de um grupo na
RPPN do Cristalino.

Brachyteles arachnoides (E. Geoffroy, 1806)

Foto: Maurício Talebi

Mauricio Talebi, Leandro Jerusalinsky, Milene Moura Martins, Bianca Ingberman & Daniel da Silva Ferraz

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nomes comuns: muriqui-do-sul, mono,
mono-carvoeiro, buriqui, buriquim, mariquina,
muriquina
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Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) A2cd
Justificativa
Brachyteles arachnoides é uma espécie endêmica à Mata Atlântica distribuída nos estados do Rio
de Janeiro, São Paulo e Paraná, em sua região nordeste. O táxon apresenta-se em declínio populacional
ligado principalmente à caça, desconexão e degradação da qualidade de habitat e/ou fragmentação
parcial ou completa de seu habitat devido principalmente à expansão das matrizes agrícola, pecuária e
rodoviária, especialmente no estado de São Paulo. Além disso, a população mínima, estimada em 1.300
indivíduos, não ultrapassa 500 indivíduos maduros e estes parâmetros demográficos potencializam os
efeitos do declínio populacional inferido. Dessa forma, esta espécie foi classificada como Em Perigo
(EN), pelo critério A2cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,2252
Listas estaduais de espécies ameaçadas176,686,688a
Avaliação global1381

EN C2a(i)
Rio de Janeiro: CR
São Paulo: Ameaçada
Paraná: CR
EN C1

Outros nomes aplicados ao táxon
Ateles arachnoides E. Geoffroy. 1806, Brasil; restrito por Vieira2382 ao Rio de Janeiro; Brachyteles
macrotarsus Spix, 1923. Sem localidade; Eriodes tuberifer I. Geoffroy, 1829. Sem localidade; Ateles
eriodes Brehm, 1876. Substituição para arachnoides.
Notas taxonômicas
Em seu trabalho clássico, Aguirre15 tratou Brachyteles como tendo um único táxon infragenérico,
apesar de Vieira2382 ter indicado a existência de duas subespécies para o gênero. Novas evidências
indicaram que a proposta de dois táxons para Brachyteles seria válida, mas que a diferenciação entre
eles poderia justificar a classificação dessas duas formas como espécies plenas466,763,1176,1177. Strier &
Fonseca2213 revalidaram a proposta de duas subespécies para o gênero. Já Rylands et al.1993 listaram
os dois táxons de muriquis como espécies plenas, mesmo tratamento dado por Groves878,879. Essa
classificação, considerando B. arachnoides e B. hypoxanthus como espécies distintas, tem sido a mais
aceita atualmente, sendo seguida por Rylands2000 e por Mittermeier et al.1440, e é a utilizada no presente
documento.
Distribuição geográfica
O táxon é endêmico ao bioma Mata Atlântica do Brasil e restrito a sua porção sudeste e especificamente
aos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná2246. O muriqui-do-sul tem populações distribuídas do
sul do estado do Rio de Janeiro, no PARNA da Serra da Bocaina, e norte do estado de São Paulo, na
Serra da Mantiqueira, município de Pindamonhangaba, até o nordeste do estado do Paraná, no município
de Castro; uma população ainda é encontrada no interior paulista, em sua região central, constituindo o
limite oeste de sua distribuição, no município de Anhembi, na Fazenda Barreiro Rico2246,2247. Os limites
ao norte da distribuição de B. arachnoides são a Serra da Mantiqueira na divisa de São Paulo e Minas
Gerais e o rio Paraíba do Sul no norte do estado do Rio de Janeiro. A fim de identificar a ocorrência de
novas populações no estado de São Paulo, M. Talebi e Associação Pró-Murqui efetuaram, entre 2012
e 2014, entrevistas em comunidades locais e consultas com técnicos e gestores públicos e privados, a
fim de efetuar a amostragem de campo de novas áreas e populações. No estado do Paraná, somente um
grupo de muriquis-do-sul tem sua ocorrência confirmada. A ocorrência de outras populações foi relatada
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por Martuscelli et al.1320, Koehler et al.1104 e entrevistas informais realizadas por Ingberman e Kaminsky
em 2009 (B. Ingberman, dados não publicados).
Apesar de seu grande tamanho corporal e vocalizações singulares de longo alcance, a maioria das
escassas populações remanescentes de muriquis-do-sul habitam florestas ombrófila densa ou ombrófila
mista de topografia acidentada composta por mares de morros e/ou escarpas de difícil acesso, resultando
em grande dificuldade de registros, raramente ocasionais2246,2251.
Levando-se em consideração que até o presente momento foram encontradas evidências de populações
remanescentes localizadas apenas ao redor de 15 regiões distribuídas nos estados de ocorrência, PR, SP,
RJ2246, pode-se afirmar que a distribuição atual do táxon está reduzida em área de ocupação e em extensão
de ocorrência histórica2246. A extensão de ocorrência da espécie é conhecida em 100.000 km2 (2246) e
trabalhos em andamento revelarão se a área de ocupação atual ultrapassa os 2.000 km² em extensão.

História natural
Brachyteles arachnoides é típico da Floresta Ombrófila Densa em todas suas formações, Baixomontana, Montana e Alto-montana, embora existam também alguns registros da espécie em Floresta
Estacional Semidecídua, Floresta Ombrófila Mista (Mata com Araucária), e zonas de transição552.
Estudos biogeográficos baseados em espécimes de museu - e com pequeno tamanho de amostra
- sugeriram que muriquis não habitam florestas em altitudes próximas ao nível do mar868, entretanto
existem relatos confiáveis da ocorrência de observações de animais em natureza em altitudes inferiores
a 200 metros de altitude15 e ao nível do mar ao longo de toda a costa do estado de São Paulo (M.
Talebi, dados não publicados). Como limite superior de altitude, há avistamentos em florestas acima
de 1.200 metros na Serra da Mantiqueira, São Paulo1593,2247. O táxon não é restrito a habitat primários e
apresenta certa tolerância a modificações/perturbações no ambiente2251, entretanto, há maior número de
registros e preferência para áreas de habitat primário. Muriquis-do-sul atuam como agentes dispersores
de sementes de árvores e lianas1308.
A área de vida do táxon é estimada em 1.500 ha para um grupo de 48 indivíduos484,485,2251 em grandes
extensões florestais no PE Carlos Botelho, Serra de Paranapiacaba (SP), 1.200 ha para um grupo de 40
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indivíduos na Fazenda São Sebastião, Serra da Mantiqueira (SP)2247 e em 128,65 ha para um grupo de 24
indivíduos na Fazenda Lagoa Alegre, Castro (PR)1717.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
5 anos2246.
Macho
Peso adulto
Fêmea
9.400 gramas2246.
Macho
12.100 gramas2246.
Comprimento adulto
Fêmea
1.440 mm15.
Macho
1.230 mm15.
Sistema de acasalamento
Poligâmico483,485,2246.
Razão sexual
(1:1)2246.
Intervalo entre nascimentos
3 anos2246 (para o gênero).
Tempo de gestação
7,2 meses2246 (para o gênero).
Tamanho da prole
1 e 2 filhotes485,2251.
Longevidade
32 anos307.
Tempo geracional
20 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: (2n = 34)1958.
População
O tamanho mínimo da população total remanescente está estimado em cerca de 1.300 indivíduos1362
e sabe-se que o número de indivíduos maduros deste táxon é inferior a 500. Brachyteles arachnoides
organiza-se socialmente no sistema fissão-fusão. O tamanho dos grupos varia de acordo com a
característica do ambiente e em ambientes fragmentados pode ocorrer um aumento de densidade
relativa, com tamanho médio de grupo variando de 10 a 20 ind/grupo98,2127. Em ambientes com mínimo
grau de perturbação antrópica, característica típica das grandes extensões florestais como o PE Carlos
Botelho (SP) o tamanho médio de grupo é inferior a 04 indivíduos484,485, enquanto o número máximo de
indivíduos atinge até quatro ou cinco dezenas de indivíduos para alguns períodos do ano484,485.
As informações sobre abundância populacional são: 7,3 ind/km², população estimada entre 500 e 800
indivíduos, PE Carlos Botelho, São Paulo1438,1639; de 19,9 a 35,1 ind/km2, população estimada em 600
indivíduos na Fazenda Barreiro Rico1307.
A tendência populacional está em declínio, com extinção local recente confirmada para diversas
localidades paulistas.
Tendência populacional: declinando.
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Ameaças
O histórico desflorestamento da Mata Atlântica ao longo da distribuição geográfica da espécie para
conversão em áreas produtivas, especialmente para pecuária e agricultura, ocasionou uma drástica
perda de habitat e a severa fragmentação de suas populações. Associado a isso, há uma contínua
desconexão e degradação da qualidade de habitat e/ou fragmentação parcial ou completa de seu
habitat, devido principalmente à expansão das matrizes agrícola, pecuária e rodoviária, especialmente
no estado de São Paulo. Esta espécie também sofre uma forte pressão de caça - cultural e esportiva
- recorrentemente associada de forma direta com a extração ilegal de palmito juçara, Euterpe edulis
ao longo dos remanescentes florestais paulistas. O ecoturismo desordenado é outro fator de impacto
sobre as populações de muriquis. Em São Francisco Xavier (SP) por exemplo, onde o ecoturismo é
intensamente praticado, alguns remanescentes de floresta estão completamente acessíveis sem nenhum
tipo de restrição e/ou orientação para uso.
Ações de conservação
Existentes
Há vários anos, vêm sendo empenhados esforços para traçar e implementar estratégias para a
conservação da espécie e para congregar os principais atores envolvidos nesses esforços. Destaca-se:
• Em 1998, foi realizada uma Avaliação da Viabilidade das Populações e Habitat (PHVA), coordenada
pelo Conservation Breeding Specialist Group (CBSG/IUCN), elencando estratégias para a conservação
da espécie1995;
• Entre 2001 e 2007, a espécie esteve enfocada por um Comitê Internacional para Conservação e Manejo,
inicialmente para muriquis, e depois para os Atelídeos da Mata Atlântica962,1601;
• Entre 2005 e 2010 foi elaborado o Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação dos Muriquis981,1033,
por meio do qual foram pactuadas as estratégias para a conservação da espécie. Essas estratégias foram
complementadas com as constantes no PAN Mamíferos da Mata Atlântica Central982,683a. Esses Planos
de Ação contam com Grupos de Assessoramento Técnico, compostos por profissionais de diversas
instituições, incluindo especialistas na espécie, que acompanham sua implementação988,989;
• O Programa de Educação Ambiental “Salve com Abraço”, utilizou o muriqui-do-sul como espécie
bandeira para a conservação do Sítio do Patrimônio da Humanidade no Continuum Ecológico de
Paranapiacaba2325 desenvolvido por meio de Cooperação Técnica entre a Associação Pró-Muriqui e
Instituto Supereco (2011-2013);
• Algumas iniciativas estão sendo adotadas em relação ao ordenamento do ecoturismo em áreas de
ocorrência de muriquis, como por exemplo, na APA São Francisco Xavier (gerida pela Fundação
Florestal do estado de São Paulo). Recentemente o Conselho Gestor dessa unidade de conservação
estabeleceu um grupo de trabalho específico para tratar de estratégicas de conservação de muriquis na
região, inclusive visando normatizar o acesso à área.
Necessárias
Segundo Talebi et al.2246 e M. Talebi (dados não publicados), as principais áreas para conservação in
situ da espécie são:
• PE Carlos Botelho-São Miguel Arcanjo (SP) e reservas particulares de seu entorno, como as RPPN
EcoParque Muriqui, RPPN Parque Taquaral e RPPN Rio das Pedras, Capão Bonito (SP);
• PE Serra do Mar, principalmente desde Mogi das Cruzes e Bertioga até o norte do estado, região de
Cunha, Pissinguaba e Caraguatatuba;
• Fazenda São Sebastião do Ribeirão Grande, Pindamonhangaba (SP);
• Região da Serra dos Órgãos, Rio de Janeiro;
• PARNA da Bocaina, Reserva Ecológica da Juatinga, e o PE do Cunhambebe no sul do estado do Rio
de Janeiro;
• PE do Desengano.
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Primatas), pela Secretaria do Meio Ambiente do estado de São Paulo687, com o objetivo de formular as
estratégias para a conservação dos primatas ameaçados de extinção naquele estado, inclusive muriquis.
Algumas das prioridades para a conservação da espécie são:
• Geração de normativas públicas (federais, estaduais ou municipais) específicas para ações de conservação
e manejo de populações remanescentes de B. arachnoides ao longo de sua área de ocorrência;
• Maior direcionamento de recursos públicos para ações voltadas à conservação e pesquisa;
• Manutenção das APPs, como encostas, topos de morros, beiras de rios e outros corpos d’água. Essas
áreas podem aumentar a permeabilidade da matriz na paisagem antropizada, propiciando habitat e
incremento da conectividade de habitat e populações;
• Em unidades de conservação Federal com ocorrência da espécie e intensa visitação, recomenda-se o
monitoramento sobre possíveis impactos negativos no comportamento e área de ocupação dos grupos
de muriquis residentes555;
• Proteção dos habitat, e aumento de áreas protegidas e unidades de conservação.
Presença em unidades de conservação
Minas Gerais: APA Estadual Fernão Dias (oficina de avaliação);
Rio de Janeiro: PARNA da Serra dos Órgãos15,552,819,1441, PE Três Picos, RPPN Reserva Ecológica
Guapiaçu, PE do Desengano15,552,1441, APA do Cairuçú552,819,1320, APA de Petrópolis, ESEC de Tamoios,
APA Estadual de Tamoios, APA Estadual de Macaé de Cima, PE Cunhambebe (oficina de avaliação);
São Paulo/Rio de Janeiro: PARNA da Serra da Bocaina15,1320,1441;
São Paulo: ESEC Xitué, ESEC de Jureia-Itatins1441, ESEC Barreiro Rico, PE Carlos Botelho15,99,1441,1513,2247,
PE Intervales15,1639,1740,1741, PE Turístico do Alto Ribeira15,1320,1441, PE da Serra do Mar98,1320,1441,2346, APA
Estadual de São Francisco Xavier69,2128, PE Jacupiranga1320,1441, PE Jurupará, APA Bacia do Rio Paraíba
do Sul2127, PE da Serra do Mar - Núcleo Cunha-Indaiá1441, APA Cananeia-Iguape-Peruíbe, APA Estadual
Serra do Mar, APA Estadual Marinha do Litoral Sul, APA Estadual Marinha do Litoral Norte, PE
Lagamar de Cananeia (oficina de avaliação);
São Paulo/Rio de Janeiro/Minas Gerais: APA Serra da Mantiqueira2127;
Paraná: APA Estadual da Escarpa Devoniana (oficina de avaliação).
Pesquisas
Talebi et al.2246 descreveram, no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Muriquis, as
seguintes pesquisas existentes para conservação da espécie:
• Estudos de Longo Prazo: PE Carlos Botelho, São Miguel Arcanjo (SP) – o mais longo projeto
sistemático de longo prazo com a espécie muriqui-do-sul. Dois grupos estão sob observação sistemática
e ininterrupta desde 1986492,1225,2248–2251,2253–2255.
• Levantamento e mapeamento de populações (Surveys): PE Carlos Botelho (anos 1985, 2009-2010,
2013-2015, 2014, Associação Pró-Muriqui)1127,1639, região norte do PE Carlos Botelho (SP), Continuum,
Ecológico de Paranapiacaba (SP) (ano 2001)847, Fazenda Barreiro Rico (SP) (ano 2005)1307, no estado
de São Paulo (SP) (anos 2006-2007, 2012-2015, Associação Pró-Muriqui), no estado do Rio de Janeiro
(RJ) (anos 2005-2006)552, PARNA Serra dos Órgãos (RJ) (Instituto Eco Atlântica)300.
Adicionalmente, o setor corporativo tem fomentado no estado de São Paulo as únicas iniciativas existentes
de monitoramento de populações selvagens em execução pela Associação Pró-Muriqui, incluindo uma
delas já em caráter de longo prazo: Fazenda São Sebastião, Fibria Papel e Celulose, Pindamonhangaba
(SP), desde 2006; Fazenda São Miguel, São Miguel Arcanjo (SP), Klabin Papel e Celulose, desde 2012
e Reserva Legado das Águas, Votorantim Indústria, Miracatu (SP), desde 2013.
No estado do Paraná, foram realizadas pesquisas de 2002 a 2005 com a população da Fazenda João
Paulo II1104,1105,1717. Atualmente, está sendo realizado o levantamento e mapeamento de novas populações
remanescentes, coordenado pelo Instituto de Pesquisas Cananeia - IPeC em parceria com a SPVS - Sociedade
de Pesquisa da Vida Selvagem e Educação Ambiental (B. Ingberman, dados não publicados). Além disso,
está em andamento um projeto para prospectar a presença e ausência dessas populações e a estrutura e
composição da única população confirmada para o estado, coordenado pela Associação Pró-Muriqui.
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Brachyteles hypoxanthus (Kuhl, 1820)

Foto: Carla de Borba Possamai

Fabiano Rodrigues de Melo, Leandro Jerusalinsky, Fernanda Pedreira Tabacow & Daniel da Silva Ferraz

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nomes comuns: muriqui-do-norte, muriquina,
mono-da-cara-manchada, mono, mariquina,
mono-carvoeiro, buriqui, buriquim
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Justificativa
Brachyteles hypoxanthus é uma espécie endêmica à Mata Atlântica, ocorrendo em fragmentos
florestais de Minas Gerais, Espírito Santo e da Bahia. Apresenta uma tendência de diminuição
populacional continuada em razão da fragmentação severa e do tamanho populacional reduzido de
algumas subpopulações. Sua população atual está estimada em cerca de 1.000 indivíduos, com menos
de 250 indivíduos maduros para cada subpopulação. Este táxon sofre ameaças resultantes da perda,
fragmentação e degradação da qualidade do habitat, caça, especialmente devido a assentamentos rurais,
além de agricultura e pecuária. Sendo assim, a espécie foi categorizada como Criticamente em Perigo
(CR), segundo os critérios C2a(i).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1386,1450
Listas estaduais de espécies ameaçada,684,687a
Avaliação global1382

CR B1ab(i,v)+2ab(i,v); E
Minas Gerais: EN
Espírito Santo: CR
CR A2cd

Outros nomes aplicados ao táxon
Ateles hypoxanthus Kuhl, 1820. Brasil: Bahia; Eriodes hemidactylus I. Geoffroyi, 1829. “Brazil”.
Notas taxonômicas
Em seu trabalho clássico, Aguirre15 tratou Brachyteles como tendo um único táxon infragenérico, apesar
de Vieira2382 ter indicado a existência de duas subespécies para o gênero. Novas evidências indicaram que a
proposta de dois táxons para Brachyteles seria válida, mas que a diferenciação entre eles poderia justificar
a classificação dessas duas formas como espécies plenas466,763,1176,1177. Strier & Fonseca2213 revalidaram
a proposta de duas subespécies para o gênero. Já Rylands et al.1993 listaram os dois táxons de muriquis
como espécies plenas, mesmo tratamento dado por Groves878879. Essa classificação, considerando B.
arachnoides e B. hypoxanthus como espécies distintas, tem sido a mais aceita atualmente, sendo seguida
por Rylands2000 e por Mittermeier et al.1440, e é a utilizada no presente documento.
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Distribuição geográfica
Esta espécie é endêmica à Mata Atlântica brasileira e ocorre nos estados da Bahia, Espírito Santo e
Minas Gerais, onde é residente e nativo15,1360,1368,1380,2246. Recentemente, uma única população conhecida
no estado do Rio de Janeiro foi confirmada para o PARNA do Itatiaia552 (I. Aximoff, com. pess., 2013)
apesar de ser uma população registrada desde a década de mil novecentos e noventa352, mas sem o status
específico definido. Segundo Talebi et al.2246, as populações de muriquis-do-norte estão localizadas em
sua maioria em alguns fragmentos florestais de Minas Gerais e Espírito Santo, além de terem sido
virtualmente extintas da Bahia1360,1629,1989,1993. Nesse estado, a ocorrência atual do muriqui-do-norte foi
confirmada apenas no PARNA do Alto Cariri, situado em Guaratinga, Bahia e no REVIS Mata dos
Muriquis, situado entre os municípios de Salto da Divisa e de Santa Maria do Salto, em Minas Gerais,
na divisa com o estado da Bahia1360. Além disso, a espécie também ocorre na divisa do Rio de Janeiro
com Minas Gerais, no PARNA do Itatiaia, e há relatos não confirmados de sua presença no entorno
dessa unidade de conservação, especificamente em Marambá (A. Cunha, com. pess., 2012) e municípios
mineiros, como Itamonte (M. Passamani, com. pess., 2012).
Por se tratar de um primata de grande porte, com vocalização singular e de longo alcance, sua
identificação nas florestas é relativamente fácil. Entretanto, a maioria das escassas populações
remanescentes habitam áreas montanhosas bastante escarpadas e geralmente de difícil acesso, o que
dificulta os registros e, portanto, a definição exata de alguns limites de distribuição2246.
Considerando que atualmente são conhecidas apenas 13 populações remanescentes2246, em ambientes
florestais isolados, juntamente com a extinção virtual já ocorrida na Bahia1629,1989,1993 e o fato de que sua
distribuição geográfica histórica deveria cobrir a Mata Atlântica daqueles estados - com exceção das
terras baixas no extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo15,2246 -, infere-se que a distribuição atual
do táxon está reduzida em relação, tanto à sua área de ocupação, como à sua extensão de ocorrência
históricas1381,1382,2246. Além disso, a extinção local da espécie já foi confirmada em muitas localidades no
Espírito Santo, inclusive áreas protegidas, como a Estação Biológica de Santa Lúcia, Estação Biológica
de São Lourenço, Reserva Florestal de Duas Bocas e Reserva Florestal de Pedra Azul389.
A extensão de ocorrência da espécie foi calculada em 100.000 km² e estima-se que sua área de ocupação
seja de 1.870 km2 (1381,1382,2246).
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História natural
Brachyteles hypoxanthus ocorre em Florestas Estacionais e Ombrófilas Densas2246. O táxon não
é restrito a habitat primários e apresenta certa tolerância a modificações/perturbações no ambiente,
estando presente em florestas secundárias e em regeneração1382.
A área de vida do táxon é estimada em 168 ha para um grupo de 23 a 27 indivíduos2218, 309 ha para
um grupo de 40 a 44 indivíduos1477 e de 257 ha para um grupo de 39 a 42 indivíduos1372.
Estima-se que apenas quatro localidades podem comportar populações viáveis para a espécie304,
sendo elas: RPPN Feliciano Miguel Abdala, PE do Rio Doce, PE da Serra do Brigadeiro e PARNA do
Caparaó2246.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
5 a 7 anos1314,1795.
Macho
5 anos1780.
Peso adulto
Fêmea
8.400 a 9.600 gramas1176.
Macho
Comprimento adulto
Fêmea
1.290 mm2246 (F. R. de Melo, dados não publicados).
Macho
1.330 mm2246 (F. R. de Melo, dados não publicados).
Sistema de acasalamento
Poligâmico1780,2213,2217.
Razão sexual
1:12246.
Intervalo entre nascimentos
3 anos2216.
Tempo de gestação
7,2 meses2216.
Tamanho da prole
1 ou 2 filhotes882.
Longevidade
Pelo menos 28 anos2214.
Tempo geracional
15 a 20 anos419,1001.
Características genéticas
Segundo Rosenberger & Strier1958 o cariótipo é 2n = 34.
População
Estima-se que a população total remanescente da espécie seja de cerca de 1.000 indivíduos e que
o número de indivíduos maduros esteja em torno de 500 indivíduos. Com isso, e considerando-se a
situação atual de severa fragmentação de suas populações, é possível inferir que não há mais de 250
indivíduos maduros em cada subpopulação1380,1386.
Brachyteles hypoxanthus organiza-se socialmente em grupos multi-machos e multi-fêmeas que
podem ser coesos ou apresentar fissão-fusão, sendo que o padrão de agrupamento esta relacionado
principalmente à distribuição dos recursos alimentares e à sazonalidade reprodutiva616. Os grupos de
muriquis-do-norte podem ser formados por dezenas de indivíduos, sendo já registrados grupos sociais
com mais de 100 animais2214.
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As informações sobre abundância populacional são 29 ind/km² - RPPN Feliciano Miguel Abdala
(MG)32; 1,8 ind/km² - PE Rio Doce (MG)617; 4,9 ind/km² - RPPN Mata do Sossego (MG)617.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
O histórico de desflorestamento da Mata Atlântica ao longo da distribuição geográfica da espécie
para conversão em áreas produtivas, especialmente para pecuária e agricultura, ocasionou uma
drástica perda de habitat e a severa fragmentação de suas populações. Pequenas populações isoladas
estão tendendo ao declínio e extinção local, como observado na Fazenda Esmeralda, em Rio Casca
(MG)1361 e Mata dos Luna, Lima Duarte (MG)730,1542. Em outros casos, fêmeas em dispersão têm sido
observadas em fragmentos sem a ocorrência da espécie, como no entorno da RPPN Feliciano Miguel
Abdala, em Caratinga (MG)2233 e no entorno da RPPN Mata do Sossego (F.P. Tabacow, dados não
publicados). Práticas como o corte seletivo e queimadas geram uma contínua redução na qualidade
dos habitat remanescentes. A pressão de caça certamente contribuiu para o declínio das populações e
para extinções locais. Acredita-se que atualmente esta pressão ainda exista, mas com menor gravidade,
inclusive pela raridade das populações remanescentes e por parte delas estar em áreas protegidas. Assim,
as principais ameaças identificadas para o táxon foram: incêndio, assentamentos rurais, agricultura,
pecuária, desmatamento, desconexão de habitat, redução de habitat e caça. Além disso, suspeita-se que
o turismo intenso e desordenado em áreas de ocorrência da espécie possa causar impactos negativos em
sua conservação.
Ações de conservação
Existentes
A inclusão do muriqui-do-norte em algumas listas internacionais foi de alta relevância para chamar
atenção para a situação da espécie e estimular projetos de pesquisa e conservação. A espécie foi incluída
na lista dos 25 primatas mais ameaçados do mundo por três edições seguidas, entre 2000 e 20062058.
Esta lista, cuja organização é coordenada pelo Grupo Especialista em Primatas (PSG) da Comissão para
Sobrevivência de Espécies (SSC) da IUCN, tem como objetivo alertar para a situação dessas espécies
e promover o direcionamento de esforços de pesquisa, manejo e proteção para sua conservação. Neste
mesmo sentido, a espécie foi incluída na lista das 100 espécies mais ameaçadas do mundo divulgada
pela IUCN em dois mil e doze116. Além disso, B. hypoxanthus está listada no Apêndice II da CITES, a
fim de coibir o tráfico internacional da espécie.
Há vários anos vem sendo empenhados esforços para traçar e implementar estratégias para a
conservação da espécie e para congregar os principais atores envolvidos nesses esforços. Destaca-se:
• Em 1998, foi realizada uma Avaliação da Viabilidade das Populações e Habitat (PHVA), coordenada
pelo Conservation Breeding Specialist Group (CBSG/IUCN), elencando estratégias para a conservação
da espécie1995;
• Entre 2001 e 2007, a espécie esteve enfocada por um Comitê Internacional para Conservação e Manejo,
inicialmente para muriquis, e depois para os Atelídeos da Mata Atlântica962,1601;
• Entre 2005 e 2010 foi elaborado o Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação dos Muriquis981,1033,
por meio do qual foram pactuadas as estratégias para a conservação da espécie. Essas estratégias
foram complementadas com as constantes no PAN dos Mamíferos da Mata Atlântica Central982,683a.
Esses Planos de Ação contam com Grupos de Assessoramento Técnico, compostos por profissionais
de diversas instituições, incluindo especialistas na espécie, que acompanham sua implementação988,989.
Necessárias
• Geração de normativas públicas (federais, estaduais ou municipais) específicas para ações de conservação
e manejo de populações remanescentes de B. hypoxanthus ao longo de sua área de ocorrência;
• Maior direcionamento de recursos públicos para ações voltadas à conservação e pesquisa da espécie;
• Manutenção das APP, como encostas, topos de morros, beiras de rios e outros corpos d’água. Essas
áreas podem aumentar a permeabilidade da matriz na paisagem antropizada, propiciando algum habitat
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e potencialmente incrementando a conectividade entre as populações;
• Em unidades de conservação com ocorrência da espécie e intensa visitação, recomenda-se o
monitoramento sobre possíveis impactos negativos no comportamento e área de ocupação dos grupos
de muriquis residentes555;
Segundo Talebi et al.2246 as principais áreas para conservação da espécie in situ são:
• RPPN Feliciano Miguel Abdala, Caratinga (MG);
• PE do Rio Doce (MG);
• PE da Serra do Brigadeiro (MG);
• PARNA Caparaó, na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo;
• Metapopulação de Santa Maria do Jetibá, no Espírito Santo, em fragmentos situados em propriedades
particulares1380. Estas populações são indicadas por serem as maiores populações conhecidas da espécie.
Presença em unidades de conservação
Bahia: REBIO de Una2405, PE Alto do Cariri, PARNA e Histórico do Monte Pascoal (oficina de avaliação);
Espírito Santo: REBIO Augusto Ruschi, e vários fragmentos florestais nos municípios de Santa
Leopoldina, Santa Teresa e Santa Maria do Jetibá15,1379,1441,1764,2246,2391;
Bahia/Minas Gerais: PARNA Alto Cariri2246;
Minas Gerais: PE Alto Cariri, REVIS Mata dos Muriquis1360, REBIO da Mata Escura1360, RPPN
Feliciano Miguel Abdala15,399,2212,2214,2233, RPPN Estação Biológica Mata do Sossego615,1313, PE do Rio
Doce15,617,992,1441,2198, PE da Serra do Brigadeiro15,506,1477,1628, PE do Ibitipoca773, APA Municipal Serra da
Vargem Alegre, MN Estadual Pico do Ibituruna (oficina de avaliação);
Espírito Santo /Minas Gerais: PARNA do Caparaó35,836,1379,1441;
Rio de Janeiro/Minas Gerais: PARNA do Itatiaia15,552,1177,1288,1441.
Pesquisas
Existentes
• Estudos de Longo Prazo: RPPN Feliciano Miguel Abdala Caratinga (MG) – 1982-atual (Karen B.
Strier); Santa Maria do Jetibá (ES) – 2001-atual (Sérgio L. Mendes); PE da Serra do Brigadeiro (MG) –
2004-2007 (Leandro S. Moreira, Fabiano R. de Melo e Luiz G. Dias), 2007-atual (Leandro S. Moreira
e Fabiano R. de Melo); RPPN Mata do Sossego (MG)– 2004-2006 (Carlos Leandro de S. Mendes, Luiz
G. Dias e Fabiano R. de Melo, 2011-atual (Fernanda P. Tabacow e Fabiano R. de Melo);
• Monitoramento de Populações: RPPN Feliciano Miguel Abdala, – Monitoramento demográfico
(responsável: Karen B. Strier); Santa Maria do Jetibá – (Sérgio L. Mendes); PE da Serra do Brigadeiro,
PE do Rio Doce e RPPN Mata do Sossego – Censo por transecção, habituação e coleta de dados
ecológicos de 3 grupos de muriquis-do-norte (Luiz G. Dias, Leandro S. Moreira, Elaine F. Barbosa,
Carlos Leandro de S. Mendes, Fabiano R. de Melo e André Hirsch);
• Necessidade de realização de maiores estudos na região do PARNA do Itatiaia, considerando o registro
recente de muriqui-do-norte nesta área, com a finalidade de se confirmar a importância desse sítio para
a espécie;
• Por suas dimensões, a REBIO Mata Escura e o Complexo de unidades de conservação do Alto Cariri
necessitam um levantamento populacional sistemático que se possa indicar o tamanho real da população
de muriquis no Vale Jequitinhonha;
• Levantamento e mapeamento de populações (Surveys): PE da Serra do Papagaio e entorno (MG) –
(Fabiano R. de Melo); Corredor Sossego/Caratinga – (CECO - Fernanda Tabacow, Carla Possamai e
Fabiano R. de Melo); Sul da Bahia – (IESB – Gabriel R. dos Santos e Fabiano R. de Melo); Demografia
e conservação do muriqui-do-norte – (Sérgio L. Mendes, Karen B. Strier, Valéria Fagundes); História de
vida e demografia do muriqui-do-norte na RPPN Feliciano Miguel Abdala – (Karen B. Strier e Sérgio
L. Mendes); Sul da Bahia e nordeste de Minas Gerais – (UFG e CECO - Fabiano R. de Melo); Zona da
Mata Mineira – (UFG e CECO – Fabiano R. de Melo, Fernanda P. Tabacow e Carla de B. Possamai);
• Ações de Manejo: Translocação de fêmeas (CECO - Fabiano R. de Melo); Manejo metapopulacional
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(UFES e IPEMA - Sérgio Mendes); Manejo de indivíduos isolados e manutenção de uma colônia cativa
da espécie (UFG e CECO - Fabiano R. de Melo).

Lagothrix cana cana (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812)

Foto: Renata Azevedo

André Luis Ravetta, Mônica Mafra Valença-Montenegro, Anthony Brome Rylands & Mariluce Rezende
Messias

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nome comum: macaco-barrigudo

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) A4cd
Justificativa
Lagothrix cana cana é um táxon endêmico à Amazônia ocidental. Infere-se que esta subespécie venha
sofrendo redução populacional de pelo menos 50%, em três gerações ou 45 anos, em decorrência da
intensa caça, inclusive em Terras Indígenas, onde o uso de armas de fogo e o acesso a áreas mais remotas
é cada vez maior, aliada ao desmatamento, redução e desconexão de habitat, agricultura, pecuária,
expansão urbana, aumento da matriz rodoviária, como pavimentação da BR-364, BR-319 e vicinais
e da matriz energética. Há informações de extinção em algumas localidades. Sendo assim, o táxon foi
categorizado como Em Perigo (EN), sob o critério A4cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global265

NT
Mudança genuína no estado de conservação
Não consta
EN A2cd

Outros nomes aplicados ao táxon
Lagothrix lagothricha cana É. Geoffroy Saint-Hilaire; Simia cana É. Geoffroy, 1812; Gastrimargus
olivaceus Spix, 1823; Lagothrix ubericola Elliot, 1909; Lagothrix puruensis Lönnberg, 1940.
Notas taxonômicas
Cruz Lima542 descreveu um filhote de Lagothrix de cor laranja, procedente do rio Napo, a partir de
uma amostra do Museu Paraense Emílio Goeldi em Belém/Pará. Esta forma foi encontrada por Carlos A.
Peres, em 2002, na parte superior do rio Jutaízinho. Esta descoberta foi relatada por Van Roosmalen1940,
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que a deu um binômio latino que, por ter sido descrito apenas no seu sitio na internet, não foi considerado
válido pela ciência.
Distribuição geográfica
Lagothrix cana cana não é endêmico ao Brasil, ocorrendo também no Peru267. No Brasil está presente
nos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia, onde é residente e nativo267.
De acordo com Boubli et al.267, o táxon ocorre no Brasil no sudoeste da Amazônia, ao sul dos rios
Amazonas-Solimões, entre o rio Juruá e o interflúvio Tapajós-Juruena. Não ocorre no Baixo Tapajós,
com o registro mais setentrional neste rio na localidade Rabelo, localizada à margem da rodovia
Transamazônica, ao sul do PARNA da Amazônia e ao lado da FLONA do Amanã (A.L. Ravetta, dados
não publicados). Está presente no curso superior do Juruena774 e, possivelmente a oeste, estende-se de
lá para o rio Guaporé, na fronteira da Bolívia2416. Iwanaga e Ferrari1003 esclareceram os limites sul da
distribuição no estado de Rondônia. Eles descobriram que a espécie estava ausente nos locais vistoriados
nos interflúvios Mamoré, Madeira e Jiparaná. Lagothrix cana cana foi registrado em dois locais na
rodovia BR-364 ao norte dos rios Abunã e Madeira, e ocorre ao longo da margem direita ao norte do
rio Jiparaná e seu afluente, o rio Pimenta Bueno. Os mesmos autores também registraram a espécie em
duas localidades ao sul do rio São Pedro e a oeste do rio Pimenta Bueno. O sul de Rondônia apresenta
uma paisagem heterogênea composta por montanhas, planícies, áreas de floresta e cerrado, que pode
ter limitado a distribuição da espécie a sul em função de presença de áreas de floresta baixa e solos
arenosos, ambientes impróprios para a ocorrência da espécie1003. Lagothrix cana cana está, portanto,
ausente nas pastagens de Guaporé e da margem direita do rio Abunã, na Bolívia1003.
A extensão de ocorrência desta subespécie é maior que 20.000 km² e se infere que sua área de ocupação
seja maior que 2.000 km².

História natural
Lagothrix cana cana é típico de planície de floresta tropical de terra firme267. Peres1732, em seu estudo,
afirma que a espécie tem esta preferência e que permanece apenas 2,6% do seu tempo em áreas de
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floresta inundada. Não se sabe se o táxon é restrito a habitat primários ou se apresenta tolerância a
modificações/perturbações no ambiente. A área de vida do táxon foi estimada em 1.021 ha1732.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
5 a 7 anos (para L. lagothricha)593.
Macho
Peso adulto
Fêmea
7.650 gramas (n = 1)1730,1731.
Macho
9.400 gramas (8.930-10.200 n = 3)1730,1731.
Comprimento adulto
Fêmea
1.125 mm1211.
Macho
1.200 mm1211.
Sistema de acasalamento
Poligâmico750.
Razão sexual
1,9 (fêmeas/macho)1732.
Intervalo entre nascimentos
Desconhecido para a espécie.
Tempo de gestação
7,5 meses (para Lagothrix poeppigii)663,909.
Tamanho da prole
1 filhote (para Lagothrix poeppigii)663,909.
Longevidade
24,9 (indivíduo de Lagothrix poeppigii em cativeiro)1041.
Tempo geracional
15 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: segundo Garcia818, 2n = 62.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Desconhecida.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido, mas se infere que o número de
indivíduos maduros deste táxon seja superior a 10.000. Lagothrix cana cana apresenta tamanho médio
de grupo entre 20 e 41 indivíduos1725,1730.
Há informações sobre o aporte de indivíduos de fora do Brasil, mas não se sabe sobre a contribuição
relativa de populações estrangeiras para a manutenção das populações nacionais. Existem evidências de
aumento nos níveis de ameaça fora do Brasil devido à caça.
Existem grandes diferenças nos índices de abundância populacional entre locais com ocorrência
de pressão de caça e das áreas onde não foi identificada esta ameaça230,1037,1725,1733. Considerando que a
pressão de caça é relatada em diversas áreas de ocorrência da subespécie, inclusive em Terras Indígenas,
e que, além dessa ameaça existem outras como a perda e fragmentação de habitat, estima-se que o táxon
venha sofrendo intenso declínio populacional nas últimas gerações.
Informações sobre densidade/abundância populacional: 1,2 ind/km² em área com pressão de caça230;
6 ind/km² em área com pressão de caça1036,1037; 30,5 ind/km² em área sem pressão de caça, 27,7 ind/
km² em área sem pressão de caça, 20 ind/km² em área sem pressão de caça1725; 17 ind/km² em área
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sem pressão de caça1036,1037; 11,1 ind/km², 26,2 indivíduos por km2 (1733); 7,4 ind/km² – 13,3 indivíduos
por km2 (1996); 15,1 indivíduos por km2 (145). Bastos145, em estudo realizado no médio interflúvio PurusMadeira, observou que a proximidade de comunidades humanas afeta de maneira negativa a abundância
deste primata, provavelmente por efeito da caça e degradação da floresta. Santos & Mendes-Oliveira2021
registraram, para Lagothrix cana, a maior abundância relativa (1,03 avistamentos/10km) dentre os
mamíferos de médio e grande porte inventariados na região do rio Urucu, no Amazonas, em uma área
remota e livre de assentamentos humanos e pressão de caça.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: intensa caça, inclusive em Terras Indígenas,
desmatamento, redução e desconexão de habitat, assentamentos rurais, agricultura, pecuária, expansão
urbana, aumento da matriz rodoviária, pavimentação da BR-364, BR-319 e vicinais e expansão da
matriz energética.
Ações de conservação
O táxon está listado no Apêndice II da CITES e inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação
dos Primatas Amazônicos990b.
Presença em unidades de conservação
Acre: ESEC Rio Acre713, FLONA Macauã, FLONA São Francisco, FLONA Santa Rosa do Purus267;
Amazonas: REBIO Abufari, PARNA Mapinguari, FLONA Jatuarana, FLONA Humaitá, FLONA Purus,
FLONA Mapiá-Inauini, FLONA Pau Rosa, FLONA Tefé267, RDS Uacari, PARNA Nascentes do Lago
Jari, RESEX do Lago do Capanã Grande, RDS Estadual Rio Amapá, RDS Estadual Igapó-Açu, RDS
Estadual do Rio Madeira, PE do Matupiri (oficina de avaliação);
Pará/Amazonas: PARNA da Amazônia (oficina de avaliação);
Pará: FLONA Amanã;
Rondônia: PARNA Pacaás Novos, ESEC Samuel1978, REBIO Jarú, ESEC Cuniã267,1978, ESEC Serra dos
Três Irmãos713, PE Guajará-Mirim1003, FLONA Jamari, FLONA Bom Futuro267;
Mato Grosso: ESEC Iquê267,1978.

Lagothrix lagothricha (Humboldt, 1812)

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nome comum: macaco-barrigudo

Foto: Pablo Roberto Stevenson

Ítalo Martins da Costa Mourthé, Camila Crispim Muniz & Anthony Brome Rylands

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

199

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4d
Justificativa
Lagothrix lagothricha é uma espécie que ocorre em toda a planície noroeste amazônica. Suspeita-se
que a espécie vem sofrendo redução populacional, atingindo pelo menos 30%, em três gerações ou 45
anos. Essa redução tem ocorrido em decorrência da intensa caça, inclusive em Terras Indígenas, onde
o uso de armas de fogo e o acesso às áreas mais remotas é cada vez maior. Há informações da possível
extinção em algumas localidades e, além disso, existem extensas áreas de caatinga arbórea dentro da
extensão de ocorrência da espécie que não são habitadas por esta, indicando que a área de ocupação
da espécie é substancialmente menor que sua extensão de distribuição. Por essas razões, a espécie foi
categorizada como Vulnerável (VU), sob o critério A4d.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244,1980
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1651

NT
Novas ou melhores informações disponíveis e
mudança genuína no estado de conservação
Não consta
VU A3cd

Outros nomes aplicados ao táxon
Lagothrix humboldtii E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812; Gastrimargus infumatus Spix, 1823; Lagothrix
caparro Lesson 19840; Lagothrix geoffroyi Pucheran 1857; Lagothrix caroarensis Lonnberg, 1931.
Notas taxonômicas
A taxonomia de Lagothrix é baseada em Fooden774, mas segue Groves878,879, que reconheceu as
formas cana É. Geoffroy, 1812, lugens Elliot, 1907, e poeppigii Schinz, 1844 como espécies plenas, em
vez de subespécies de lagothricha (Humboldt, 1812). Aqui está sendo seguida a proposta taxonômica
de Groves878.
Distribuição geográfica
Lagothrix lagothricha não é endêmico ao Brasil, ocorrendo também na Colômbia, Equador, Peru
e, possivelmente, na Venezuela1651. No Brasil, ocorre no estado do Amazonas no interflúvio NegroSolimões, onde é residente e nativo1651. Apesar de não ocorrer na parte leste do interflúvio NegroSolimões, os limites exatos de sua ocorrência nesta região ainda não são bem conhecidos1651, sendo
necessário uma maior amostragem. O táxon pode ter sido localmente extinto no PARNA do Jaú133.
Existem também extensas áreas de caatinga arbórea dentro de sua extensão de ocorrência que não são
habitadas pela espécie1724. Na Colômbia, Lagothrix lagothricha ocorre em toda planície amazônica desde
o rio Uva, um afluente na margem esquerda do rio Guaviare em Vichada593, estendendo-se ao leste até o
rio Orinoco, podendo ocorrer na Venezuela ao sul do Orinoco no interflúvio Orinoco-Cassiquiare1203. No
Equador e Peru ocorre ao norte do rio Amazonas1651. A extensão de ocorrência da espécie é maior que
20.000 km² e infere-se que sua área de ocupação seja maior que 2.000 km².
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História natural
Lagothrix lagothricha habita, principalmente, a floresta amazônica de terra firme, mas pode usar as
florestas alagadas em épocas com alta abundância de frutos591,2205. Não é restrito aos habitat primários,
e é relativamente tolerante às modificações/perturbações no ambiente, ocorrendo mesmo em áreas
secundárias ou perturbadas/fragmentadas1651.
Sua dieta é composta principalmente de frutos e sementes com 59 a 83%, folhas com 11 a 13%,
invertebrados, 5 a 25% e outros, 1 a 3%589,2205. Devido a uma dieta essencialmente frugívora e seu grande
tamanho corporal, L. lagothricha tem um papel significativo na dispersão de sementes nas florestas ao
longo de sua extensão de ocorrência e sua extinção pode ser considerada como um importante distúrbio
ao ecossistema589. A área de vida do táxon foi estimada como sendo entre 400 ha e 1.100 ha por Nishimura
& Izawa1540. Outros estudos relataram áreas de vida de 200 ha591 e 760 ha2205.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
5 a 7 anos593.
Macho
Peso adulto
Fêmea
As fêmeas de L. lagothricha são menores (5.000-6.500 g, n = 6) do que os machos
(8.000-10.000 g, n = 3)776.
Macho
Comprimento adulto
Fêmea
As fêmeas e machos de L. lagothricha medem 461 ± 43 mm (n = 9) e 478 ± 41 mm (n
= 11) de comprimento cabeça-corpo e 642 ± 41 mm e 624 ± 39 mm de comprimento de
Macho
cauda774.
Sistema de acasalamento
Poligâmico750.
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Razão sexual
A razão sexual nesta espécie foi estimada em 1,3. Razão sexual calculada pelo autor dividindo-se o número
de fêmeas pelo número de machos adultos apresentado por Izawa1016 e Nishimura1541 (n = 2 grupos).
Intervalo entre nascimentos
O intervalo entre nascimentos foi estimado em 36,7 ± 4,7 meses, variando entre 28-45 meses (n =
13)1541.
Tempo de gestação
7,0-7,5 meses2439.
Tamanho da prole
1 filhote(dado para L. poeppigii)663,909.
Longevidade
Não existem registros precisos da longevidade da espécie em vida livre, mas um indivíduo de Lagothrix
poeppigii viveu em cativeiro em torno de 25 anos.
Tempo geracional
15 anos1001.
Características genéticas
Lagothrix lagothricha apresenta um cariótipo 2n = 62, XX/Y660,1858. As relações filogenéticas deste
táxon ainda são bastante debatidas.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido e não se sabe se o número de indivíduos
maduros deste táxon é superior a 10.000.
Na Colômbia, foi observado um grupo com 42-43 indivíduos (11 machos adultos, 15 fêmeas adultas,
5 sub-adultos, 5 a 6 juvenis e 6 infantes) em Puerto Japón, no rio Peneya1016. Em Puerto Tokio, também
no rio Peneya, foram encontrados seis grupos contendo entre 25 e 30 até 60 e 70 indivíduos1016,1540.
Um grupo estudado no Centro de Investigaciones Ecologicas de La Macarena, Colômbia, variou de
12 indivíduos (4 machos adultos, 5 fêmeas adultas e 3 imaturos) em 1987 a 25 indivíduos (5 machos
adultos, 7 fêmeas adultas e 13 imaturos) em 1998. Não há informações sobre o aporte de indivíduos de
fora do Brasil ou da contribuição relativa de populações estrangeiras para a manutenção das populações
nacionais. Assim como acontece em outros atelíneos, as fêmeas normalmente dispersam e os machos
são filopátricos em Lagothrix, mas dados genéticos indicam que os machos também dispersam para
outros grupos, embora com uma frequência menor do que as fêmeas263,747,749.
As informações sobre abundância populacional são de que não existem estimativas de densidade ou
abundância desta espécie disponível para o Brasil. A espécie ocorre em uma densidade aproximada de
5,5 ind/km² na Colômbia590,1540.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Devido ao seu tamanho corporal, Lagothrix lagothricha é bastante suscetível à pressão de caça1726,
sendo esta, juntamente com a apanha, uma das principais ameaças identificadas para o táxon. O táxon
é intensamente caçado por ribeirinhos, caboclos e indígenas (Peres1726,1727 para Lagothrix cana). Há
indicações de extinção em algumas localidades, como o interflúvio Negro-Solimões133, o que sugere um
impacto da sobrecaça sobre esta e outras espécies de primatas de grande porte na região2090.
Ações de conservação
A espécie está listada no Apêndice II da CITES e inserida no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Primatas Amazônicos990b.
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Presença em unidades de conservação
No Brasil, a ESEC Juami-Japurá encontra-se dentro da extensão de ocorrência da espécie1651,1978, mas
não existem até o momento evidências concretas de que a espécie ocorra nesta unidade de conservação.
Amazonas: PARNA do Jaú (oficina de avaliação).
Em outros países:
Colômbia: PARNA Natural Amacayacu, PARNA Natural La Paya593,1771, PARNA Natural Cahuinarí593;
Equador: PARNA Sumaco-Napo Galeras, Reserva Ecológica Cayambe-Coca, Reserva Ecológica Cofán
de Bermejo e Reserva de Producción Faunística Cuyabeno2282.
Pesquisas
Necessárias
Faltam os dados mais básicos sobre a espécie no Brasil. Para garantir o conhecimento da abundância
de Lagothrix lagothricha, levantamentos populacionais devem ser realizados ao longo de toda a sua
extensão de ocorrência no Brasil. Ainda, é necessário determinar possíveis indicadores ambientais
da ocorrência da espécie em suas áreas de ocorrência e as ameaças à sua sobrevivência. Incentivos
devem ser realizados para implementação de programas de educação ambiental com foco na espécie,
principalmente, entre indígenas e não-indígenas, que frequentemente caçam indivíduos desta espécie.
Estudos genéticos das populações ao longo da extensão de ocorrência da espécie também são prioritários
para o conhecimento da sua variabilidade genética.

Lagothrix poeppigii Schinz, 1844

Foto: Kelsey Ellis

André Luis Ravetta, Camila Crispim Muniz & Anthony Brome Rylands

Ordem: Primates
Família: Atelidae
Nomes comuns: macaco-barrigudo,
macaco-barrigudo-prateado

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4cd
Justificativa
Lagothrix poeppigii é uma espécie endêmica à Amazônia. Suspeita-se que esta espécie vem sofrendo
redução populacional atingindo pelo menos 30%, em três gerações ou 45 anos, em decorrência da intensa
caça, inclusive em terras indígenas onde o uso de armas de fogo e o acesso à áreas mais remotas é cada vez
maior, aliada ao aumento da matriz rodoviária principalmente no Acre. Há informações de extinção em
algumas localidades. Sendo assim, a espécie foi categorizada como Vulnerável (VU), sob o critério A4cd.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global2204

NT
Mudança genuína no estado de conservação
Não consta
VU A2cd

Outros nomes aplicados ao táxon
Lagothrix castelnaui I. Geoffroy Saint-Hilaire & Deville, 1848.
Notas taxonômicas
A proveniência de um macaco juvenil com pelagem de cor laranja ilustrada por Cruz Lima542 era
desconhecida até recentemente. A população foi encontrada por Carlos A. Peres no alto rio Jutaí,
Amazônia (dentro da faixa de suposta L. poeppigii) e relatado por Van Roosmalen em seu sitio na
internet, em 5 de agosto de 2003 (acessado em 29 de setembro de 2003). Van Roosmalen informou
que filhotes e jovens desta forma alaranjada são frequentemente mantidos vivos pelos índios Katokina
junto às cabeceiras dos rios Jutaí e Jutaizinho, e às vezes aparecem como animais de estimação na
cidade de Eirunepe (rio Juruá). No mesmo sitio, Van Roosmalen descreveu um macaco-barrigudo de
cor pálida e de proveniência desconhecida, visto como animais de estimação na cidade de Tabatinga.
Van Roosmalen sugeriu que este pode ser uma forma ainda não descrita2204. Aqui está sendo seguida a
proposta taxonômica de Rylands2000.
Distribuição geográfica
Lagothrix poeppigii não é endêmico ao Brasil, ocorrendo também no Equador e no Peru, enquanto
no Brasil está presente nos estados do Acre e Amazonas, onde é residente e nativo2204. Ocorre ao sul do
rio Solimões e ao oeste do rio Juruá nos estados do Amazonas e Acre744. De acordo com Fooden774, o
limite leste da faixa de L. poeppigii é o rio Juruá, mas formas variáveis de marrom avermelhado típico
da espécie ocorrem até o rio Purus. A distribuição se estende a oeste no Peru e Equador, onde ocorre até
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os Andes a uma altitude máxima de 1.800 m no Equador2204.
A extensão de ocorrência da espécie é maior que 20.000 km², mas sua área de ocupação é desconhecida.
História natural
Lagothrix poeppigii ocorre em florestas primárias e não ocorre em florestas secundárias ou
com perturbações antrópicas2204. O táxon é restrito a habitat primários e não apresenta tolerância a
modificações/perturbações no ambiente2204.
A área de vida do táxon é estimada em 108 a 400 ha752.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
6 a 8 anos663,909.
Macho
5 anos663,909.
Peso adulto
Fêmea
4.530 g.745; 7.400 g. (dado não publicado).
Macho
3.600, 5.000 gramas744; 7.100745.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 460 ± 022,2 mm744; 520 (dado não publicado).
Macho
Cabeça-corpo: 489 ± 033,6 mm744.
Sistema de acasalamento
Poligâmico750.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
Desconhecido para a espécie.
Tempo de gestação
7,5 meses663,909.
Tamanho da prole
1 filhote663,909.
Longevidade
24,9 (indivíduo de cativeiro)1041.
Tempo geracional
15 anos1001.
Características genéticas
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Desconhecidas.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido e não se sabe se o número de indivíduos
maduros deste táxon é superior a 10.000.
Lagothrix poeppigii apresenta tamanho médio dos grupos entre 23 e 25 indivíduos no Equador752,
entretanto há registro de grupos menores, entre 10 e 23 indivíduos1825,2173.
Há o aporte de indivíduos de fora do Brasil (Í. Mourthé, com. pess., 2012) porém a contribuição
relativa de populações estrangeiras para a manutenção das populações nacionais é desconhecida. Sabese que ocorre intensa caça no Peru e no Equador2421, entretanto não existem evidências de aumento/
diminuição nos níveis de ameaça fora do Brasil, nem se sabe se essa ameaça possa interferir no declínio
das populações brasileiras.
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As informações sobre abundância populacional são: 31 ind/km² PARNA Yasuni - Equador750.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: aumento da matriz rodoviária e caça. O
táxon sofre com intensa caça, principalmente devido ao seu tamanho corporal1726. O impacto da caça tem
aumentado em terras indígenas, onde o uso de armas de fogo e o acesso às áreas mais remotas é cada
vez maior. No Acre, a ampliação da matriz rodoviária é também um dos principais fatores de ameaça.
Ações de conservação
A espécie está listada no Apêndice II da CITES e inserida no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Primatas Amazônicos990b.
Presença em unidades de conservação
Acre: PARNA Serra do Divisor344,1218,1978;
Amazonas: ESEC Jutaí -Solimões1978,2204, ARIE Javarí-Burití2204, RDS do Cujubim (dado não publicado).

Callithrix aurita (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1812)

Ordem: Primates
Família: Callitrichidae
Nomes comuns: sagui-da-serra-escuro,
sagui-caveirinha

Foto: Rodrigo Salles de Carvalho

Fabiano Rodrigues de Melo, Daniel da Silva Ferraz, Mônica Mafra Valença-Montenegro, Leonardo de
Carvalho Oliveira, Daniel Gomes Pereira & Marcio Port-Carvalho

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção
Não e Acritérios
IC
Em Perigo (EN) A3ce+4ce
ENDÊM
rasil
do b

Justificativa
Callithrix aurita é endêmica à Mata Atlântica do sudeste do Brasil, com distribuição concentrada
na Serra do Mar e entorno. Infere-se que a espécie está sofrendo uma redução populacional de pelo
menos 50% em um intervalo de 18 anos ou três gerações devido à perda e fragmentação de habitat e
principalmente à competição e hibridação com espécies invasoras, que estão ampliando sua distribuição.
Sendo assim, a espécie foi categorizada como Em Perigo (EN), pelos critérios A3ce+4ce.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1363,1450
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas176,684,686
Avaliação global1985

VU C2a(i)
Mudança genuína no estado de conservação e
novas ou melhores informações disponíveis
Minas Gerais: EN
Rio de Janeiro: VU
São Paulo: Ameaçada
VU C2a(i)

Outros nomes aplicados ao táxon
Simia aurita Humboldt, 18122402; Jacchus auritus E. Geoffroy, 1812; Hapale auritus Kuhl, 18202402;
Hapales auritus Jardine, 18332402; Hapale aurita Wagner, 18402402; Callithrix auritus, Trouessart, 19042402;
Callithrix aurita aurita Moojen, 19502402; Callithrix aurita caelestis Moojen, 19502402; Callithrix aurita
coelestis Cabrera, 19582402; Hapale caelestis Miranda Ribeiro, 1924; Hapale petronius Miranda Ribeiro,
1924; Hapale caelestis itatiayae Ávila-Pires, 1959878; Callithrix jacchus aurita Hershkovitz 19682402;
Callithrix aurita petronius Mittermeier & Coimbra-Filho, 19812402.
Notas taxonômicas
As formas de saguis do litoral brasileiro (Callithrix penicillata É. Geoffroy, 1812, C. geoffroyi É.
Geoffroy em Humboldt, 1812, C. aurita É. Geoffroy em Humboldt, 1812, e C. flaviceps Thomas, 1903)
pertenciam ao grupo jacchus e eram consideradas subespécies de Callithrix jacchus919. Atualmente
todas são reconhecidas como espécies plenas463,476,1287,1439. Coimbra-Filho477,478,480,481 argumentou que
a semelhança de C. aurita e C. flaviceps na morfologia dentária1529, no comportamento, na pelagem,
infantes das duas formas são praticamente idênticos na aparência, nas vocalizações1392,1393 e a descoberta
de grupos selvagens de híbridos em Carangola, Minas Gerais724, reforçariam o argumento para terem
o status subespecífico467. Porém, Ferrari et al.712, por meio de estudos ecológicos e comportamentais
comparativos entre grupos de C. aurita e C. flaviceps, contestaram, reconhecendo duas espécies distintas.
Aqui está sendo seguida a taxonomia proposta por Rylands2000, que considera C. aurita e C. flaviceps
como espécies plenas.
Distribuição geográfica
Callithrix aurita é um primata endêmico ao Brasil, ocorrendo nos estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro e São Paulo, onde é residente e nativo1985. Melo & Rylands1363 descreveram da seguinte maneira
a distribuição geográfica deste táxon: “O seu limite norte de distribuição geográfica parece ser o rio
Piracicaba, em Minas Gerais, na sua foz com o rio Doce. A oeste, parece ocorrer até os limites do
Espinhaço, em Minas Gerais, e nas áreas de transição com o Cerrado, em São Paulo. A leste, no Rio de
Janeiro, a espécie de fato se limita às partes superiores das encostas da Serra do Mar, com exceção do sul
do estado, onde C. aurita pode ser encontrado quase ao nível do mar. Ao norte da cidade de Campos dos
Goytacazes (RJ) a espécie volta a ocorrer em áreas de meia encosta, muitas vezes inferiores a 300 m de
altitude1359. Seu limite sul é ainda uma incógnita, pois o grande maciço de Paranapiacaba, em São Paulo,
pode abrigar populações relictuais, como ocorre com Leontopithecus chrysopygus1194. Aparentemente,
sua distribuição avança pela margem sul do rio Tietê, sem definição exata de seu limite, que parece
ser mais ecológico do que meramente geográfico919,1393. A espécie é encontrada em áreas com ampla
variação altitudinal de 80 a 1.375 m acima do nível do mar, mostrando grande amplitude de ocupação
de habitat, a despeito de seu nome vulgar, que é sagui-da-serra-escuro290”.
Em 75% das observações e registros de museu relatados por Brandão & Develey290 e Bechara149, a
espécie foi encontrada em altitudes maiores que 800 metros. De qualquer modo, entre os calitriquídeos
que ocorrem na Mata Atlântica, C. aurita, junto com C. flaviceps, é a espécie que habita as áreas
com condições climáticas mais extremas, sendo possível que o clima seja um fator limitante em sua
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distribuição geográfica867.
A partir de estudos mais recentes, novos registros de C. aurita foram publicados, como noroeste
do estado do Rio de Janeiro172,177 (D. Pereira, dados não publicados) e enclaves de Cerrado no estado
de São Paulo e também nas áreas sul e sudeste de Minas Gerais149. É preciso uma maior amostragem
no limite sul da distribuição que ainda não está definido. Portanto, regiões como o grande maciço de
Paranapiacaba e a margem sul do rio Tietê, em São Paulo, são locais com potencial de ocorrência deste
táxon1363.
A distribuição atual do táxon está reduzida em relação à sua área de ocupação ou extensão de
ocorrência histórica. Além disto, continua havendo perda de habitat (relatório SOS Mata Atlântica) e a
população como um todo vem sendo afetada por espécies invasoras.
De acordo com Bechara149, a extensão de ocorrência (EOO) da espécie foi calculada, pelo método
α-hull, em 140.393 km² e sua área de ocupação (AOO) foi calculada pelo método do habitat remanescente
em 4.990,7 km2 (149). Este estudo apontou uma redução de 5.415 km² na AOO da espécie, aproximadamente
43% em 18 anos. Para isso foram utilizados as AOO do mapeamento de 1990 (10.406,499 km²) e a AOO
do mapeamento 2008 (4.990,7 km²)149.

História natural
Callithrix aurita habita floresta estacional semidecidual, floresta ombrófila densa, frequentemente
com abundância de bambus, e pode ocorrer em uma ampla variação altitudinal de 80 a 1.350 m acima
do nível do mar290,1630. O táxon não é restrito a habitat primários e apresenta tolerância a modificações/
perturbações no ambiente, exceto à introdução de congêneres.
Geralmente, há apenas uma fêmea reprodutiva, embora tenham sido observados casos de duas fêmeas
reproduzindo no mesmo grupo501. Callithrix aurita pode estabelecer simpatria com outras espécies de
primatas, como os do gênero Cebus e Callicebus1359,1504, porém não há registro de simpatria com as
outras formas de Callithrix2402, à exceção dos casos de invasão biológica290,410,1707,1960,1973.
Como todos os calitriquídeos, C. aurita é um insetívoro-frugívoro-gomívoro, incluindo em sua dieta
até mesmo uma espécie de fungo encontrado em bambu503. Muskin1504 e Brandão & Develey290 insistem
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na alta insetivoria da espécie, destacando que a presença da mesma em fragmentos florestais de pequena
área deve-se à grande disponibilidade de insetos em emaranhados de cipós e lianas. Muskin1504 não
havia observado, em seus estudos, consumo de frutos, flores ou exsudatos, somente de insetos; todavia,
provavelmente a não observação de um comportamento alimentar mais similar às demais espécies do
gênero se deve à vegetação pujante do seu habitat e à dificuldade em observar os animais devido ao
padrão críptico do pelame da espécie481. Martins1306 destaca o comportamento oportunista da espécie,
ao descrever um grupo de C. aurita alimentando-se de presas afugentadas por formigas de correição.
Martins & Setz1304 detalham a dieta deste mesmo grupo com 4 indivíduos, evidenciando ampla gama de
espécies arbóreas utilizadas pelos saguis, por produzirem exsudados (50,5% dos itens alimentares foram
representados por gomas ingeridas), além de presas animais (38,5%), como invertebrados, rãs, lagartos
e ninhegos.
A área de vida do táxon é estimada em 11 ha1505; 17 ha - Faz. Barreiro Rico, Anhembi2295; 35,3 ha –
PE da Serra do Mar (Núcleo Cunha)503, 39,9 ha - ESEC de Bananal, Bananal291, dados para São Paulo,
e 16,5 ha1305 para Minas Gerais.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
1 a 1 ano e 3 meses (para o gênero)2168.
Macho
1 ano (para o gênero)2168.
Peso adulto
Fêmea
400-450 gramas813.
Macho
Comprimento adulto
Fêmea
cabeça-corpo 220 a 230 mm (n = 2), cauda 280 a 350 mm (n = 9)2402.
Macho
Sistema de acasalamento
Multimacho-multifêmea1505; Poligínico503,523.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
<5 meses712; 154 a 162 dias (para o gênero)1967,2257.
Tempo de gestação
4,7 a 5 meses (para o gênero)1961.
Tamanho da prole
Gêmeos (para o gênero)2203.
Longevidade
Em cativeiro, o tempo médio de vida de C. jacchus é de cinco a sete anos, com um máximo de 16 a
17 anos2256.
Tempo geracional
6 anos1001.
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Características genéticas
Cariótipo: (22n = 46)1509.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
A caracterização do cariótipo da família Callitrichidae tem sido realizada por diversos autores. Embora
numerosos, estes trabalhos não explicam as relações filogenéticas entre os táxons1510. Nagamashi et
al.1509 concluíram que as cinco espécies estudadas do gênero Callithrix (à exceção de C. flaviceps) são
extremamente homogêneas quanto aos cariótipos, exceto pelo tamanho e morfologia do cromossomo
Y. As análises moleculares também demonstram que a divergência genética no gênero Callithrix é
pequena2054,2244. No entanto, Moreira1478 encontrou uma diferença no gene SRY que pode representar
um possível marcador para a espécie Callithrix aurita. Amplificando 850 pares de base do gene SRY,
foi revelada uma deleção de nove pares de base em C. aurita, diferente de todas as outras espécies
do gênero, à exceção de C. flaviceps. De acordo com Schneider2054, a pequena divergência genética
entre espécies do gênero Callithrix sugere que a especiação neste grupo é um evento muito recente.
As análises realizadas evidenciam uma clara distinção de C. aurita, sendo esta a espécie do gênero
que se separou mais cedo1287,2054,2080,2244, representando um patrimônio genético diferenciado de todas
as outras espécies de Callithrix1709.
População
Estima-se que a população total remanescente esteja dividida em 176 subpopulações149, com o
número de indivíduos maduros deste táxon sendo superior a 10.000. A espécie vem sofrendo intensa
redução populacional, em decorrência da perda e fragmentação de seu habitat, como demonstrado por
Bechara149, que evidenciou uma redução de aproximadamente 43% na área de ocupação da espécie
em 18 anos. O declínio populacional estimado para a espécie é ainda intensificado pela existência de
competição e hibridação com espécies invasoras, a exemplo de C. penicillata e C. jacchus, além de
híbridos do gênero Callithrix. Assim, infere-se que a redução populacional das populações de C. aurita
seja de pelo menos 50% no intervalo de 18 anos.
Callithrix aurita forma pequenos grupos em vida livre. De acordo com Muskin1505, os grupos possuem
cerca de 4 a 6 indivíduos, podendo chegar a 8, ainda que temporariamente. Torres de Assumpção2295
registrou com maior frequência grupos de 3 a 4 indivíduos em seu estudo na Fazenda Barreiro Rico
no município de Anhembi (SP), limite oeste da distribuição da espécie; Coimbra-Filho481 registrou
grupos de 2 a 6 indivíduos; Stallings & Robinson2198 apontaram até 5 indivíduos, sendo a espécie pouco
abundante em todos os locais onde foi observada. Já Corrêa et al.501 observaram grupos maiores, de 6
a 11 indivíduos. Mais recentemente, Pereira1709 registrou grupos de 2 até 5 indivíduos e Oliveira1564, de
até 10 indivíduos.
As informações sobre abundância populacional são:
São Paulo: 15 ind/km² - Fazenda Barreiro Rico, Anhembi2295; 20 a 23 ind/km² - PE Serra do Mar
(Núcleo Cunha)503; 3,5 ind/km² - Fazenda São José, Rio Claro179; PE Cantareira 0,51 encontros/10 km
percorridos (Núcleos Águas Claras, Cabuçu, Engordador e Pedra Grande), São Paulo, Mairiporã e
Guarulhos2309; 7,55 ind/km² - PE Serra do Mar (Núcleos Cunha e Santa Virgínia), Cunha, Natividade da
Serra e São Luiz do Paraitinga1550.
Minas Gerais: 0,02 a 0,08 ind/km² - PE Rio Doce2198; 2,8 ind/km² - PE Serra do Brigadeiro506; 14,76
ind/km² - Pouso Alegre513.
Rio de Janeiro: 1,42 ind/km2, sendo 0,46 grupos/km2 - PARNA Serra dos Órgãos1709; 8,22 ind/km2 RPPN Sítio do Café e outros fragmentos em propriedades particulares1564.
Com relação à estimativa obtida por Pereira1709, é importante salientar que o resultado de 1,42 ind/km2
corresponde à totalidade do PARNA Serra dos Ógãos. Esta unidade possui quase um quarto das áreas
com habitat inadequados para a presença da espécie, o que significa que sua densidade populacional
deve ser ainda menor. Estudos mais recentes estimaram a abundância de 12,65 grupos de C. aurita
em todo o PARNA da Serra dos Órgãos (N. Detogne, dados não publicados), o que resultaria em 0,42
indivíduos/km2, considerando a média dos maiores grupos encontrados nos trabalhos já publicados e
apresentados aqui.
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Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: agricultura, pecuária, expansão urbana,
especulação imobiliária, grandes obras e empreendimentos, atropelamentos, incêndios florestais,
competição com espécies exóticas/invasoras, hibridação, desmatamento, desconexão e redução de habitat.
No estado do Rio de Janeiro as ameaças de competição com espécies exóticas e hibridação são
consideradas bastante intensas. Com base nos estudos realizados por Pereira1708,1709 e Pereira et al.1707,
pode-se afirmar que C. aurita está seguramente em um estágio crítico de risco de extinção neste estado,
principalmente pelo processo de invasão e instalação de C. penicillata e C. jacchus e de híbridos de
Callithrix especialmente em unidades de conservação onde C. aurita também ocorre.
Para o estado de São Paulo, a situação dos riscos de hibridação e competição com espécies exóticas/
invasoras também é extremamente preocupante, porém ainda não existe um diagnóstico preciso da atual
situação ao longo da distribuição geográfica da espécie. Na Serra da Cantareira, invasores e híbridos
estão presentes tanto no interior quanto nas áreas particulares de entorno do PE Cantareira, situação esta
que não ocorria há 10 anos no interior da referida UC (M. Port-Carvalho, dados não publicados).
Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice II da CITES.
Em 2010, como parte do planejamento estratégico para a conservação de espécies ameaçadas de
extinção conduzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a espécie está
incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica Central – PAN
MAMAC982,683a, onde constam ações e programas específicos para a espécie em conjunto com outras.
Um Grupo de Assessoramento Técnico, composto por mais de 20 profissionais de diversas instituições,
inclusive especialistas nesta espécie, acompanha a implementação do PAN989.
Necessárias
Segundo Melo & Rylands1363, Port-Carvalho & Kierulff1776 e Pereira1709, as principais recomendações
para conservação da espécie são:
• Diagnósticos para criação de novas unidades de conservação, especialmente RPPNs;
• Desenvolvimento de ações de educação ambiental, onde deve-se criar ou reforçar programas de
educação ambiental, apresentando a espécie nativa para as comunidades do entorno das áreas protegidas
onde a espécie ocorre, demonstrando seu valor como patrimônio natural e ressaltando sua endemicidade;
Realização de treinamento de agentes ambientais em diversas esferas para evitar a soltura inadequada
de animais exóticos e ou invasores;
• Criação e implementação de um Programa de Conservação e Manejo em Cativeiro;
• Desenvolvimento de Planos de Ações em nível Federal e Estadual.
Além destas, novas buscas devem ser realizadas em áreas de ocorrência da espécie, a fim de encontrar
populações livres da presença de saguis invasores. Recomenda-se o estabelecimento de ações voltadas
para o controle de espécies exóticas na área de distribuição da espécie, particularmente no interior e
entorno de unidades de conservação, bem como para o controle dos impactos da invasão biológica, que
devem ser mitigados, buscando a remoção de todos os indivíduos exóticos invasores, além dos híbridos
que venham a ser encontrados, como forma de preservar o patrimônio genético de C. aurita.
A sociedade e órgãos de fiscalização devem ser orientados, principalmente, para não soltar nem
alimentar saguis invasores, combatendo, assim, novas introduções e a manutenção dos indivíduos na
região.
Através do conhecimento acumulado sobre a condição da espécie nas unidades de conservação, é
possível e necessário propor estratégias para o encaminhamento de indivíduos para criação e reprodução
em cativeiro. As instituições devem ser selecionadas com base na experiência adquirida na criação da
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espécie, além de possuir a infraestrutura adequada para tal objetivo, com o propósito de realizar estudos
controlados e de reforçar a colônia de C. aurita no Brasil, atualmente limitada a poucos exemplares. Essas
ações servirão para manter os níveis de variabilidade genética em um patamar desejado, dando subsídios
para as atividades de campo e visando o repovoamento em um futuro próximo. Estas reintroduções
deverão ser priorizadas em áreas onde não tenham ocorrência de saguis invasores e onde a espécie
nativa ocorra ou tenha ocorrido.
Presença em unidades de conservação
Minas Gerais: PE Rio Doce481,992,1981,2198, PE Serra do Brigadeiro506,1628,1981, RPPN Dr. Marcos Vidigal de
Vasconcellos1359;
Espírito Santo/Minas Gerais: PARNA do Caparaó1467;
Rio de Janeiro: PARNA Serra dos Órgãos481,1707–1709,1981, PE Desengano, PE Pedra Branca1981,1985, PE dos
Três Picos820, ESEC Piraí1981, RPPN Sítio do Café e outros fragmentos em propriedades particulares1564,
APA Petrópolis (oficina de avaliação), APA Estadual da Bacia do Rio Macacu (oficina de avaliação),
APA Estadual de Macaé de Cima (oficina de avaliação), APA Municipal da Pedra Branca (oficina de
avaliação), RPPN Fazenda Barra do Sana (oficina de avaliação), RPPN Maria Francisca Guimarães
(oficina de avaliação);
Rio de Janeiro/São Paulo: PARNA Serra da Bocaina291,481,1981, APA de Cairuçu (oficina de avaliação);
Rio de Janeiro/Minas Gerais: PARNA Itatiaia100,478,481,1219,1438,1981;
São Paulo: APA Manancias do Rio Paraíba do Sul, APA São Francisco Xavier, APA do Sistema
Cantareira, Estação Experimental de Mogi-Guaçu481, APA Cananeia-Iguape-Peruíbe, APA Estadual
Rio Batalha, APA Estadual de Campos do Jordão, APA Estadual Jundiaí, APA Estadual Marinha do
Litoral Norte, ARIE Cerrado Pé-de-Gigante, ESEC Estadual de Bauru, PE de Campos do Jordão
(oficina de avaliação), PE Cantareira481,1981, PE Itaberaba, PE Itapetinga, PE Serra do Mar290,502,503,524,712,1
550,1981
, Parque Natural Municipal da Serra do Itapety - Parque Natural Municipal Francisco Affonso de
Mello1260,1594, ESEC Estadual Bananal291,1985, ESEC Valinhos1981, ESEC Estadual Itapeti, ESEC JureiaItatins, PE Vassununga1981,1985, PE Turístico do Alto Ribeira1985, ESEC Estadual Mogi-Guaçú1981,1985,
REBIO Estadual do Alto da Serra de Paranapiacaba1981, REBIO Estadual Mogi-Guaçú1981,1985, RPPN
Morro do Curussu Mirim (oficina de avaliação), RPPN Sítio Curucutu (oficina de avaliação);
Rio de Janeiro/São Paulo/Minas Gerais: APA Serra da Mantiqueira (oficina de avaliação).
Pesquisas
Necessárias
As principais recomendações para a conservação de C. aurita incluem pesquisas para o registro de
outras populações em áreas de distribuição livres de espécies invasoras e em fragmentos protegidos ou
não, para que se possa avaliar as chances de recuperação populacional e sobrevivência da espécie. Melo
& Rylands1363 recomendam a realização de estudos mais aprofundados sobre taxonomia e distribuição
geográfica da espécie, buscando determinar de forma mais precisa o status específico do táxon, bem
como a realização de mais estudos sobre ecologia e comportamento de outros grupos de saguis para
comparação com estudos já realizados.
Dados sobre ecologia e demografia de C. aurita são praticamente ausentes para o estado do Rio
de Janeiro e deveriam ser incentivados, preferencialmente a partir de áreas onde as populações já são
conhecidas. A busca de novas populações com estimativas populacionais, além dessas estimativas em
áreas de ocorrência confirmada da espécie, é necessária para futuros monitoramentos. Adicionalmente,
estudos de genética de populações e de medicina da conservação são importantes para inferir o grau de
variabilidade genética e de saúde da espécie.
Estudos mais aprofundados sobre a espécie nos locais já conhecidos de ocorrência. Através do
conhecimento acumulado sobre a condição atual da espécie nas unidades de conservação visitadas, será
possível propor estratégias para encaminhamento de indivíduos da espécie para criação e reprodução em
cativeiro no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ) - Instituto Estadual do Ambiente (INEA),
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onde já existem alguns poucos exemplares. Este encaminhamento tem o propósito de realizar estudos
controlados e de reforçar a colônia de C. aurita, mantendo os níveis de variabilidade genética em um
patamar desejado, dando subsídios para as atividades de campo e visando o repovoamento no futuro.
Parte dessas recomendações já está sendo realizada, ou ao menos descrita como resultados pretendidos,
no Programa de Manejo, Saúde e Conservação de C. aurita para o estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Callithrix flaviceps (Thomas, 1903)

Foto: Daniel Ferraz

Renato Richard Hilário, Daniel da Silva Ferraz, Daniel Gomes Pereira, Fabiano Rodrigues de Melo,
Leonardo de Carvalho Oliveira & Mônica Mafra Valença-Montenegro

Ordem: Primates
Família: Callitrichidae
Nomes comuns: sagui-da-serra,
sagui-da-serra-claro, sagui-taquara
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Não A
Em Perigo (EN) C1+2a(i)
IC
ENDÊbM
rasil
do

Justificativa
Callithrix flaviceps é endêmica da Mata Atlântica, tendo distribuição restrita e parapátrica com C.
aurita e C. geoffroyi, que está ampliando sua área de ocupação e extensão de ocorrência e aumentando
a competição e hibridação com C. flaviceps. Estes fatores somados à hibridação e competição com
C. penicillata introduzidos e à perda e fragmentação de habitat pelo avanço da pecuária e agricultura
levaram a um declínio populacional estimado de pelo menos 20% em duas gerações. Considerando
que a estimativa do número de indivíduos maduros foi menor que 2.500 e que o número estimado
de indivíduos maduros em cada subpopulação é menor que 250 em virtude da fragmentação severa,
categorizou-se a espécie como Em Perigo (EN) pelos critérios C1+2a(i).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1364,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas684,687a
Avaliação global1982

EN C2a(i)
Espírito Santo: EN
Minas Gerais: EN
EN C2a(i)

Outros nomes aplicados ao táxon
Hapale flaviceps Thomas, 1903; Hapale flaviscente Miranda Ribeiro, 1924878.
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Notas taxonômicas
As formas de saguis da costa atlântica (penicillata É. Geoffroy, 1812, geoffroyi É. Geoffroy em
Humboldt, 1812, aurita É. Geoffroy em Humboldt, 1812, flaviceps Thomas, 1903) pertenciam ao grupo
jacchus e eram consideradas subespécies de Callithrix jacchus919. Atualmente todas são reconhecidas
como espécies plenas463,476,1287,1439. Coimbra-Filho477,478,480,481 argumentou que a semelhança de C. aurita
e C. flaviceps na morfologia dentária1529, comportamento, pelagem (infantes das duas formas são
praticamente idênticos na aparência), vocalizações1393,1394 e a descoberta de grupos selvagens de híbridos
em Carangola, Minas Gerais724, reforçariam o argumento para terem o status subespecífico467, o que
foi contestado por Ferrari et al.712 a partir de estudos ecológicos e comportamentais entre grupos de C.
aurita e C. flaviceps. Aqui está sendo seguida a taxonomia proposta por Rylands2000, que considera o
táxon como espécie plena.
Distribuição geográfica
Callithrix flaviceps é endêmico ao Brasil, ocorrendo nos estados do Espírito Santo e de Minas
Gerais, como residente e nativo1982. Melo & Rylands1364 descreveram da seguinte maneira a distribuição
geográfica deste táxon: “Sua distribuição passada deveria ir até a margem sul do rio Doce, em Minas
Gerais462, conforme novos registros da espécie na última década510,938,2234, estendendo-se até a região
montanhosa do Espírito Santo1394. Ao sul, os limites de distribuição se confundem um pouco com os
limites de C. aurita, ocorrendo ampla faixa de hibridação natural em Minas Gerais, perto de Carangola,
ao sul e Caratinga, mais ao norte, próximo ao rio Manhuaçu, divisa com o Espírito Santo, conforme
descrito por Mendes1394 e Melo1366. Utilizando técnicas moleculares, Melo1366 confirma o padrão genético
mesclado, com base em marcadores moleculares Random Amplified Polymorfic DNA (RAPD), de alguns
indivíduos considerados híbridos, embora as formas sejam muitas vezes indistintas morfologicamente.
A oeste, a distribuição vai até a margem leste do rio Doce, estendendo-se em toda a margem deste rio
até próximo de Colatina, ES, onde a espécie é substituída por C. geoffroyi938,2234. Mendes1394 frisa ainda
que C. flaviceps ocorre no Espírito Santo, além da cota altimétrica de 500 m acima do nível do mar, uma
vez que a espécie é gradativamente substituída por C. geoffroyi em altitudes inferiores. Entretanto, C.
flaviceps já foi visto próximo a REBIO Augusto Ruschi, em altitudes inferiores a 400 m acima do nível
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do mar (S.L. Mendes, com. pess., 2012). Além disso, Hirsch et al.938 descrevem novas localidades em
que a espécie ocorre em altitudes inferiores a 300 m acima do nível do mar, o que parece indicar que a
mesma possui ampla variação altitudinal, como ocorre com C. aurita, demonstrando grande amplitude
de ocupação de habitat, a despeito do seu nome vulgar, que é sagui-da-serra.”
Em 2011, houve a coleta de um indivíduo no município de Varre-Sai, região norte do estado do
Rio de Janeiro, localizado na borda da distribuição original da espécie. Porém, ainda não é possível
confirmar sua ocorrência no estado, sendo necessária uma maior amostragem ao norte em busca de
novos registros1584. Essa coleta no norte do Rio de Janeiro se justifica uma vez que ainda são encontrados
grupos nativos da espécie nos municípios de Carangola e Caiana, no extremo norte da Zona da Mata
mineira, divisa com o Espírito Santo e Rio de Janeiro (W.F. de Andrade, com. pess., 2012), região bem
próxima ao município de Varre-Sai.
A distribuição da espécie se sobrepõe naturalmente às de Callithrix aurita e C. geoffroyi. Entretanto,
esta última tem ampliado sua área de ocupação em direção a áreas onde ocorre C. flaviceps, já havendo
registros de indivíduos híbridos, representando um risco para esta1371. Dessa forma, caso esse cenário se
agrave, pode ocorrer uma redução da área de ocupação de C. flaviceps. O táxon também vem sofrendo
perda de habitat pelo avanço da pecuária e agricultura.
A extensão de ocorrência da espécie é maior que 24.000 km2 e, embora sua área de ocupação não
seja totalmente conhecida, estima-se que tenha cerca de 1.200 km2, considerando os fragmentos com
registros fora e dentro de unidades de conservação, com 850 km2 e 350 km2, respectivamente (A. Cunha,
com. pess., 2012).
História natural
Callithrix flaviceps é endêmico ao bioma Mata Atlântica, ocorrendo em floresta estacional
semidecidual e floresta ombrófila densa1982. O táxon não é restrito a habitat primários, uma vez que nas
duas localidades onde foi alvo de estudos ecológicos, foi visto utilizando áreas de floresta secundária724,929.
Apesar de ocorrer em baixas densidades, ocorre em fragmentos florestais de pequeno tamanho621,1390.
Enquanto que em áreas de floresta estacional semidecidual na RPPN Feliciano Miguel Abdala,
Caratinga (MG), C. flaviceps ocupa áreas de vida de 15 ha, 34 ha e 35,5 ha36,727,887, na floresta ombrófila
densa, ocupa áreas de vida significativamente maiores, chegando a 138,5 ha928.
História de vida
Maturidade sexual (anos)
1 ano a 1 ano e 3 meses (para o gênero)2168. Fêmeas com 1 ano já podem ovular e já
podem ter uma gravidez viável já na primeira ovulação1093,2004. Porém, a idade média
da primeira ovulação em fêmeas cativas é de 1,4 ano2004. Entretanto, a primeira
Fêmea
reprodução ocorre bem mais tarde em fêmeas de vida livre. Estas geralmente
iniciam suas tentativas de reprodução aos 2,5 anos de idade, sendo que fêmeas
muito jovens tendem a ter insucesso na reprodução2256. As fêmeas costumam
alcançar o posto de reprodutora dominante com cerca de cinco anos de idade2256.
Macho
1 ano (para o gênero)2168; 1,3 ano218.
Peso adulto
Fêmea
406 gramas1959; 463,3 ± 49,7 (n = 4) (A. Pissinatti, dados não publicados, citados por Ferrari729).
Macho
406 gramas1959; 340 a 430 (A. Pissinatti, dados não publicados, citados por Ferrari729).
Comprimento adulto
227,5 ± 3,5 (n = 2); 213,8 ± 14,1 (n = 5) (A. Pissinatti, dados não publicados, citados por
Fêmea
Ferrari729).
Macho
212,3 ± 18,6 (n = 3) (A. Pissinatti, dados não publicados, citados por Ferrari729).
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Sistema de acasalamento
Monogâmico. Devido à incerteza sobre a paternidade dos filhotes, definir o sistema de acasalamento
de grupos na natureza não é tão simples. De fato, não existe um sistema de acasalamento padrão para
Callithrix, existindo o registro de grupos com uma (mais comum) ou com duas fêmeas reprodutivas
para o gênero626,2180,2203. Para C. flaviceps, a situação também não é muito conclusiva, com o primeiro
estudo de longa duração apontando para a existência de apenas uma fêmea reprodutiva por grupo714,719
e com os demais estudos detectando três e quatro fêmeas reprodutivas por grupo, respectivamente887,928.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
Para o gênero, o intervalo é entre 154 e 162 dias1967,2257. Para C. flaviceps o pico de nascimentos na
estação seca é menos pronunciado727, podendo até mesmo não ocorrer nessa época do ano em certas
populações928.
Tempo de gestação
5 meses para o gênero2203.
Tamanho da prole
2 indivíduos/prole é o valor modal para o gênero919,2203.
Longevidade
Em cativeiro, o tempo médio de vida de C. jacchus é de cinco a sete anos, com um máximo de 16 a
17 anos2256.
Tempo geracional
6 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: (2n = 46)1509.
População
Há grande variação nas densidades encontradas para a espécie, de 3,7 (ind/km2)1764 a 40 (ind/km2)726,
sendo, em sua maioria, obtidas a partir de estudos realizados em unidades de conservação ou em áreas
sem a ocorrência de Callithrix geoffroyi ou C. penicillata. Além disto, em muitos fragmentos a espécie
é encontrada em baixa densidade e com possibilidade de que, na maioria das áreas onde ocorre, as
populações não sejam viáveis em longo prazo. Desta forma, adotou-se, de maneira conservadora, a menor
densidade encontrada para a espécie. Assim, estima-se que o tamanho da população total remanescente
é de cerca de 4.440 indivíduos.
Com base nestes cálculos, estima-se que o número de indivíduos maduros da espécie não ultrapasse
o limiar de 2.500. Além disto, e considerando o quadro atual de grande fragmentação de habitat a que
C. flaviceps está submetida, infere-se também que nenhuma subpopulação da espécie tenha mais que
250 indivíduos maduros.
Callithrix flaviceps apresenta variação na composição dos grupos estudados: 3 a 13 indivíduos36; 5 a
15 indivíduos727; 15 a 20 indivíduos887; e 11 a 16 indivíduos928.
Informações sobre abundância populacional disponíveis para Minas Gerais: 40 (ind/km²)726 e 13 ind/
km2 (intervalo de 11 a 16 ind/km²)32 na RPPN Estação Biológica Caratinga; e para o Espírito Santo: 7,1
ind/km² (intervalo de 3,7 a 18 ind/km²)1764 e (15,4 ind/km2)929 na REBIO Augusto Ruschi.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: agricultura, pecuária, expansão urbana,
competição com espécie exótica (C. penicillata tem sido introduzido irregularmente em fragmentos
florestais no leste de MG, região onde C. flaviceps ocorre), desmatamento, desconexão de habitat,
redução de habitat, mineração, monocultura de eucalipto e hibridação com Callithrix geoffroyi1371.
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Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice II da CITES. As tentativas de estabelecer um programa de
reprodução em cativeiro relatadas por Coimbra-Filho et al.468 tiveram sucesso, embora atualmente não
existam indivíduos cativos da espécie.
Em 2010, como parte do planejamento estratégico para a conservação de espécies ameaçadas de
extinção conduzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a espécie está
incluída no Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica
Central – PAN MAMAC982,683a, onde constam ações e programas específicos para a espécie em conjunto
com outras. Um Grupo de Assessoramento Técnico, composto por mais de 20 profissionais de diversas
instituições, inclusive especialistas nesta espécie, acompanha a implementação do PAN989.
Necessárias
Segundo Melo & Rylands1364 as principais estratégias para conservação da espécie são:
• Identificação de populações selvagens e proteção destas em unidades de conservação;
• Garantia de conservação da espécie em áreas particulares, em um esforço conjunto entre entidades
conservacionistas e governo, como forma de preservar o maior número possível de fragmentos florestais
significativos onde a espécie subsiste;
• Desenvolvimento de ações de educação ambiental, junto aos proprietários rurais;
• Criar e implementar um Programa de Conservação e Manejo em Cativeiro para a espécie;
• Criar e implementar programas de recuperação de habitat e formação de corredores para conexão de
fragmentos já decretados como RPPNs.
Dado que a espécie ocorre em baixas densidades, com a possibilidade de que a maioria das áreas onde
ela está presente não representam populações viáveis a longo prazo, essa última proposta é de grande
relevância para a sua conservação. Entretanto, essa estratégia deve se restringir a áreas onde Callithrix
geoffroyi está ausente, uma vez que esta possui uma distribuição geográfica que naturalmente se sobrepõe à
de C. flaviceps no estado do Espírito Santo e tem ampliado sua área de ocorrência na direção de áreas onde
C. flaviceps seria a espécie presente, hibridizando-se com esta1982. Assim sendo, corredores ecológicos
nas localidades de ocorrência de C. geoffroyi podem contribuir para acelerar o processo de ampliação da
ocorrência desta espécie, aumentando a hibridização e prejudicando a conservação de C. flaviceps.
Presença em unidades de conservação
Minas Gerais: RPPN Estação Biológica da Mata do Sossego1371,1981,1982, RPPN Feliciano Miguel
Abdala399,462, APA Pedra Itaúna1886, PE do Rio Doce (oficina de avaliação);
Espírito Santo: REBIO Augusto Ruschi1764,1981, PE Forno Grande, Estação Biológica Santa Lucia, PE da
Pedra Azul724,1389,1390,1629,1981;
Minas Gerais/Espírito Santo: PARNA Caparaó476,1467,1982.
Pesquisas
Necessárias
Avaliar dados de ocorrência da espécie no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região do
município de Varre e Sai e entorno, para confirmar a presença da espécie e avaliar se há populações na
região. Buscas de novas populações e avaliações da densidade da espécie também seriam importantes
ao longo de toda a distribuição geográfica de C. flaviceps. A identificação dos fatores que influenciam a
densidade de C. flaviceps também seria importante para embasar medidas de manejo. Deve ser priorizado
o refinamento das questões taxonômicas para a espécie, permitindo melhor compreensão do real status
desse táxon e das potenciais zonas de hibridação na natureza.
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Leontopithecus caissara Lorini & Persson, 1990

Ordem: Primates
Família: Callitrichidae

Foto: Celso Margraf

Gabriela Ludwig, Milene Moura Martins & Alexandre Túlio Amaral Nascimento

Nome comum: mico-leão-da-cara-preta

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
ão B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i)
Em Perigo N(EN)
ÊMICA
END brasil
do

Justificativa
Leontopithecus caissara é uma espécie endêmica e restrita à Mata Atlântica do litoral norte do
Paraná, Ilha de Superagui e litoral sul de São Paulo. As principais ameaças à espécie estão relacionadas
ao isolamento de populações causado pela construção do canal que separou o continente da ilha,
promovendo desconexão de habitat, além da perda e fragmentação de habitat na área continental
de sua distribuição. Embora cerca de metade de sua população se encontre protegida em unidade de
conservação de Proteção Integral, a população continental apresenta declínio continuado em virtude das
ameaças identificadas. Suspeita-se que o tamanho populacional não ultrapasse 250 indivíduos maduros
e, que o número de indivíduos maduros em cada subpopulação não seja maior que 50. Desta forma a
espécie foi categorizada como Em Perigo (EN), de acordo com os critérios B1ab(iii)+2ab(iii); C2a(i).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1520
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas686,688a
Avaliação global1076

CR C2a(i); E
Novas ou melhores informações disponíveis
São Paulo: Ameaçada
Paraná: EN
CR C1

Notas taxonômicas
São reconhecidas quatro espécies de micos-leões. Coimbra-Filho480 sugeriu que L. caissara era uma
subespécie ou uma variação de coloração de L. chrysopygus. Burity et al.321 e Perez-Sweeney et al.1737 não
confirmaram essa hipótese e validaram L. caissara como espécie. Perez-Sweeney et al.1737 concluíram
por meio de análise filogenética que ocorrem três clados evidentes: L. chrysomelas, L. caissara e L.
chrysopygus/L. rosalia. Segundo esses autores, L. chrysomelas ocupa a posição filogenética mais basal.
Aqui está sendo seguida a taxonomia proposta por Rylands2000.
Distribuição geográfica
Leontopithecus caissara é endêmico ao Brasil, ocorrendo nos estados do Paraná e São Paulo, onde é
residente e nativo1076,1221. Espécie endêmica da Floresta Atlântica ocupa o limite sul da distribuição dos
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calitriquídeos2000. Estes animais estão divididos em ao menos duas subpopulações: insular, na Ilha do
Superagui, Guaraqueçaba (PR) e continental, na região do Ariri em Cananeia (SP) e vale do rio dos Patos
e região do Sebuí, em Guaraqueçaba. A distribuição é limitada ao norte pelo rio Varadorzinho e oeste
pela Serra da Utinga, Morro do Bico Torto, Morro do Poruquara e Serra do Gigante em Guaraqueçaba
(PR)1738. Martuscelli & Rodrigues1321 relataram quatro localidades no extremo sudeste de São Paulo,
duas na base do rio do Turvo, rio do Turvo e Morro do Teixeira, e duas mais para o norte na região de
Itapitangui. Os autores também sugeriram que a espécie pode ocorrer mais no interior continental em
duas regiões: no rio Taquari e rio Ipiranguinha, sendo o segundo possivelmente referido ao Mosaico
Jacupiranga, entretanto, esta informação não foi confirmada. Valladares-Padua et al.2336 confirmaram a
presença da espécie entre as vilas do Ariri e Taquari, em Cananéia, e sugeriram que a distribuição pode
se estender de forma não muito distante ao norte.
Leontopithecus caissara parece estar restrito às áreas de pouco desnível altitudinal na região costeira
do sul de São Paulo e norte do Paraná1519. Apesar do levantamento realizado em 2000 partindo do Ariri/
Cananeia1787,2336 e dos estudos e esforços desenvolvidos pelo IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas na
região continental de ocorrência da espécie1523, a baixa densidade registrada em 1,79 indivíduos/km2 (1519)
e o pequeno porte a torna críptica e de difícil registro (G. Ludwig obs. pess., 2012). Portanto, é preciso
uma maior amostragem na região continental de distribuição, pois provavelmente a espécie ocorre em
outras regiões não exploradas (G. Ludwig obs. pess., 2012), como por exemplo, a Serra do Mar no Vale
do Ribeira.
Não há indicações de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação a sua área de
ocupação ou extensão de ocorrência histórica (G. Ludwig, dados não publicados). A distribuição atual
de L. caissara poderá ser afetada pelo aumento do nível do mar decorrente do aquecimento global, uma
vez que a espécie está restrita a áreas próximas da cota zero do nível do mar e com porção significante
de sua população locada na Ilha do Superagui (A.T.A. Nascimento, dados não publicados).
A extensão de ocorrência da espécie é de 3.143,09 km², valor do Minímo Poligono Convexo, e sua
área de ocupação conhecida é de 244 km2.
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História natural
Schmidlin2052 classificou e quantificou o habitat da espécie em 15 classes de vegetações distintas; a
autora apresenta ainda as áreas adequadas para receber animais e aumentar o tamanho populacional em
ações de manejo conservacionista. Classes de habitat insulares e continentais são bastantes distintas
devidas principalmente a condições edáficas2052. A seleção do habitat pelo mico-leão-da-cara-preta foi
investigada comparativamente entre grupos monitorados na ilha e no continente visando o embasamento
de potenciais ações de manejo conservacionista – translocações2052. Região Insular: Floresta das Terras
Baixas; várzeas/caxetais; brejo; restinga arbórea e restinga arbustiva1231,1522. Na Ilha do Superagui
os micos-leões apresentaram seleção positiva por florestas maduras sobre pouco desnível atitudinal
e restingas arbóreas2052. Região Continental: Brejos, Várzeas e Caxetais; Vegetação Secundária
Intermediária; Floresta das Terras Baixas não-hidromórficas; Área antropizada; Vegetação alterada;
Floresta Submontana; Floresta das Terras Baixas Hidromórficas; Floresta Submontana, acima de 40
m1522. No continente, os micos-leões estudados apresentaram seleção positiva por brejos e florestas
alagadiças maduras e secundárias sobre pouco desnível altitudinal e seleção negativa das florestas
submontanas2052. Os tipos de habitat mais intensamente utilizados intercalaram áreas de floresta madura
e em clímax edáfico com áreas antropizadas em sucessão. A constatação que L. caissara seleciona
negativamente áreas submontanas se faz útil para compreendermos sua distribuição restrita a áreas de
planície próximas à cota zero do nível do mar2052.
A espécie não apresenta tolerância a modificações/perturbações no ambiente pelo fato de utilizar
predominantemente florestas maduras e em estágios sucessionais tardios com pouco desnível
altitudinal2052.
A área de vida média de dois grupos insulares foi estimada em 70 ha1231. O conhecimento atual indica
que as áreas de uso dos grupos continentais podem variar de 130 a quase 300 ha (método Kernel 95%),
dependendo da escala temporal analisada, da porção da floresta habitada e da estrutura e dinâmica
social dos grupos1517,1518,1523. A maior variação de tamanho de área observada foi na escala mensal, na
escala anual tanto a área acumulada quanto às médias mensais variaram pouco1518. As grandes áreas
de vida de L. caissara, segundo Nascimento e colaboradores1517, são compensadas energeticamente
pela incorporação de novas áreas e abandono de outras ao longo do tempo. Análises comparativas das
áreas de vida de grupos continentais e insulares revelam que no continente os animais utilizam maior
quantidade e variedade de sítios de pernoite1517,1523. Ainda no que se refere aos sítios de pernoite, na
Ilha do Superagui estes são predominantemente ocos de árvores1231,1788 e no continente, palmeiras e
bromélias1517,1523.
A capacidade de suporte da população é de cerca de 700 indivíduos nos limites conhecidos de
distribuição2052. Esse limite populacional pode chegar a aproximadamente 1.500 indivíduos quando
consideramos áreas potenciais para manejo conservacionista2052. Esses tamanhos populacionais são
aparentemente incapazes de manter uma população viável na natureza e ressaltam a importância de
ações de manejo conservacionista bem como a condução de pesquisas genéticas que abordem questões
ecológico/evolutivas de L. caissara2052.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
1,5 a 2 anos (A.T. A. Nascimento, obs. pess., 2012).
Macho
Peso adulto
Fêmea
648,89 g. (n = 9) (P. Mangini, dados não publicados).
Macho
685,38 g. (n = 13) (P. Mangini, dados não publicados).
Comprimento adulto
Fêmea
220 a 302 mm (para o gênero)1220,1957,2167.
Macho
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Sistema de acasalamento
Predominantemente monogâmico com registro de poliandria1523.
Razão sexual
1,17 (n = 6) grupos na Ilha de Superagui1303.
Intervalo entre nascimentos
Geralmente 1 cria por ano entre outubro e fevereiro1518,1523.
Tempo de gestação
4 meses para o gênero211,799.
Tamanho da prole
Geralmente 2 filhotes/nascimento; eventualmente 1 filhote/nascimento.
Longevidade
Desconhecida para a espécie.
Tempo geracional
7 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: As outras três espécies de Leontopithecus têm 2n = 46 segundo com Seuánez et al.2084. Não
existem trabalhos sobre o cariótipo de L. caissara.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
A diversidade genética das populações de L. caissara em Ariri (SP) e Ilha de Superagui (PR) é baixa,
tendo-se encontrado um número máximo de três alelos por loco de microssatélite. Essas duas populações
diferem significativamente em termos de frequência alélica. Ambas as populações passaram por perda
recente da diversidade genética e redução do tamanho populacional. No entanto, não foram detectados
sinais de endogamia1302. Martins & Galetti Jr.1301 informam que os nove locos usados para determinação
da diversidade genética apresentam baixo poder discriminatório para a identificação de genitores.
Segundo Perez-Sweeney e colaboradores1737 a filogenia sugere que o primeiro táxon isolado de micoleão foi em um refúgio da Bahia1091 onde ocorre L. chrysomelas. Os outros micos-leões podem ter vivido
no subcentro paulista, que fragmentaram em um refúgio com L. caissara e outro com L. chrysopygus
e L. rosalia, e este, subsequentemente se dividiu com apenas L. rosalia na Serra dos Órgãos, isolando
as populações (segundo a história evolutiva). Os autores mostram L. caissara como uma forma distinta
e como grupo-irmão do clado L. rosalia/L. chrysopygus. Leontopithecus chrysomelas ocupa a posição
filogenética basal sendo citada como a espécie mais divergente.
População
Existem duas estimativas de tamanho populacional feitos por diferentes métodos: 260 indivíduos1221
e 392 indivíduos1519. Apresenta cerca de 160 indivíduos maduros reprodutivos, considerando-se 400
indivíduos na natureza, a monogamia como sistema reprodutivo predominante e média de 05 indivíduos
por grupo (A.T.A. Nascimento, dados não publicados). Mesmo considerando as estimativas populacionais
mais altas, suspeita-se que não seja maior que 250 o número de indivíduos maduros da espécie.
As informações sobre abundância populacional são: 0,08 e 0,07 indivíduos/ha para Ilha de Superagui
conforme diferentes métodos1231, 1,79 indivíduos/km² (IC 95% 0,69 – 4,69)1519.
A tendência populacional para a espécie é em declínio. Os dois trabalhos já realizados por Lorini
e Persson1221 e Nascimento e colaboradores1519 apresentam estimativas semelhantes, estando os
valores estimados em 1994 dentro do intervalo de confiança apresentados em 2011. Nova estimativa
populacional faz-se necessária para avaliar a tendência populacional, uma vez que os dados apresentados
por Nascimento e colaboradores1519 foram coletados entre os anos de 2000 e 2001. Novos estudos de
densidade populacional devem considerar a região continental de ocorrência e a heterogeneidade de
habitat entre ilha e continente1521 (A.T.A. Nascimento, dados não publicados) .
Tendência populacional: declinando.
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Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: expansão urbana, desmatamento, desconexão
de habitat, redução de habitat, falta de proteção em áreas de possível ocorrência; desarticulação entre
diferentes agências ambientais; especulação imobiliária; e turismo mal planejado1481. Principais ameaças
existentes no passado: a área total de distribuição da espécie não estava sobre proteção de unidades de
conservação (A.T.A. Nascimento, dados não publicados). Principais ameaças existentes no presente:
Isolamento entre ilha e continente; baixa densidade populacional; distribuição geográfica conhecida
bastante restrita; falta de fiscalização das UCs de ocorrência da espécie; práticas ilegais que podem levar
a ruptura de processos ecológicos e ambientais importantes para permanência da espécie; especulação
imobiliária; turismo mal planejado; falta de oportunidades e revolta perante unidades de conservação
fazendo com que comunidades caiçaras humanas ainda persistam com o paradigma de que Conservação
da Biodiversidade & Desenvolvimento Sustentável não são compatíveis (A.T.A. Nascimento, dados não
publicados).
Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice I da CITES.
Esforços conservacionistas foram realizados na área continental do estado de São Paulo, na região do
Ariri e na Ilha de Superagui, Guaraqueçaba. Não há animais cativos desta espécie. Os últimos 10 anos
de atuação do IPÊ na região do Ariri, Cananeia, entre 2005 a 2014, contribuíram, segundo o método
Threat Reduction Assessment, com a redução em 2005 de 20 a 30% das ameaças diretas identificadas1523,
(Nascimento et al., dados não publicados).
Necessárias
As principais recomendações para conservação da espécie foram primeiramente apresentadas no
PHVA 2005944 – do qual derivam ações para conservação nos planos estaduais de São Paulo e Paraná.
O Plano de Ação Nacional para Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica Central980,683a reúne uma
atualização dessas recomendações bem como o estabelecimento das principais ações e diretrizes para
conservação da espécie.
Nascimento et al.1520 descreveram as seguintes considerações para as estratégias de conservação:
“Deve-se considerar o manejo em cenário de metapopulação, possibilitando fluxo gênico entre as
populações continentais e insular. Esforços de translocação devem ser empreendidos para o incremento
do tamanho populacional e retenção da diversidade genética, utilizando-se áreas florestais contínuas,
vicinais às porções de distribuição continental. A consolidação do programa de educação ambiental e de
extensão no PARNA do Superagui e a implementação de um programa similar, adequado à realidade do
continente, são importantes para efetivação dos esforços de conservação da espécie”.
Para o mico-leão-da-cara-preta a ação prioritária de manejo conservacionista é a reconexão entre o
norte da Ilha do Superagui e região continental do Ariri, no Canal do Varadouro, para que se reestabeleça
o fluxo gênico entre essas populações, o qual foi rompido na década de 50 (A.T.A. Nascimento, obs.
pess., 2012). Um novo PHVA/Plano de Ações que considere o avanço no conhecimento e nos esforços
conservacionistas desde 2005 é também prioritário, assim como o delineamento de novas pesquisas e
ações de conservação da espécie e seu habitat (A.T.A. Nascimento, dados não publicados).
Presença em unidades de conservação
A ocorrência de L. caissara sobrepõe ao Mosaico do Lagamar, com 43 unidades de conservação
entre os estados de São Paulo e Paraná (Portaria Federal n° 150, de 08 de maio de 2006). Em 2013 o
plano de manejo e atuação em mosaico começou a ser planejado e estruturado. Dentro desse contexto de
diversas unidades de conservação, o PARNA do Superagui e o PE do Lagamar de Cananeia dão status
de Proteção Integral à maior parte da ocorrência conhecida do mico-leão-da-cara-preta.
São Paulo: APA Cananeia-Iguape-Peruíbe1221, PE do Lagamar de Cananeia, RESEX da Ilha do Tumba,
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RDS do Itapanhapima, RESEX do Taquari.
Essas UCs são parte do Mosaico Jacupiranga, sancionada pelo estado de São Paulo com a Lei n° 12.180
em 2008;
Paraná: APA de Guaraqueçaba, PARNA Superagui1221,1981,2398.
Pesquisas
Existentes
Desde 1995 o IPÊ vem desenvolvendo o Programa Integrado para a Conservação do Mico-Leão-daCara-Preta. A equipe do Laboratório de Biodiversidade, Conservação e Ecologia de Animais Silvestres
da Universidade Federal do Paraná (LABCEAS/UFPR) retomou os trabalhos na região insular e
desenvolveram estudos sobre estrutura social, sistema de acasalamento, etologia e ecologia.
Os projetos atuais do IPÊ, além de preencher lacunas de informações biológicas e ecológicas detectadas
pelo PHVA de 2005, buscam integrar Conservação da Biodiversidade & Desenvolvimento Sustentável
na região do Lagamar de Cananeia, revertendo ameaças à biodiversidade através do envolvimento e
participação dos diversos autores e interesses envolvidos na conservação.
Necessárias
São prioridades estudos sobre genética, pressões sobre a área continental e insular, distribuição,
demografia e ecologia e comportamento.

Leontopithecus chrysomelas (Kuhl, 1820)

Ordem: Primates
Família: Callitrichidae

Foto: Renato Grimm

Leonardo de Carvalho Oliveira

Nome comum: mico-leão-da-cara-dourada
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Justificativa
Leontopithecus chrysomelas é uma espécie endêmica à Mata Atlântica e ocorre nos remanescentes
florestais e áreas de cabruca da Bahia. Apresenta declínio populacional, causado pela perda e
fragmentação de habitat, em razão da agricultura, pecuária, assentamentos rurais, com diminuição da
qualidade do habitat, principalmente no oeste da sua distribuição. A área de ocupação da espécie foi
inferida em menos de 1.000 km2, em função de uma redução nas últimas três gerações. De maneira
conservadora considerou-se a menor estimativa populacional existente, considerando a tendência de
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declínio populacional da espécie e a fragmentação de suas subpopulações, portanto, suspeita-se que o
tamanho populacional seja menor que 2.500 indivíduos e que as subpopulações tenham menos de 250
indivíduos maduros. Sendo assim, a espécie foi categorizada como Em Perigo (EN), pelo critério C2a(i).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior386,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1077

EN B2ab(i,v); C2a(i); E
Não consta
EN A2c

Notas taxonômicas
São reconhecidas quatro espécies de micos-leões. Hershkovitz919 considerou que L. chrysopygus e L.
chrysomelas eram subespécies de L. rosalia, e Forman et al.777 também questionou a validade como três
espécies distintas. Perez-Sweeney et al.1737 concluíram por meio de análise filogenética que ocorrem três
clados evidentes – L. chrysomelas, L. caissara e L. chrysopygus/L. rosalia –, onde L. chrysomelas ocupa
a posição filogenética basal, sendo a espécie mais divergente. No presente estudo está sendo seguida a
taxonomia proposta por Rylands2000.
Distribuição geográfica
Leontopithecus chrysomelas é endêmico à Mata Atlântica do Brasil, ocorrendo nos estados da Bahia
como residente e nativo, Minas Gerais como nativo, porém extinto (L.G. Neves & F.R. Melo, com.
pess., 2012) e Rio de Janeiro como residente e introduzido1086. Apesar da presença da espécie ter sido
relatada por entrevistas no nordeste de Minas Gerais1992, L. G. Neves e F. R. Melo (com. pess., 2012)
reforçam a ausência do táxon no estado de Minas Gerais. Entretanto, a presença da espécie em Salto da
Divisa deve ser avaliada, visto que este pode ser o único ou um dos únicos locais da presença da espécie
no estado de Minas Gerais.
O limite norte é o rio de Contas e o limite sul é o rio Pardo, no sul da Bahia465. Entretanto, a espécie já foi
registrada mais ao sul do rio Pardo, entre este rio e o Jequitinhonha. Segundo Rylands e colaboradores1992,
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esta expansão pode ter ocorrido devido ao desmatamento da mata ciliar e o assoreamento do rio Pardo.
A noroeste da distribuição, a espécie ocorre em ambas as margens do baixo rio Gongoji. O limite oeste
é atribuído à presença da mata de cipó, formação típica da transição Mata Atlântica-Caatinga, associada
ao aumento da altitude para o planalto da Conquista1765.
Existem duas lacunas na distribuição, uma próxima à foz do rio de Contas, no litoral baiano, e outra
entre o baixo rio Pardo e o rio Jequitinhonha. Não existe nenhuma explicação razoável para a ausência
da espécie, uma vez que não existem barreiras geográficas nestas regiões1765. Raboy e colaboradores1820
observaram a diminuição do número de registros da espécie em áreas previamente amostradas por
Pinto1761. Os autores sugerem que haverá uma diminuição de área de ocorrência da espécie, na parte
oeste de sua distribuição geográfica. A extensão de ocorrência da espécie é menor que 19.000 km² e sua
área de ocupação é inferior a 1.000 km² (L.G. Neves & L.C. Oliveira, com. pess., 2012).
História natural
Primata endêmico da Mata Atlântica, habita tanto a floresta ombrófila próxima ao litoral quanto as
florestas estacionais semideciduais mais interioranas386. Além destas, o táxon ocupa florestas secundárias,
áreas degradadas, e áreas de cabruca1587. O táxon não é restrito a habitat primários e apresenta tolerância
a modificações/perturbações no ambiente, sendo capaz de viver e se reproduzir exclusivamente em áreas
de cabruca1587. Também utiliza florestas secundárias com diferentes níveis de perturbação1818. Apesar
da plasticidade ambiental de L. chrysomelas, existem recursos fundamentais para a sobrevivência, tais
como a presença de ocos de árvores que servem de dormitório para os grupos e a ocorrência de bromélias
e epífitas para o forrageio de insetos1999.
Já foram obtidas as seguintes estimativas de área de vida para a espécie: 40 ha, em um fragmento
florestal da Estação Experimental Lemos-Maia1997; média de 123 ha (119,8 a 130,4) na REBIO de
Una1819; e média de 84 ha (22 a 197), em diferentes tipos de habitat, sendo 139,7ha (n = 3 grupos) em
floresta madura, 64,8 ha (n = 3 grupos) em mosaico de florestas maduras, secundárias e cabrucas dentro
da área de vida da espécie, e 44,7 ha (n = 3 grupos) em áreas de cabruca1587.
O tamanho da população mínima viável foi estimado em cerca de 1.000 indivíduos944. Entretanto,
Zeigler et al.2456. sugerem valores entre 780 e 960 indivíduos em diferentes cenários de densidade e
ameaças.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
Entre 18 e 29 meses1821.
Em cativeiro 17 a 28 meses dependendo se permanece ou não no grupo natal416. Em vida livre,
Macho
acredita-se que atinge a maturidade sexual em cerca de 18 meses (J. Dietz, com. pess., 2012).
Peso adulto
Peso varia de acordo com o tipo de habitat onde a espécie se encontra, sendo mais pesados
em cabrucas1587. Em floresta madura (REBIO de Una) o peso médio é de 587 (n = 8),
enquanto em mosaico (floresta madura, secundária e cabrucas dentro da área de vida do
Fêmea
grupo), o peso médio foi de 624 g (n = 4) e em áreas de cabruca 659 gramas1587. Entretanto,
fêmeas não grávidas com 780 a 800 g já foram capturadas em áreas de cabruca (L.C.
Oliveira, dados não publicados).
Da mesma forma do observado para fêmeas, os pesos dos machos variam entre habitat
sendo mais pesados em áreas de cabruca1587. Em Floresta madura principalmente (REBIO
Macho
de Una) o peso médio dos machos foi de 585 g (n = 9) enquanto em Mosaico - o peso médio
foi de 604 g (n = 9) e nas cabrucas atingiu o peso médio de 668 (n = 12). Machos com 815g
foram capturados em áreas de cabruca.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 262 mm (n = 23) (L.C. Oliveira. dados não publicados).
Macho
Cabeça-corpo: 256 mm (n = 40) (L.C. Oliveira. dados não publicados).
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Sistema de acasalamento
Monogâmico. O padrão de acasalamento típico da espécie é monogâmico944. Entretanto, relatos de
poliginia e poliandria já foram documentados em micos-leões-da-cara-dourada em vida livre117,1582.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
Dados em cativeiro mostram que os intervalos entre nascimentos variam de acordo com o Hemisfério
onde os animais se reproduzem e em relação à origem das fêmeas reprodutoras (nascidas em cativeiro
ou nascidas em vida livre e trazidas para zoológicos). No Hemisfério Norte 196,6 ± 6 (n = 237) dias
para fêmeas cativas, e 164,4 ± 5,3 (n = 89) p/ fêmeas de vida livre. No Hemisfério Sul, 257,8 ± 12,6
(n = 57) p/ fêmeas cativas e 235,2 ± 11 p/ fêmeas de vida livre2403.
Tempo de gestação
125,3 dias416,2403.
Tamanho da prole
Em vida livre, Dietz et al.623 observou 13 eventos reprodutivos com um total de 20 filhotes de sete
fêmeas reprodutoras. Em 54% dos eventos nasceram gêmeos e em 46% apenas 1 filhote. Holst et al.944
apresenta os seguintes valores: 1 filhote/ano em 37% das fêmeas; 2 filhotes/ano em 58% das fêmeas;
3 filhotes em 1% e 4 filhotes em apenas 8% das fêmeas. Oliveira et al.1587 2011 observou 2 filhotes
(gêmeos) por evento reprodutivo em 100% das fêmeas em áreas de cabruca.
Longevidade
Desconhecida para a espécie.
Tempo geracional
7 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: Leontopithecus chrysomelas, L. rosalia, L. chrysopygus têm 2n = 46 de acordo com Seuánez
et al.2084.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Recente estudo sugere que há uma perda de variabilidade genética das populações de micos-leõesda-cara dourada e que diferentemente do que era suposto, sob o ponto de vista genético o status de
conservação do mico-leão-da-cara-dourada não é tão superior ao do mico-leão-dourado1468. Em relação
à filogenia o primeiro táxon isolado de mico-leão foi L. chrysomelas1737 em um refúgio da Bahia. Os
outros micos-leões podem ter vivido no subcentro paulista, que posteriormente se fragmentaram em
um refúgio com L. caissara e outro com L. chrysopygus e L. rosalia, e estes, subsequentemente se
dividiram estando apenas L. rosalia na Serra dos Órgãos. Os autores mostram L. caissara como uma
forma distinta e como grupo-irmão do clado L. rosalia/L. chrysopygus. Leontopithecus chrysomelas
ocupa a posição filogenética basal sendo citada como a espécie mais divergente1737.
População
Os tamanhos de grupos variam entre três e 15 indivíduos1587,1761. O tamanho da população total
remanescente é estimado entre 6.000 e 15.000 indivíduos1761,1765, e o número de indivíduos maduros
deste táxon foi inferido entre 2.000 e 5.000. Entretanto, considerando o alto grau de fragmentação da
população, aliado à tendência de declínio populacional, considerou-se os menores valores da estimativa
populacional, considerando as observações de campo (L.G. Neves, com. pess., 2012). Assim, suspeitase que o número de indivíduos maduros de Leontopithecus chrysomelas seja inferior a 2.500. Além
disto, e também considerando a desconexão de habitat entre as subpopulações da espécie, acredita-se
que o número de indivíduos maduros em cada subpopulação não ultrapasse 250.
Raboy e colaboradores1820 sugerem que haverá uma diminuição de área de ocorrência da espécie, na
parte oeste de sua distribuição geográfica, caso as pressões antrópicas continuem. Os autores observaram
que na parte oeste o habitat é mais fragmentado e os fragmentos são cercados por uma matriz de não
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habitat, possivelmente impermeável para dispersão dos micos. Existe a possibilidade de retração da
distribuição geográfica da espécie de oeste para leste devido às características de habitat e pressões
antrópicas1820. Em relação às áreas de cabruca a leste, novas técnicas de produção de cacau sob luz
direta, aumento do manejo das plantações sombreadas, raleamento da cobertura vegetal, e conversão de
plantações de cacau sombreados em outros tipos de agroecossistemas podem afetar negativamente as
populações do leste da distribuição geográfica da espécie.
As informações sobre abundância populacional são: para a REBIO Una, foi obtida uma estimativa de
400 a 500 indivíduos (7.059 ha)1077. Entretanto, este valor pode ser maior segundo a terceira Análise de
Viabilidade Populações e Habitats (PHVA) para Leontopithecus944. Atualmente com uma área de 18.500
ha, estima-se que a capacidade de suporte dessa REBIO tenha subido para cerca de 1.000 indivíduos.
Já foram obtidas as seguintes estimativas de abundância populacional, por localidade: 0,053 a 0,11 ind/
ha, na REBIO Una623,944; 5 a 17 ind/km² ou 0,9 a 3 grupos/km², na Estação Experimental Lemos Maia,
município de Una, Bahia1978,1996; 0,17 a 0,21 ind/ha em áreas de cabruca, 0,08 a 1,8 ind/ha em áreas de
mosaico, e 0,04 a 0,11 ind/ha em áreas de floresta1587.
A tendência populacional da espécie é em declínio. A extensão de ocorrência e área de ocupação da
espécie está diminuindo, uma vez que em locais com registros prévios1761, não foram obtidas confirmações
de ocorrência recentes por Raboy et al.1820.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: assentamentos rurais, agricultura, pecuária,
expansão urbana, desmatamento, aumento da matriz rodoviária, desconexão de habitat, redução de
habitat. Além disso, a demarcação de novas Terras Indígenas e o potencial de expansão da silvicultura
na área de ocorrência do táxon representam ameaças para a espécie (L.C. Oliveira, obs. pess., 2012).
Ações de conservação
Existentes
A espécie esteve enfocada pelo Comitê Internacional para Manejo e Conservação dos Micos-Leões,
instituído pelo IBAMA, na década de 1990, por meio do qual foram articuladas diversas iniciativas de
conservação, inclusive o programa de manejo em cativeiro da espécie e as três Análises de Viabilidade
de Populações e Habitats (PHVA; 1990, 1997, 2005). Em 2010, como parte do planejamento estratégico
para a conservação de espécies ameaçadas de extinção, conduzido pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, a espécie está incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação
dos Mamíferos da Mata Atlântica Central – PAN MAMAC980,683a, onde constam ações e programas
específicos para a espécie em conjunto com outras. Um Grupo de Assessoramento Técnico, composto
por mais de 20 profissionais de diversas instituições, inclusive especialistas nesta espécie, acompanha a
implementação do PAN989.
A espécie está listada no Apêndice II da CITES.
De acordo com Kierulff et al.1077, existe um programa de manejo de reprodução em cativeiro de L.
chrysomelas com um bom plantel de indivíduos122. Embora atualmente não contribua diretamente para
a conservação desta espécie em estado selvagem, a população em cativeiro de L. chrysomelas, que
surgiu de animais confiscados do comércio ilegal na década de 19801111,1253, é um importante reservatório
genético, garantia de uma parte da variação genética dessa espécie, enquanto as populações selvagens
continuam a diminuir com o contínuo desmatamento.
Necessárias
Carvalho386 descreveu as seguintes considerações para as estratégias de conservação: “É fundamental
a criação e efetivação de novas unidades de conservação, principalmente de proteção integral, assim
como a ampliação das já existentes, já que L. chrysomelas é encontrado em apenas uma unidade de
conservação de Proteção Integral. Uma fiscalização efetiva contra o desmatamento ilegal, intenso em toda
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sua área de distribuição, evitaria a perda de habitat. A falta de informações sobre a biologia da espécie
dificulta o delineamento de estratégias de conservação. Pesquisas, como análise da diversidade genética
de diferentes populações, estudos ecológicos específicos, continuidade dos estudos de monitoramento,
da utilização de cabrucas pelos micos e um melhor entendimento da estrutura de metapopulação tornamse essenciais para aprimorar a tomada de decisões conservacionistas. É importante também a ampliação
das atividades conservacionistas para além do entorno da REBIO Una e a continuidade do programa de
reprodução em cativeiro, existente desde meados dos anos 1980”.
A população da parte Oeste da distribuição geográfica da espécie guarda importante informação
genética1468, entretanto, é a que está mais ameaçada por ações antrópicas passadas e presentes1820.
Proteger os remanescentes florestais nesta região em um primeiro momento e manejar o habitat de
forma a manter uma conexão nesta região é fundamental para a manutenção desta população.
As cabrucas tem se mostrado muito importantes para a espécie. Entretanto devido a problemas
econômicos estas estão ameaçadas. A preservação das cabrucas é muito importante para a manutenção
de populações de micos leões da cara dourada1582,1818, mas sem incentivos econômicos, será difícil mantêlas. Incorporar valor ao cacau pode ser uma alternativa para manter as cabrucas de forma que sejam
econômica e ecologicamente, do ponto de vista dos micos-leões, viáveis. A criação de uma certificação
do cacau “amigo da biodiversidade” pode ser uma solução que já vem sendo estudada.
Presença em unidades de conservação
Bahia: REBIO Una624,899,1077,1817,1981,1992,2405, PARNA Serra das Lontras1077, RPPN Ecoparque de Una386,
RPPN Serra do Teimoso, RPPN Fazenda Ararauna1587, REVIS de Una (oficina de avaliação), RESEX de
Canavieiras (oficina de avaliação), APA Estadual da Lagoa Encantada (oficina de avaliação), APA Estadual
Costa de Itacaré/Serra Grande (oficina de avaliação), RPPN Salto Apepique (oficina de avaliação), RPPN
Fazenda Arte Verde(oficina de avaliação) RPPN Fazenda São João (oficina de avaliação);
Rio de Janeiro: Foram registradas populações invasoras da espécie em Niterói, inclusive na Reserva
Ecológica Darcy Ribeiro e PE da Serra da Tiririca, que estão atualmente sob manejo1086, APA Municipal
de Suruí no Rio de Janeiro (oficina de avaliação).
Pesquisas
Necessárias
Os dados até hoje coletados em áreas de cabruca são restritos principalmente à região de Ilhéus, com
algumas informações nas regiões de Jussari, Camacã, Arataca e Una1587. Entretanto, novas áreas devem
ser amostradas ou ter amostragens intensificadas. A região oeste também deve ser melhor amostrada, e
estudos genéticos devem ser ampliados para toda área de distribuição da espécie. Além destes, estudos
ecológicos e demográficos também devem ser ampliados especialmente na região oeste.
Recomendações de pesquisa para a conservação de micos-leões da cara dourada (MLCD) provenientes
do Simpósio “O mico-leão-da-cara-dourada no século 21: recentes avanços e potenciais áreas para
futuras pesquisas”2404:
• Ecologia/biologia, estado de saúde, e diferenciação genética das populações do lado oeste, e as
implicações para o seu manejo: i) Com exceção do estudo de curta duração com grupos de MLCD no
lado oeste conduzido por C.E. Guidorizzi886, a maioria das pesquisas com MLCD tem-se focado nas
populações de MLCD no lado leste da área de distribuição da espécie dentro ou perto da REBIO de Una
ou plantações de cabruca no seu redor. Ainda há uma falta geral de informações sobre a demografia,
biologia e ecologia da espécie nas remanescentes de floresta semidecidual, mais degradados e
fragmentados no lado oeste da área de distribuição da espécie; ii) Modelagens de demografia e paisagem
têm demonstrado que todas as populações no lado oeste estão em risco imediato de extinção ao curto
prazo, de 10 a 15 anos, se não forem tomadas medidas para protegê-los. Apesar dessa urgência, a
informação científica básica para elaborar medidas de conservação adequadas ainda não está disponível.
Além de dados básicos sobre a biologia e ecologia, um melhor entendimento da diferenciação genética
e o estado de saúde das populações do lado oeste, particularmente em comparação com populações no
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lado leste, são imprescindíveis para melhorar o nosso entendimento das necessidades de manejo da
espécie ao longo de toda a sua área de ocorrência; iii) Neste momento, não está claro se as populações
ocidentais exigirão diferenças em termo de manejo e estratégias de conservação, em comparação com as
populações orientais. Se as populações ocidentais apresentam diferenças significativas nas frequências
alélicas, heterozigosidade genética, ou prevalência/frequência de doenças em comparação com as
populações orientais, e, dependendo das razões pelas quais tais diferenças apareceram, estratégias de
manejo e conservação diferenciadas para as populações do lado leste e oeste possam ser justificada ou
não. De forma geral, estudos aprofundados das populações ocidentais são fundamentais para permitir
que os profissionais de conservação identifiquem e priorizem onde e como as populações de MLCD
devem ser protegidas e manejadas em toda sua a área de ocorrência.
• MLCDs e Cabruca agroflorestal: i) Nem todas as formas de cabruca agrofloresta são igualmente
adequadas como habitat para MLCD. Plantações de cabruca podem variar entre monoculturas manejadas
intensamente e mosaicos altamente naturais de árvores de cacau com espécies arbóreas endémicas.
Pesquisas focadas na presença/ausência de MLCDs e comparação da demografia e ecologia de MLCDs
ao longo do espectro de técnicas de manejo de cabruca são essenciais para entender as necessidades
de habitat e de manejo da espécie; ii) Além de pesquisa diretamente focada na biologia de MLCDs
em cabruca, pesquisas investigando questões socioeconômicas e ambientais relacionadas à agrofloresta
cabruca, por exemplo, esquemas de certificação, são importante para o manejo proativo de uso da terra
e conversão na área inteira da Mata Atlântica.
• Dispersão e Sobrevivência de MLCDs numa paisagem fragmentada: i) Existem poucas informações
sobre como MLCDs movimentam-se e sobrevivam em florestas fragmentadas. Precisa-se entender mais
a respeito da frequência com que indivíduos deixam os limites da floresta e locomovem-se através
da matriz não-florestal, qual a distância que eles percorrem entre fragmentos florestais por meio de
matriz não-florestal, quais os tipos de elementos na paisagem que eles estão dispostos a percorrer e
quais os elementos que atuam como barreiras para a dispersão, a probabilidade de que os indivíduos
dispersando irão sobreviver, e se outras características, tais como a ocupação do remanescente por
MLCDs, influenciam dispersão e ocupação. Esta informação é necessária para populações em toda a
área de distribuição inteira.
• Censo de MLCDs: i) Considerando as ameaças continuas à fragmentos florestais em toda a área de
distribuição, o número remanescente de populações selvagens, e suas localizações, é necessário saber
quantos indivíduos/populações ainda existem e onde estão localizadas essas populações, visando
o manejo e conservação da espécie. A comparação dos resultados de censos também permitirá aos
profissionais de conservação entender tendências populacionais da espécie. Esforços de censo devem
ser revitalizados e continuados.
• MLCDs em outros tipos de habitat: i) As pesquisas já realizadas estiveram mais focadas em MLCDs em
floresta primária, floresta degradada, e cabruca agrofloresta. Pouco se sabe sobre se e como os MLCDs
utilizam outros tipos de habitat, como restinga, floresta de altitude, ou outros sistemas agroflorestais
e, portanto, novas pesquisas devem focar na demografia, biologia, ecologia, presença/ausência, e o
movimento dos animais nesses outros tipos de habitat.
• Análise de Impacto de Ameaças: Ameaças à sobrevivência de MLCDs foram identificadas e incluem
processos amplos como a perda e fragmentação de florestas e mudanças climáticas. No entanto,
informações sobre a natureza específica destas ameaças e seu impacto sobre a sobrevivência dos
MLCDs são limitadas. Pesquisas futuras devem focar ameaças específicas, os mecanismos de como
cada ameaça afeta a espécie, e as implicações dos processos de ameaças atuais sobre a sobrevivência
das populações de MLCDs. Um levantamento recente de Becky Raboy, Nayara Cardoso e Leonardo G.
Neves indicou uma redução da área de ocorrência para a espécie na parte sudoeste de sua distribuição
histórica. Nova pesquisa, como uma análise aprofundada de perda de floresta e fragmentação naquela
região, será importante para entender como os processos atuais como a perda florestal e a fragmentação
provavelmente irão afetar as populações MLCD existentes. Também irá permitir a identificação dos
limiares de paisagem importantes abaixo dos quais populações de MLCDs não conseguem sobreviver.
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Essa informação é essencial para a proteção e manejo da espécie.
• Serviços Ambientais: O papel de MLCDs na comunidade ecológica da Mata Atlântica não é claro, mas
existem evidências de que MLCDs têm um papel importante no funcionamento do ecossistema através
de, por exemplo, dispersão de sementes. São necessárias pesquisas para entender melhor a importância
das espécies na manutenção da estrutura e viabilidade da Mata Atlântica através da dispersão de
sementes. O objetivo é oferecer mais argumentos que favorecem a conservação do MLCD para um
público mais amplo. Como uma percentagem importante da economia do Brasil depende dos recursos
florestais da Mata Atlântica, demonstrando que o próprio MLCD desempenha um papel importante
na funcionalidade da floresta poderia ser uma abordagem alternativa para garantir a conservação das
espécies e do seu habitat.
• Educação ambiental: Pesquisas para elucidar as percepções da população local sobre MLCDs e
conservação em geral é importante para melhorar nossa compreensão das suas atitudes para MLCDs e
conservação em geral. Uma abordagem participativa que envolva todas as partes interessadas é essencial
para a proteção de MLCDs e precisa ser explorada. Tal pesquisa oferece informações importantes para o
desenvolvimento de programas de educação e extensão eficaz e viável (por exemplo, práticas de manejo
sustentável, sistemas agroflorestais).

Leontopithecus chrysopygus (Mikan, 1823)

Foto: Gabriela Rezende

Fernando de Camargo Passos, Gabriela Ludwig, Christoph Knogge & Leonardo de Carvalho Oliveira

Ordem: Primates
Família: Callitrichidae
Nomes comuns: mico-leão-preto,
sauim-preto
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Não

ICA
Categoria de risco de extinção e critérios
ENDÊbM
sil
do ra
Em Perigo (EN) B2ab(ii,iii,iv,v)

Justificativa
Leontopithecus chrysopygus é uma espécie endêmica da Mata Atlântica do oeste de São Paulo,
tendo sua distribuição limitada entre os rios Paranapanema e Tietê, não ultrapassando o rio Paraná.
A área atual de ocupação da espécie foi estimada em 444 km². Sua população está estimada em 1.400
indivíduos, havendo apenas uma subpopulação com mais de 250 indivíduos maduros em um total de
380. A espécie apresenta um declínio continuado sendo que, atualmente, os principais fatores de ameaça
estão relacionados a problemas demográficos em razão da perda, fragmentação e desconexão de habitat.
Assim sendo, a espécie foi categorizada como Em Perigo (EN), pelo critério B2ab(ii,iii,iv,v).
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,2332
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas686
Avaliação global1078

CR C2a(ii); E
Novas ou melhores informações disponíveis
São Paulo: Ameaçada
EN B2ab(iii)

Notas taxonômicas
São reconhecidas quatro espécies de micos-leões. Hershkovitz919 considerou que L. chrysopygus,
L. chrysomelas eram subespécies de L. rosalia, e Forman et al.777 também questionou a validade como
três espécies distintas. Coimbra-Filho480 sugeriu que L. caissara era uma subespécie ou uma variação
de coloração de L. chrysopygus. Burity et al.321, por meio de análises morfológicas, e Perez-Sweeney et
al.1737, por meio de análises genético-moleculares, não confirmaram essa hipótese e validaram L. caissara
como espécie. Perez-Sweeney et al.1737 concluíram por meio de análise filogenética que ocorrem três
clados evidentes: L. chrysomelas, L. caissara e L. chrysopygus/L. rosalia. Onde L. chrysomelas ocupa
a posição filogenética basal sendo a espécie mais divergente. No presente estudo está sendo seguida a
taxonomia proposta por Rylands2000.
Distribuição geográfica
Leontopithecus chrysopygus é endêmico ao Brasil, ocorrendo no estado de São Paulo, onde é residente
e nativo1078. É endêmico da Mata Atlântica do oeste de São Paulo, tendo sua distribuição limitada entre
os rios Paranapanema e Tietê, não ultrapassando o rio Paraná. Atualmente as populações encontram-se
na região do Pontal do Paranapanema, no PE do Morro do Diabo com 37.000 ha (maior população), na
ESEC Mico-Leão-Preto (6.700 ha), na região central do estado na ESEC Caetetus (2.173 ha) e Fazenda
Rio Claro, em Lençóis Paulistas, cada uma com uma subpopulação. No leste do estado, a espécie está
presente nas matas de galeria do município de Buri e ESEC Angatuba (2.000 ha)1194,1928,2336.
Valladares-Padua & Martins2336 salientam a ocorrência na ESEC Angatuba, destacando a importância
de maiores investigações na área, incluindo estimativas populacionais. Seria muito importante uma
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avaliação populacional abrangendo as diferentes áreas de ocorrência em toda a sua distribuição geográfica.
Tanto quanto as outras espécies de Leontopithecus, são muito difíceis de acompanhar e facilmente se
desvencilham dos observadores e, por isso, o uso de radiotelemetria é indispensável nos estudos com
essas espécies. Existem evidências de mais locais de ocorrência nos municípios de Borebi e Guarei
(Griese et al., dados não publicados) e na Serra de Paranapiacaba. O registro recente da espécie por
meio de fotografias no PE de Carlos Botelho (Rodrigues et al., dados não publicados), confirmando sua
presença em grande unidade de conservação pode significar uma melhoria nas condições populacionais
da espécie, com mudanças no seu status de ameaça futuro. Por outro lado, aponta a necessidade de
obtenção de maiores informações sobre a população presente nessa unidade de conservação, inclusive
se existem também grupos no PE de Intervales, nas proximidades do PE Carlos Botelho.
Há indicações de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação à sua área de ocupação
ou extensão de ocorrência histórica, pois teve uma distribuição histórica prevista para a margem norte
do rio Paranapanema, a oeste até o rio Paraná, e entre o alto rio Paranapanema e alto rio Tietê, no estado
de São Paulo474,475,919 .
A extensão de ocorrência da espécie é maior que 20.000 km² e uma área de ocupação de 444 km² é
estimada para a espécie2336.
História natural
Leontopithecus chrysopygus é endêmico da Mata Atlântica, onde ocorre em floresta estacional
semidecidual2330. O táxon não é restrito a habitat primários e apresenta tolerância a modificações/
perturbações no ambiente, sobrevive em florestas secundárias desde que existam recursos disponíveis
tais como ocos de árvores para servir de dormitório para os grupos e locais para forrageio com alimento
disponível o ano inteiro464,472. A dieta é composta por frutos, exsudados, néctar, flores e presas animais,
o que inclui anuros, lagartos, aves, insetos, entre outros animais1684. Ao defecar é frequente serem
observadas sementes em suas fezes. Tais sementes continuam viáveis ao passar pelo trato digestivo e
assim sua atuação como dispersor de sementes foi comprovada por testes de germinação1682.
A área de vida do táxon é estimada em 113 a 119 ha no PE Morro do Diabo2330,2338, 277 ha na ESEC
Caetetus 1683, e 64 a 127 ha no PE Morro do Diabo20. Os dados de área de vida são variáveis e, remontando
à estimativa populacional de Valladares-Padua & Cullen Jr.2330, com dados da ESEC Caetetus1683, há uma
redução para cerca de 700 indivíduos na população total, o que demonstra a necessidade de estudos mais
abrangentes em relação à área de vida, incluindo diferentes unidades de conservação, para se ter uma
melhor estimativa populacional. Os estudos de Paranhos1661 representaram um esforço para se melhorar
essas estimativas.
O tamanho da população mínima viável considerado por Seal et al.2062 e Ballou et al.123 é de 2.000
indivíduos, abaixo, portanto, das estimativas populacionais atuais. Já na terceira Análise de Viabilidade
de Populações e Hábitats (PHVA) de Leontopithecus, Holst et al.944 indicaram uma população de mais
de 750 indivíduos com uma chance de 98% de persistência e retenção de 98% da diversidade genética
o longo prazo.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
1,5 anos117,2338.
Macho
Peso adulto
Fêmea
600 gramas117,2338.
Macho
575 (n = 4) gramas1957, 600 gramas117,2338.
Comprimento adulto
Fêmea
220 a 302 mm (para o gênero)480,1220,2167.
Macho
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Sistema de acasalamento
Monogâmico2332.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
1 evento por ano799.
Tempo de gestação
4 meses para o gênero211,799.
Tamanho da prole
2 filhotes/nascimento1481.
Longevidade
Desconhecida para a espécie.
Tempo geracional
7 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: Leontopithecus chrysomelas, L. rosalia, L. chrysopygus têm 2n = 46 segundo Seuánez et al.2084.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Segundo Perez-Sweeney et al.1737, a filogenia sugere que o primeiro táxon isolado de mico-leão foi L.
chrysomelas em um refúgio da Bahia. Os outros micos-leões podem ter vivido no subcentro paulista,
que posteriormente se fragmentaram em um refúgio com L. caissara e outro com L. chrysopygus e
L. rosalia, e estes, subsequentemente se dividiram estando apenas L. rosalia na Serra dos Órgãos.
Os autores mostram L. caissara como uma forma distinta e como grupo-irmão do clado L. rosalia/L.
chrysopygus. Leontopithecus chrysomelas ocupa a posição filogenética basal sendo citada como a
espécie mais divergente.
População
O tamanho da população total remanescente inferida é de aproximadamente 1.400 animais (C.
Knogge, obs. pess., 2012), e infere-se que o número de indivíduos maduros deste táxon seja de cerca de
380. O tamanho do grupo varia entre 3 e 6 indivíduos1194,1660.
Em relação as informações sobre abundância populacional já foram obtidas as seguintes estimativas,
por localidade: 1.000 indivíduos no PE Morro do Diabo1659, 23 indivíduos na ESEC Caetetus1683, 60
indivíduos na ESEC Mico-Leão-Preto (6.700 ha) (C. Martins, com. pess., citada em Valladares-Padua
& Martins2332) em fragmentos com subpopulações isoladas. Há outras localidades com ocorrência
registrada, porém com poucos grupos em fragmentos florestais isolados. Porém, verificando as datas
dessas estimativas, pode-se supor a necessidade de atualização desses dados, o que seria muito
interessante para um manejo baseado em dados atualizados.
A tendência populacional da espécie é em declínio, embora avaliação populacional futura no PE de
Carlos Botelho possa mudar essa tendência.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: incêndios, assentamentos rurais, agricultura,
pecuária, desmatamento, desconexão e redução de habitat. As grandes ameaças atualmente estão ligadas
a problemas demográficos (fragmentação e desconexão de habitat). A recente emergência de febre
amarela que atingiu as regiões sul e sudeste do Brasil, com alta mortalidade de bugios, especialmente
Alouatta caraya, também pode ser uma ameaça às populações de mico-leão-preto.
Considera-se como maior ameaça à espécie o isolamento e declínio das populações não viáveis em
fragmentos florestais em processo de degradação com capacidade de suporte baixo do número indicado
para populações viáveis (C. Knogge, obs. pess., 2012). Mas podemos também considerar uma ameaça
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futura as possíveis interferências das mudanças climáticas que atingirão os habitat disponíveis para a
espécie, conforme projeções1412.
Ações de conservação
Existentes
De acordo com Kierulff et al.1078, o isolamento e o pequeno tamanho das populações existentes
estão sendo abordados por meio de um manejo de metapopulações, que inclui a população em cativeiro
fundada com indivíduos retirados do PE Morro do Diabo, na década de 1970 e, mais tarde, em 19831985, como parte da operação de resgate da área de inundação da barragem da hidrelétrica de Rosana2000.
Os esforços atuais estão focados na saúde genética dessas populações (translocação, manejo de dispersão
e reintrodução)2329,2336, educação ambiental2329,2339, a preservação de fragmentos florestais remanescentes,
com e sem micos-leões, e a criação de corredores para ligar fragmentos de floresta para estabelecer
maiores áreas de floresta contínua545,1641,1642,1659,2335–2337. Existe um programa de manejo de reprodução
em cativeiro, embora não tenha sido tão bem sucedido como os de L. rosalia e L. chrysomelas,
provavelmente em função de um estoque fundador muito reduzido122. No entanto, é crescente e, apesar
de ter poucos fundadores, agora contribuem também significativamente para o programa de gestão de
metapopulações atualmente supervisionado por Valladares-Padua e sua equipe1341,2329,2331,2334–2336,2339. A
primeira translocação de um grupo selvagem de L. chrysopygus foi realizada em 1995, e o primeiro
experimento de reintrodução foi realizado em julho de 1999 pela combinação de um adulto do sexo
masculino nascido no Zoológico de Jersey, Reino Unido, com duas fêmeas selvagens2336,2337.
Valladares-Padua & Martins2332 descreveram as seguintes considerações para as estratégias de
conservação: “O conhecimento gerado com as pesquisas realizadas com o mico-leão-preto nas décadas
de 1980 e 1990 confirmou o status da espécie, descrita como “Criticamente em Perigo” pela União
Mundial para a Natureza. O diagnóstico desta situação levou ao estabelecimento de um programa de
conservação, incluindo a criação de uma população de cativeiro, além do manejo genético e demográfico.
Estabeleceu-se um plano de manejo de metapopulação para a espécie, ou seja, o manejo conjunto de
todas as populações conhecidas, juntamente com as populações de cativeiro, tratadas unicamente como
uma população-núcleo. Entre os anos 1980 e 1990, várias novas ações e pesquisas foram realizadas.
Os resultados dessas novas pesquisas foram incorporados a uma Análise de Viabilidade de Hábitat
e Populacional (PHVA), realizada em 1997 para as quatro espécies de micos-leões. As principais
resoluções para todas as espécies concentram-se em três tópicos básicos: 1) a necessidade de manejar
as pequenas populações isoladas como uma metapopulação, a fim de garantir sua sobrevivência; 2) a
expansão e/ou criação de áreas protegidas para as espécies e melhor gerenciamento das já existentes; e
3) o estabelecimento de programas com as comunidades locais, visando melhoria da qualidade de vida e
ações de desenvolvimento sustentável. Para concluir, podemos dizer que a principal lição do Programa
Integrado de Conservação do mico-leão-preto é que, para restabelecermos uma população viável de
uma espécie ameaçada, cinco aspectos são fundamentais: a) conhecimento aprofundado da biologia da
espécie; b) manejo integrado na natureza e em cativeiro, mas com ênfase na natureza; c) envolvimento
das comunidades humanas da região de ocorrência, com programas de educação ambiental; d) uma
visão conservacionista baseada na paisagem, com o uso de técnicas de extensão conservacionista na
restauração do habitat; e, finalmente, e) uso de manejo adaptativo, com avaliações periódicas dos
resultados2333”.
A espécie esteve enfocada pelo Comitê Internacional para Manejo e Conservação dos Micos-Leões,
instituído pelo IBAMA, na década de 1990, por meio do qual foram articuladas diversas iniciativas de
conservação, inclusive o programa de manejo em cativeiro da espécie e as três Análises de Viabilidade
de Populações e Habitats (PHVA; 1990, 1997, 2005). Em 2010, como parte do planejamento estratégico
para a conservação de espécies ameaçadas de extinção, conduzido pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, a espécie está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação
dos Mamíferos da Mata Atlântica Central – PAN MAMAC980,683a, onde constam ações e programas
específicos para a espécie em conjunto com outras. Um Grupo de Assessoramento Técnico, composto
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por mais de 20 profissionais de diversas instituições, inclusive especialistas nesta espécie, acompanha a
implementação do PAN989.
Necessárias
Complementarmente, o manejo de metapopulação, reflorestamento aumentando a conectividade são
ações chave consideradas para a conservação desta espécie na natureza1073,1083.
Presença em unidades de conservação
São Paulo: ESEC Caetetus1065,1679,1681,1683,1928,1981,1987, PE Morro do Diabo20,114,464,1928,1981,2330,2332, ESEC
Angatuba1928,2332, ESEC Mico-Leão-Preto1928,2332, FLONA Capão Bonito1194, PE Carlos Botelho1924, APA
Estadual Itupararanga, APA Estadual Rio Batalha, RPPN Mosquito (oficina de avaliação).
Pesquisas
Necessárias
Como prioridades, pode-se destacar a necessidade de estudos mais abrangentes em relação à área
de vida, e densidade populacional em diferentes unidades de conservação, para se ter uma melhor
representação populacional. Além disso, pesquisas demográficas também podem fornecer informações
importantes para entender as diferenças populacionais em diferentes UCs.

Leontopithecus rosalia (Linnaeus, 1766)

Ordem: Primates
Família: Callitrichidae

Foto: Solvin Zankl

Paula Procópio de Oliveira, Mônica Mafra Valença-Montenegro & Leonardo de Carvalho Oliveira
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Justificativa
Leontopithecus rosalia é uma espécie endêmica, com distribuição restrita a remanescentes florestais
severamente fragmentados da Mata Atlântica de baixada do Rio de Janeiro. Apresenta extensão de
ocorrência estimada de 6.000 km2, com área de ocupação menor que 500 km2. Embora a população desta
espécie esteja aumentando, como resultado de esforços conservacionistas e criação de áreas protegidas,
esta ainda sofre com a fragmentação e seus efeitos secundários, expansão urbana, de infraestrutura e
contato com primatas alóctones invasores. Sendo, portanto, categorizada como Em Perigo (EN), pelo
critério B2ab(iii).
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1604
Listas estaduais de espécies ameaçadas176
Avaliação global1079

EN C2a(i); E
Rio de Janeiro: EN
EN B1ab(iii)

Outros nomes aplicados ao táxon
Simmia rosalia Linnaeus, 1766; Jacchus rosalia guiyannensis Fischer, 1829; Jacchus rosalia
brasiliensis Fischer, 1829; Leontopithecus marikina Lesson, 1840; Leontopithecus aurora Elliot, 1913;
Leontocebus leoninus Pocock, 1914878.
Notas taxonômicas
Hershkovitz919 considerou apenas Leontopithecus rosalia como espécie plena, e L. chrysopygus, L.
chrysomelas e L. caissara como subespécies desta. Forman et al.777 também questionaram a validade
como três espécies distintas. Coimbra-Filho480 sugeriu que L. caissara era uma subespécie ou uma
variação de coloração de L. chrysopygus. Burity et al.321 e Perez-Sweeney et al.1737 não confirmaram essa
hipótese e validaram L. caissara como espécie. Estes últimos autores concluíram, por meio de análise
filogenética, que ocorrem três clados evidentes: L. chysomelas, L. caissara e L. chrysopygus/L. rosalia,
com L. chrysomelas ocupando a posição filogenética basal, sendo a espécie mais divergente. Aqui está
sendo seguida a taxonomia proposta por Rylands2000, que reconhece quatro espécies de micos-leões:
Leontopithecus chrysomelas, L. chrysopygus, L. caissara e L. rosalia.
Distribuição geográfica
Leontopithecus rosalia é endêmico ao Brasil, ocorrendo no estado do Rio de Janeiro, onde é
residente e nativo1079. É endêmico da Mata Atlântica e ocorre nos remanescentes florestais do Rio de
Janeiro. Há indicações de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação à sua área de
ocupação ou extensão de ocorrência histórica, pois a distribuição original abrangia grande parte da
planície, até 300 m acima do nível do mar da região costeira do estado Fluminense, compreendendo
os seguintes municípios: Mangaratiba no limite nordeste, Itaguaí, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João
do Meriti, Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Magé, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Araruama,
Silva Jardim, Saquarema, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Casimiro
de Abreu, Macaé, Conceição de Macabu, Campos, e São João da Barra464,465,472,475. Destes municípios,
Coimbra-Filho461 concluiu que em apenas sete a espécie ainda estava presente: Silva Jardim, Cabo Frio,
Saquarema, Araruama, Casimiro de Abreu, Rio Bonito e São Pedro da Aldeia.
De acordo com o levantamento das populações de micos-leões-dourados realizado em 1991-1992 por
Kierulff1083, a distribuição de L. rosalia estava restrita a quatro municípios no estado do Rio de Janeiro:
Silva Jardim, Cabo Frio, Saquarema e Araruama. Um total de 562 indivíduos (109 grupos) foi encontrado
sobrevivendo em 105 km2 de mata. Esses indivíduos foram localizados em quatro subpopulações: 361
indivíduos (70 grupos) na REBIO de Poço das Antas e em matas vizinhas à Reserva; 74 indivíduos em
matas de encosta na região da Serra do Mar; 38 indivíduos (seis grupos) em Cabo Frio (Base Naval da
Marinha Brasileira); 29 indivíduos (oito grupos) no Centro Hípico de Cabo Frio e 60 indivíduos (12
grupos) isolados em pequenos fragmentos de matas1073,1080,1083.
De 2004 a 2006, novo levantamento foi realizado (Procópio-de-Oliveira et al., dados não publicados),
quando a presença da espécie foi confirmada nos seguintes locais: Estação Radiogoniométrica de
Campos Novos – Área da Marinha (Base Naval da Marinha Brasileira), onde não foi possível estimar o
tamanho populacional, sendo visualizados somente três grupos de micos devido às restrições impostas
para trabalhar no local; PM do Mico-Leão-Dourado (Centro Hípico de Cabo Frio), com oito grupos
visualizados (pelo menos 50 indivíduos); Serra das Emerências (Apa do Pau Brasil - Búzios), com dois
grupos visualizados; e grupos isolados no Sítio LB em Búzios; Reserva Municipal de Jacarepiá em
Saquarema; Fazenda Cabista em São Pedro da Aldeia e Fazenda Sobara em Araruama.
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Burity e colaboradores320 relataram a ocorrência de L. rosalia no município de Duque de Caxias, perto
do rio Taquara, no Parque Natural Municipal da Taquara (19.000 ha), Rio de Janeiro, aumentando, desta
maneira, o limite oriental da distribuição. Recentemente, alguns registros foram feitos nos municípios
de Magé e região, o que deve ser avaliado.
A extensão de ocorrência da espécie foi calculada através do mínimo polígono convexo levando em
consideração apenas os fragmentos ocupados, sendo então, excluídas do cálculo, as áreas com informação
de extinção local (A. Pissinatti, com. pess., 2012). Portanto, a extensão de ocorrência calculada foi de
6.106,23 km² e a área de ocupação estimada foi inferior a 500 km² (337,55 km2)2308.

História natural
Leontopithecus rosalia ocorre em florestas de baixada com estação chuvosa sazonal (média anual
de 1.500 mm)1998. O táxon não é restrito a habitat primários e apresenta tolerância a modificações/
perturbações no ambiente. Sobrevive em florestas secundárias desde que existam recursos disponíveis,
tais como ocos de árvores para servir de dormitório para os grupos, e locais para forrageio com alimento
disponível o ano inteiro464,472,475. Em Poço das Antas foi registrado em pequenos fragmentos (8 a 15 ha),
na região da reserva conhecida por “Ilhas dos Barbados”1583. Na REBIO União, mais de 160 espécies
vegetais foram registradas na dieta da população de micos-leões-dourados translocados, sendo 142
identificadas pelo menos ao nível de família. Myrtaceae foi a família mais abundante com 32 espécies
consumidas pelos micos. Outras famílias com grande número de espécies consumidas foram Sapotaceae,
Rubiaceae e Melastomatacae. Essas quatro famílias foram responsáveis por cerca de 41% das espécies
vegetais consumidas pelos micos-leões-dourados1085,1131,1132,1803,1804.
A área de vida da espécie é estimada em 45 ± 16 ha (21 a 73 ha) na REBIO Poço das Antas622 e 150
± 72 ha (65 a 229 ha) na REBIO União1085. No início de 2002, a partir de 13 grupos de micos-leõesdourados monitorados sistematicamente, o tamanho médio de área de uso para a população da REBIO
União era de 109,2 ha1803,1804. Recentemente, Hankerson & Dietz898 publicaram uma avaliação das áreas
de vida de grupos de micos-leões-dourado em Poço das Antas e encontraram áreas de vida variando de
44 a 70 ha.
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O tamanho da população mínima viável considerado por Seal et al.2062 e Ballou et al.123 é de 2.000
indivíduos. No PHVA de 2005, o terceiro realizado para os micos-leões, foi estimado que havia
aproximadamente 1.500 micos-leões-dourados em 12.000 ha de florestas. Os micos-leões-dourados
(MLD) habitam uma paisagem muito fragmentada da Mata Atlântica, com predominância de fragmentos
com menos de 50 ha. Estão distribuídos em 18 populações da seguinte forma: uma população de micos
selvagens (n = 350) na REBIO de Poço das Antas, uma população derivada da translocação de grupos
isolados (n = 200) na REBIO União, 550 indivíduos em 28 propriedades particulares que fazem parte
do Programa de Reintrodução, e o restante em fragmentos nos municípios de Silva Jardim, Cabo Frio,
Búzios, Saquarema e Araruama53,944,1080.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
4 anos944.
Macho
Peso adulto
Fêmea
535 g. (n = 6)1957.
Macho
620 g. (n = 2)1957.
Comprimento adulto
Fêmea
220 a 302 mm (para o gênero)1220,1957,2167.
Macho
Sistema de acasalamento
Poligâmico1481.
Razão sexual
1:1944.
Intervalo entre nascimentos
194 dias799.
Tempo de gestação
125 a 132 dias119,798,1094,1456.
Tamanho da prole
1 a 3 filhotes/nascimento, sendo gêmeos em 65% dos casos. Há registros de quadrigêmeos em cativeiro1094.
Longevidade
16 anos944.
Tempo geracional
7 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: L. chrysomelas, L. rosalia e L. chrysopygus têm cariótipo 2n = 46, segundo Seuánez et al. 2084.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Segundo Perez-Sweeney et al.1737 a filogenia sugere que o primeiro táxon isolado de mico-leão foi L.
chrysomelas em um refúgio da Bahia. Os outros micos-leões podem ter vivido no subcentro paulista,
que posteriormente se fragmentaram em um refúgio com L. caissara e outro com L. chrysopygus e
L. rosalia e estes, subsequentemente, se dividiram, estando apenas L. rosalia na Serra dos Órgãos.
Os autores mostram L. caissara como uma forma distinta e como grupo-irmão do clado L. rosalia/L.
chrysopygus. L. chrysomelas ocupa a posição filogenética basal, sendo citada como a espécie mais
divergente.
População
O tamanho da população total remanescente está em torno de 1.600 indivíduos1075, e o número de
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indivíduos maduros deste táxon foi estimado entre 500 e 600.
As informações sobre abundância populacional são: 12 ind/km² ou 1,96 grupos/km² na REBIO Poço
das Antas624; 5,1 ind/km² ou 1,17 grupos/km² em área adjacente à REBIO Poço das Antas1083,1084; 3,5 ind/
km² ou 0,46 grupos/km² na REBIO União1085; 8,5 ind/km² ou 2,35 grupos/km² em Campos Novos1083,1084,
0,06 ind/ha em Rio Bonito e 0,32 ind/ha na REBIO Poço das Antas1975.
A maior população da espécie, estimada em 385 indivíduos1976, está localizada na REBIO de Poço
das Antas, no município de Silva Jardim.
Atualmente, um terço da população selvagem é descendente de indivíduos de programas de
reintrodução. Este tipo de manejo contribuiu tanto para a manutenção das populações selvagens,
quanto para a proteção dos 3.100 ha de remanescentes florestais que estão na área de distribuição da
espécie150–154,1079,2206. Após 21 anos do Programa de Reintrodução, a população de micos-leões-dourados,
formada a partir de animais de cativeiro, totalizava 589 indivíduos distribuídos em 87 grupos, representando
aproximadamente 40% dos 1.500 micos-leões-dourados existentes na natureza. Atualmente, os animais
nascidos em cativeiro representam apenas uma pequena parte da população reintroduzida. Mais de 98%
desta população nasceu na natureza, tornando-se autosuficiente mais rapidamente do que os animais
provenientes de cativeiro, e não necessitando de alimentação suplementar e manejo diários1075,1803.
A população da REBIO União começou a ser formada a partir de 1994, com a captura e translocação
de seis dos 12 grupos de micos das áreas isoladas e fragmentadas1072,1073,1604. A translocação desses grupos
para uma área maior e protegida representou a preservação de 10% da população selvagem de micosleões-dourados. O resgate destes grupos, que inicialmente estavam isolados em fragmentos florestais,
contribuiu para a manutenção da diversidade genética da espécie853,854,1072,1073,1085,1804. O monitoramento
contínuo da população translocada contribuiu para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da técnica
de translocação1071–1074,1083,1085. Em 2006 a população era formada por aproximadamente 220 indivíduos
distribuídos em cerca de 30 grupos, 25 dos quais foram monitorados sistematicamente até o final de
20041802. Mais de 200 nascimentos foram registrados e 150 destes ainda sobreviviam na população
monitorada. A população formada pela translocação apresenta comportamento, taxas de sobrevivência
e taxas de reprodução similares aos valores encontrados para a população nativa da REBIO Poço das
Antas1802.
O uso das técnicas de reintrodução e translocação contribuiu para o aumento da população e para o
retorno do mico-leão-dourado para algumas regiões onde a espécie já estava extinta (municípios de Rio
das Ostras, Casimiro de Abreu e Rio Bonito). Dos cerca de 1.600 micos-leões-dourados encontrados na
natureza hoje, aproximadamente 60% são provenientes de exemplares reintroduzidos, translocados e de
seus descendentes1075,1802.
Tendência populacional: aumentando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: incêndio, assentamentos rurais, expansão
urbana, competição com espécies exóticas (Leontopithecus chrysomelas e Callithrix jacchus), potencial
hibridação com Leontopithecus chrysomelas, aumento da matriz rodoviária, desconexão de habitat,
redução de habitat. Expansão urbana principalmente pelo aumento da extração de petróleo.
Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice I da CITES e faz parte do Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica Central - PAN MAMAC980,683a.
A atenção nacional e internacional para a situação da espécie surgiu dos esforços de pesquisa e
conservação do biólogo Adelmar Coimbra-Filho, há 40 anos. A este, juntaram-se pesquisadores do
National Zoological Park do Smithsonian Institution e da Universidade de Maryland, que implementaram
ao longo dos anos o Programa de Conservação do Mico-Leão-Dourado. Um dos resultados iniciais foi
a criação da REBIO de Poço das Antas, primeira unidade de conservação desta categoria do Brasil, e
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provavelmente a semente para o que hoje é o SNUC (Sistema Nacional de unidades de conservação).
Outro resultado foi a institucionalização do Programa de Conservação com a criação da Associação
Mico-Leão-Dourado, a qual vem coordenando e executando o Programa nos últimos 22 anos. Algumas
parcerias com universidades brasileiras (Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF,
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ) foram
estreitadas, gerando novas pesquisas e ações de conservação por estudantes e professores brasileiros. O
principal sucesso de todos esses anos de esforços em conservação tem sido o resgate de uma espécie que
esteve à beira da extinção e que, graças ao Programa de Conservação, mudou de categoria de ameaça,
passando de criticamente ameaçada para em perigo de extinção1976.
Necessárias
Manejo de metapopulação e reflorestamento são ações-chave consideradas para a conservação desta
espécie na natureza1073,1084 .
Presença em unidades de conservação
Rio de Janeiro: Parque Natural Municipal Taquara, APA Petrópolis320,1987, REBIO União320,1075,1131,1132,
1803,2001,2002
, REBIO Poço das Antas320,897,1080,1583,1974,1987, APA Bacia do Rio São João/Mico-leão-dourado
(oficina de avaliação), APA Estadual de Mangaratiba (oficina de avaliação), APA Estadual de
Massambaba (oficina de avaliação), PE da Costa do Sol (oficina de avaliação), RPPN Fazenda Arco-Íris
(oficina de avaliação), RPPN Fazenda Bom Retiro (oficina de avaliação), RPPN Fazenda Cachoeirinha
(oficina de avaliação), RPPN Fazenda Córrego da Luz (oficina de avaliação), RPPN Fazenda Limeira
(oficina de avaliação), RPPN Florestal Alta (oficina de avaliação), RPPN Gaviões (oficina de avaliação),
RPPN Granja Redenção (oficina de avaliação), RPPN Mato Grosso (oficina de avaliação), RPPN Morro
Grande (oficina de avaliação), RPPN Pedra Amarilis (oficina de avaliação), RPPN Querência (oficina de
avaliação), RPPN Sítio Santa Fé (oficina de avaliação), RPPN União (oficina de avaliação).
Pesquisas
Durante o último PHVA, os MLD foram divididos em seis populações provavelmente viáveis e 12
populações isoladas e pequenas. Nenhuma dessas populações é viável se manejada individualmente,
pois populações pequenas e isoladas são vulneráveis à extinção por múltiplas razões. As seis populações
principais (Poço das Antas, União, Rio Vermelho, Imbaú, Serra dos Gaviões e Aldeia Velha) não
são viáveis se suas paisagens (micro-paisagens) não forem consolidadas em florestas protegidas e
funcionalmente conectadas. Para que a meta de 2025 (representar uma população viável em longo prazo)
seja alcançada, será necessário criar uma estrutura de metapopulação. Isso requer o manejo integrado
das unidades de conservação, incluindo as RPPN, e das florestas particulares1976.
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Mico rondoni Ferrari, Sena, Schneider & Silva Jr., 2010

Foto: Daniel Mota

Mariluce Rezende Messias & Mônica Mafra Valença-Montenegro

Ordem: Primates
Família: Callitrichidae
Nomes comuns: mico-de-rondônia,
sagui-branco, macaquinho-branco

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Não A
Vulnerável (VU) A2ce+4ce
IC
ENDÊbM
rasil
do

Justificativa
Mico rondoni é uma espécie rara e endêmica que ocorre no estado de Rondônia. As principais
ameaças estão relacionadas à perda e fragmentação de habitat, agricultura, pecuária, expansão urbana,
assentamentos rurais, aumento das matrizes rodoviária e energética, além da aparente dominância do
Saguinus weddeli weddeli, que está invadindo sua área de distribuição e é potencial competidor por
recursos, principalmente em áreas impactadas e fragmentos florestais. Sua densidade e abundância
aparentemente são extremamente baixas, sendo obtida uma taxa de avistamentos de apenas 0,69 ind/10
km em relevante esforço amostral dispendido na FLONA do Jamari, 1.403,6 km de transecção linear.
Infere-se que esses fatores levaram a um declínio populacional de pelo menos 30% em três gerações e
que este declínio deve continuar existindo. Sendo assim, M. rondoni foi categorizado como Vulnerável
(VU), sob os critérios A2ce+4ce.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1596

Não consta
Não consta
VU A2c

Outros nomes aplicados ao táxon
Mico cf. emiliae2401.
Notas taxonômicas
Este táxon foi inicialmente descrito como uma população isolada de Mico emiliae, sendo uma forma
um pouco mais escura, referida como Mico cf. emiliae2401. Nagamachi et al.1508–1510 analisaram o cariótipo
do táxon, e Sena et al.2080 realizaram uma análise filogenética por meio de sequência gênica mitocondrial
do citocromo oxidase II. Ambos os estudos confirmaram tratar-se de uma nova espécie. Esta forma foi
então descrita como Mico rondoni413. Aqui está sendo seguida a taxonomia proposta por Rylands2000.
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Distribuição geográfica
Mico rondoni é endêmico ao Brasil, e está presente apenas no estado de Rondônia, onde é residente e
nativo725. Sua distribuição é delimitada a oeste pelo rio Mamoré, ao norte pelo rio Madeira, a leste pelo
rio Ji-Paraná, e ao sul pela Serra dos Pacaás Novos725, onde pode ser parapátrica com M. melanurus, que
é tipicamente encontrado em vegetação de savana, ao invés de ecossistemas de florestas tropicais, que
predominam no sul de Rondônia. M. rondoni é simpátrico com Saguinus weddelli weddelli ao longo de
toda a sua distribuição, porém parece estar ausente em algumas áreas, incluindo várias com presença de
S. w. weddelli725. Ferrari et al.721 não encontraram qualquer evidência da ocorrência de saguis durante
os levantamentos no PE Guajará-Mirim, no centro-oeste de Rondônia. Embora G.R. Monção em 2006
tenha registrado esta espécie em Pimenta Bueno, no alto rio Jiparaná1803, Ferrari et al.718 e Bacelar112 não
encontraram nenhuma espécie de sagui nesta mesma área.
É preciso uma maior amostragem no PARNA Serra dos Pacaás Novos e TI Pacaás Novos, estão
sobrepostos, devido à grande extensão dos mesmos, a nenhum levantamento sistemático realizado nas
duas áreas, e pelo fato de M. rondoni não ser um táxon críptico.
A extensão de ocorrência da espécie é de 70.576,54 km² e infere-se, a partir do somatório das áreas
de UC, que sua área de ocupação atual seja de 17.549 km2. Porém, há projeção de redução futura de sua
área de distribuição em função da grande pressão de desmatamento, fragmentação e urbanização de toda
a região norte do estado de Rondônia.

História natural
Mico rondoni habita Floresta ombrófila densa de baixada1803 e floresta ombrófila aberta1406. Não é
restrito a habitat primários, já foi observado em área altamente antropizada perto de Porto Velho: BR364, no Campus da UNIR. Sendo assim, apresenta tolerância a modificações/perturbações do ambiente.
Em 72,4% dos avistamentos registrados na FLONA do Jamari durante 1.403,6 km de transecção linear
(n = 29 avistamentos), Mico rondoni estava forrageando em bando misto, geralmente com Saguinus
weddelli weddelli (65,5%, n = 19). Também foram registradas associações com Pithecia irrorata em
área preservada (registro único) e com Sapajus apella em área sob impacto de atividades de exploração
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seletiva de madeira (também registro único) (M. Messias, dados não publicados).
A área de vida do táxon, seguindo o que se conhece para calitriquídeos, é estimada em 10 a 40 ha1803.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
Peso adulto
Fêmea
330,2 g. (n = 17)725.
Macho
Comprimento adulto (mm)
Fêmea
220,6 mm.(n = 15)725.
Macho
Sistema de acasalamento
Poligâmico, poliândrico728.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
Desconhecida para a espécie.
Tempo de gestação
5 meses e meio (para o gênero)728.
Tamanho da prole
Gêmeos bivitelinos é a prole modal, eventos de nascimento de um filhote são raros (para o gênero)728.
Longevidade
Desconhecida para a espécie.
Tempo geracional
6 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: 2n = 44 segundo Barros140.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Meireles et al.1353 identificaram polimorfismos distintos entre as duas margens do rio Jamari, indicando
que este, recentemente, atuou como barreira geográfica para as populações locais de M. rondoni.
De acordo com Sena et al.2080, Mico emiliae forma um clado monofilético com M. argentatus, e M.
melanurus forma um clado com M. saterei, M. humeralifer e M. mauesi. Mico rondoni estaria, ainda
que fracamente, mais próximo deste segundo clado.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido e não se sabe se o número de indivíduos
maduros deste táxon é superior a 10.000.
Mico rondoni deve apresentar tamanho médio de grupo entre 4 e 15 indivíduos, como as demais
espécies da família Callitrichidae1596. Na FLONA do Jamari, o tamanho médio de grupo foi de 3,34
indivíduos (n = 29), mas este valor provavelmente está subestimado, visto que 14 destes registros
ocorreram em áreas impactadas por exploração florestal ou mineral, sendo de 3,8 indivíduos o tamanho
médio de grupo observado em área preservada sem impactos antrópicos (M. Messias, dados não
publicados).
As informações sobre abundância populacional são: 0,88 grupos/10 km - Mata ciliar margem direita
do alto rio Madeira (AID e AII das UHEs Santo Antônio e Jirau); 0,05 grupos/10 km - cachoeira de Jirau
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e 0,04 - Abunã 1410; 0,8 ind/10 km - FLONA do Jamari1406 e 0,69 ind/10 km ou 0,2 grupos/10 km em
1.403,6 km de transecção (n = 29), variando de apenas 0,296 ind/10 km e 0,088 grupos/10 km em área
em estágio intermediário de recomposição florestal previamente impactada por mineração (n = 3), até
1,097 ind/10 km e 0,289 grupos/10 km em área intacta, considerada como controle (n = 15) (M. Messias,
dados não publicados); 0,1 ind/10 km – Nova Mamoré; 0,4 ind/10 km – Machadinho do Oeste e 0,2
ind/10 km – RESEX Ouro Preto II413.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: assentamentos rurais, agricultura, pecuária,
expansão urbana, desmatamento, aumento da matriz energética, aumento da matriz rodoviária,
desconexão e redução de habitat. Outra ameaça é a potencial competição com Saguinus weddeli weddeli,
que está dominando sua área de distribuição e aparentemente tem maior capacidade para se adaptar em
áreas impactadas e matas secundárias que Mico rondoni (M. Messias, dados não publicados).
Ações de conservação
Mico rondoni é uma das espécies alvo do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas
Amazônicos990b.
Presença em unidades de conservação
Rondônia: ESEC Estadual Samuel235,1300,1978, PARNA Pacaás Novos, FLONA Jamari1406, RESEX Rio
Ouro Preto725,1407, PE Guajará-Mirim13.

Saguinus bicolor (Spix, 1823)

Foto: Robson Czaban

Marcelo Derzi Vidal, Marcelo Gordo & Fábio Röhe

Ordem: Primates
Família: Callitrichidae
Nomes comuns: sauim-de-coleira,
sauim-de-manaus, sagui-de-duas-cores,
sagui-de-cara-nua
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
o
Criticamente em Perigo (CR) A4aceDNÊãMICA
EN

sil

do bra

Justificativa
Saguinus bicolor possui distribuição restrita, compreendida entre os rios Cuieras e Urubu, no estado
do Amazonas. Devido ao efeito do desmatamento, competição com Saguinus midas e expansão urbana,
tendo uma perda mínima de habitat de 80%, estima-se uma redução de pelo menos 80% da população
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em três gerações desde 1997. Portanto, sendo categorizada como Criticamente em Perigo (CR) sob o
critério A4ace.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior850,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1437

CR A2acde
Não consta
EN A2c

Outros nomes aplicados ao táxon
Saguinus bicolor bicolor Spix, 1923.
Notas taxonômicas
Hershkovitz919 listou três subespécies de S. bicolor: S. b. bicolor, S. b. ochraceus e S. b. martinsi.
Groves878,879 e Rylands et al.1981,1993 reconheceram as formas ochraceus e martinsi como subespécies de
S. martinsi, elencando a forma bicolor como espécie plena e monotípica. Aqui está sendo seguida a
taxonomia proposta por Rylands2000.
Distribuição geográfica
Saguinus bicolor é endêmico ao Brasil, ocorrendo no estado do Amazonas, onde é residente e
nativo1437,1930.
O sauim-de-coleira apresenta distribuição geográfica restrita a parte dos municípios de Manaus, Rio
Preto da Eva e Itacoatiara, cobrindo cerca de 7.500 km984,1930. Atualmente, acredita-se que o limite de
sua distribuição na direção leste seja a margem direita do rio Urubu1930; a oeste, está presente até as
margens esquerdas dos rios Negro e Cuieiras850,1930; ao sul, seu limite de distribuição são os rios Negro
e Amazonas850,1930; e, ao norte, assume-se como limite uma linha no sentido leste-oeste, passando pelas
campinaranas na margem esquerda do rio Cuieras, pelo km 35 da BR-174 e pelos ramais Novo Milênio
e ZF7, no município de Rio Preto da Eva850,1930.
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É preciso uma maior amostragem e pesquisa na margem direita do rio Cuieiras, sobretudo na área de
entroncamento com o rio Branquinho, já que, por meio de entrevistas a comunitários, M. Vidal obteve
relatos da ocorrência da espécie na região, embora F. Rohe (dados não publicados) tenha encontrado
apenas S. midas. Também é importante intensificar as amostragens na margem esquerda do rio Urubu,
bem como faltam informações sobre densidades populacionais em importantes áreas como RDS Puranga
Conquista e Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS).
O limite histórico da distribuição geográfica da espécie foi reduzido, já que, originalmente, o limite
leste era a cidade de Itacoatiara, situada na margem esquerda do rio Uatumã104,105,657,919 e o limite norte
estendia-se por aproximadamente 50 km do rio Amazonas, coincidindo, aproximadamente, com o
limite sul de distribuição do sauim-de-mãos-douradas, Saguinus midas984. Existe a hipótese de haver
competição entre S. bicolor e S. midas ao longo dos extremos norte, nordeste e leste da distribuição
geográfica, em que S. midas estaria ampliando sua distribuição, excluindo S. bicolor1930. A extensão de
ocorrência foi estimada em 7.500 km² para a espécie984,1930,2222, entretanto, sua área de ocupação é menor,
mas a área exata é desconhecida.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
Entre 2 e 3 anos851.
Macho
Peso adulto
Fêmea
Entre 450 e 600 gramas851.
Macho
428 (n = 4)2167, entre 440 e 600 gramas851.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 208 a 283 mm, cauda: 335 a 420 mm863.
Macho
Sistema de acasalamento
Monogâmico851.
Razão sexual
0,67 machos para cada fêmea, n = 26 grupos851.
Intervalo entre nascimentos
6 a 6,5 meses658,919. Entre 6 e 10,6 meses851.
Tempo de gestação
5,3 meses1223.
Tamanho da prole
Nos grupos de S. bicolor a fêmea reprodutiva e dominante pode dar à luz um ou dois filhotes (gêmeos),
até duas vezes por ano851, média de 1,7 (SD = ± 0,42). No entanto, há registros de nascimentos com
três filhotes em cativeiro118.
Longevidade
20 anos em cativeiro118, 10-12 anos na natureza851.
Taxa de crescimento anual da população
Por meio de análises de viabilidade populacional, a taxa de crescimento determinístico (rdet) foi estimada
entre 4,5% e 6% e a taxa de crescimento estocástico (rstoch) foi estimada entre 0,78% e 0,9% 851.
Tempo geracional
6 anos1001.
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Características genéticas
Cariótipo: 2n = 46 cromossomos1700.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
A maioria dos trabalhos que analisou as relações filogenéticas no gênero Saguinus, considerando
dados moleculares, coloca S. bicolor como espécie irmã dos outros sauins de cara-nua, S. m. martinsi
e S. m. ochraceus, sendo que S. midas e S. niger formam o grupo irmão dos sauins de cara-nua78,540.
População
O tamanho da população total remanescente é estimado em 46.500 indivíduos, a partir da extrapolação
de dados oriundos da Reserva Florestal Adolfo Ducke851. O número de indivíduos maduros deste táxon
é superior a 20.000.
Os sauins formam grupos entre dois e 13 indivíduos, sendo mais comuns grupos entre quatro e
sete851,2222,2376,2377.
De acordo com as estimativas feitas por Röhe1930 e Röhe et al.1929, a espécie vem sofrendo uma
perda de habitat anual de quase 250 km², tendo sido calculada uma perda por desmatamento de 200
km², agravada pela perda para S. midas estimada em 44 km². Infere-se, portanto, que no intervalo de
três gerações ou 18 anos ocorra uma redução de 4.392 km² (= 244 km² x 18 anos). A extensão de
ocorrência foi estimada em 7.500 km² para a espécie984,1930,2222, entretanto, acredita-se que esta perda
de habitat estimada tenha maior relação com a perda na área de ocupação, que certamente é menor
que 7.500 km2, e na qualidade do habitat e, por isto, suspeita-se que a espécie venha sofrendo uma
redução populacional de pelo menos 80%, considerando-se a redução de habitat estimada aliada às
outras ameaças identificadas para a espécie.
Densidades populacionais foram estimadas para as seguintes áreas: Fragmento florestal Souza
Arnold - 57,14 ind/km² ou 9,52 grupos/km²; Fragmento florestal João Bosco - 62,5 ind/km² ou 7,81
grupos/km² e Centro de Instrução de Guerra na Selva - 1,85 ind/km² ou 0,37 grupos/km², cerca de 426
grupos ou 2.100 indivíduos2222; Reserva Florestal Adolfo Ducke - 5,6 ind/km² ou 1,00 grupo/km2, cerca
de 100 grupos ou 560 indivíduos1917. De acordo com Gordo851, a densidade de indivíduos diminui quanto
maior for o fragmento florestal, estimando para a Reserva Florestal Adolfo Ducke (100 km²) 120 grupos
e 620 indivíduos (1,2 gr/km² e 6,2 ind/km²) e no outro extremo o fragmento florestal Renato Souza Pinto
(0,0309 km²) com um grupo e cinco indivíduos (32 gr/km² e 162 ind/km²).
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: incêndios, assentamentos rurais, expansão
urbana, predação por espécie doméstica (cães), desmatamento, desconexão de habitat, redução de habitat,
poluição de ambientes e apanha. Fatores de impacto associados à rede viária, tais como atropelamentos
e eletrocussão na rede de energia urbana849,850,851. Além disto, há perda de área de ocupação por expansão
de Saguinus midas1930.
Ações de conservação
Existentes
Em 1998, foi estabelecido pelo IBAMA o Grupo de Trabalho (GT) para Conservação e Manejo do
Saguinus bicolor, formado por diversas instituições e especialistas, com objetivo de traçar estratégias para
pesquisa, manejo, e proteção do sauim-de-coleira, visando estabelecer uma população geneticamente
sustentável (Portaria nº 1.588/1998). Como parte das atividades desse GT, foi estabelecido um programa
de reprodução em cativeiro, cujo mais recente Studbook118 indica que a população cativa em instituições
credenciadas era de 172 animais, sendo 74 machos adultos, 71 fêmeas adultas e 27 filhotes com
sexo ainda desconhecido. Tal população é originária principalmente de duas colônias estabelecidas
na década de 1980, uma no Centro de Primatologia do Rio de Janeiro (CPRJ-FEEMA) e a outra na
Universidade de Bielefeld, Alemanha. Em 2004, esse GT foi transformado no Comitê Internacional para
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a Conservação e Manejo do Sauim-de-Coleira pela Portaria nº 04-N/2004. Com a revisão dos Comitês
voltados à conservação de primatas em 2005, o sauim-de-coleira passou a ser abordado por um grupo
com escopo mais amplo, o Comitê Internacional para Conservação e Manejo dos Primatas Amazônicos,
instituído pela Portaria nº 82/2005. Já dentro do planejamento estratégico para a conservação de espécies
ameaçadas de extinção estabelecido pelo ICMBio, em 2011 foi elaborado o Plano de Ação Nacional
para a Conservação do Saguinus bicolor – PAN Sauim-de-coleira984,985. Nesse PAN foram elencadas 38
ações para atingir sete metas, que visam alcançar o objetivo estabelecido de garantir pelo menos oito
populações viáveis de Saguinus bicolor, reduzindo sua taxa de declínio populacional e assegurando
áreas protegidas para a espécie, em cinco anos. Com base em análises de viabilidade populacional
realizadas especialmente para embasar este PAN (Ivan B. Campos e colaboradores, em prep.), estão
sendo consideradas populações viáveis aquelas com pelo menos 500 indivíduos ocupando áreas de
ao menos 10.000 ha. A implementação desse PAN é acompanhada por um Grupo de Assessoramento
Técnico composto por 13 profissionais, vinculados a instituições como ICMBio, IBAMA, INPA, UFAM,
Ministério Público Federal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Manaus e
Sociedade de Zoológicos do Brasil990.
Desde 2002 o Projeto Sauim-de-Coleira, desenvolvido pela UFAM, vem levantando e mapeando
populações de S. bicolor em diferentes regiões de sua distribuição geográfica, realizando ações de
manejo de animais e da vegetação (através do enriquecimento de áreas degradadas com espécies
arbóreas nativas), e, eventualmente, realizando resgate de animais em situação de risco ou provenientes
de cativeiro. Em 2010, o IPÊ iniciou uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, inserindo
atividades de educação ambiental com foco no sauim-de-coleira no calendário escolar das escolas da
RDS do Tupé, realizando atividades em sala de aula e em trilhas interpretativas com alunos entre a 5º
e 9º séries do ensino fundamental. Em 2011, o ICMBio/CPB, o CEPAM/ICMBio, a WCS e a UFAM,
iniciaram ações em parceria com objetivo de ampliar o conhecimento sobre a ocorrência, distribuição
geográfica e status de conservação de S. bicolor. Estas ações fazem parte do projeto Primatas Amazônicos:
pesquisa e manejo para conservação de espécies ameaçadas. Em 2012, o CEPAM/ICMBio, em parceria
com a UFAM, o INPA, e o ICMBio/CPB, iniciou o projeto Pesquisa e fiscalização para a conservação
de uma espécie ameaçada – contribuições ao Plano de Ação Nacional (PAN) do Sauim-de-Coleira, que
visa promover o fortalecimento de planos de manejo de UC, a identificação de atividades inadequadas
a conservação, e o incremento de ações de fiscalização em áreas com ocorrência de S. bicolor. A ONG
Sapeca vem desenvolvendo estudos sobre conectividade e situação fundiária ao longo da distribuição
geográfica da espécie, visando subsidiar a implementação das estratégias traçadas no PAN Sauim-decoleira.
Necessárias
A criação de unidades de conservação de Proteção Integral com grandes áreas é imprescindível.
Também são importantes outras medidas de conservação, como criação de corredores e recuperação
de áreas degradadas com plantas nativas, educação ambiental, bem como manejo, translocações,
reintroduções e enriquecimentos, e monitoramento de populações, grupos e indivíduos”.
Presença em unidades de conservação
Amazonas: REVIS Sauim-Castanheiras659,984,1978, APA Reserva Florestal Adolfo Ducke659,851,984,1917,1981,2376,
RPPN Nazaré das Lajes e Lajes2344, PM do Mindu, PM Nascentes do Mindu, PE Sumaúma, RDS
Puranga Conquista, APA Tarumã - Ponta Negra, APA Margem Esquerda do Rio Negro – Setor Tarumã
Açu/Tarumã Mirim, APA Margem Esquerda do Rio Negro – Setor Aturiá –Apuauzinho, RPPN Reserva
Honda, RPPN Nazaré das Lajes, RPPN Reserva dos Buritis, RPPN Águas do Gigante, RPPN Sócrates
Bomfim, RDS do Tupé, RPPN Norikatsu Myamoto, RPPN Sítio Bons Amigos, RPPN Bela Vista, RPPN
Laço de Amor, PE Rio Negro Setor Sul (oficina de avaliação).
Também ocorre em outras áreas protegidas, como Reserva Florestal Walter Alberto Egler659,984,
Campus da Universidade Federal do Amazonas851,984, Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS),
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Parque Florestal Clube do Trabalhador – SESI.
Pesquisas
Necessárias
Segundo Gordo850,851, ainda são necessárias mais pesquisas de longo prazo sobre ecologia, genética
e comportamento na natureza, incluindo interações com outras espécies, principalmente S. midas. O
Projeto Sauim-de-Coleira, coordenado por esse pesquisador, permanece como a principal iniciativa para
desenvolvimento de pesquisas sobre a espécie.

Saguinus niger (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1803)

Foto: Leandro Jerusalinsky

Ana Cristina Mendes-Oliveira, André Luis Ravetta, Andréa Siqueira Carvalho, Leandro Jerusalinsky
& Marcos de Souza Fialho.

Ordem: Primates
Família: Callitrichidae
Nomes comuns: sagui, sagui-una, guaribinha

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4c
Não
DÊMICA
EN

brasil

do
Justificativa
Saguinus niger é um táxon endêmico ao bioma Amazônia. Apesar de ser comum em sua área de
ocorrência e apresentar relativa tolerância a áreas degradadas, sua distribuição é restrita ao extremo
nordeste da Amazônia, estando limitada ao sul do rio Amazonas. Sua área de ocorrência coincide com
uma das regiões de colonização mais antigas da Amazônia, onde a degradação ambiental e a retirada
de cobertura vegetal estão bastante avançadas. Considerando a intensa perda de habitat, foi inferida
uma redução populacional de pelo menos 30% ao longo de três gerações ou 18 anos. Novos estudos
podem separar o táxon em duas espécies, sendo que a população que ocorre a leste do rio Tocantins
provavelmente apresenta maior ameaça. Assim, Saguinus niger foi categorizado como Vulnerável (VU)
pelo critério A4c.

Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1990

Não consta
Não consta
VU A2c
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Outros nomes aplicados ao táxon
Saguinus midas niger919.
Notas taxonômicas
Hershkovitz919 e Eisenberg665 reconheceram S. niger como uma subespécie de Saguinus midas.
Atualmente, Saguinus niger é considerada como uma espécie distinta de Saguinus midas878,879,1990,1993.
Tagliaro et al.2243 e Vallinoto et al.2340 indicaram que o rio Tocantins pode representar uma barreira
geográfica para o fluxo gênico de S. niger. Assim, a forma descrita como Mystax ursulus umbratus
Thomas, 1922 (de Cametá, rio Tocantins, Pará), reconhecido por Groves878,879 como sinônimo júnior de
S. niger, e por Hershkovitz919 como sinônimo júnior de S. midas niger, pode, neste caso, ser considerada
como uma raça geográfica distinta ou espécie1990.
Distribuição geográfica
Saguinus niger é endêmico da Amazônia brasileira, ocorrendo nos estados do Maranhão e Pará, onde é
residente e nativo1981,1990. Sua área de ocorrência coincide com uma das áreas de colonização mais antiga
da Amazônia, onde as pressões antrópicas já provocaram altas taxas de desmatamento e as florestas
remanescentes ainda estão sobre forte ameaça. A espécie está presente ao sul do rio Amazonas, a leste
do rio Xingu e rio Fresco, em direção ao baixo Araguaia, estendendo-se ao sul até a região de Santana do
Araguaia919,1515,1981. A distribuição se estende até o leste do rio Mearim, com subpopulações no interflúvio
do Mearim-Itapicuru, no estado do Maranhão, mas o limite leste exato ainda não é conhecido720,723. A
localidade mais ao sul onde a espécie foi registrada é Gradaús, no rio Fresco919. S. niger também ocorre
na Ilha de Marajó, no estuário do rio Amazonas723.
A estimativa de extensão de ocorrência da espécie é maior que 20.000 km², mas as áreas de ocupação
não são totalmente conhecidas.
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História natural
Saguinus niger ocorre em floresta Amazônica de baixada, floresta sazonalmente inundada723,2169 e
florestas de terra firme1395,1396. O táxon não é restrito a habitat primários, ocorrendo em fragmentos
florestais, também na borda, floresta secundária e remanescentes florestais urbanos com certo grau
de perturbação723,1397,2169, em áreas com exploração seletiva de madeira, ou mesmo florestas bastante
degradadas1395,1396. Também pode ocorrer em áreas perturbadas pela extração mineral384.
Duas estimativas de área de vida para o táxon encontraram os valores de 35 ha2366 e 15,6 ha1396.
Em estudo realizado com a espécie em Paragominas (PA), Mendes-Oliveira & Ferrari1396 encontraram
que a dieta do grupo observado estava constituída por 87,5% de ingestão de frutos, 9,4% de invertebrados
e 3,1% de exudado de Parkia pendula. Das espécies vegetais consumidas, 18 tiveram suas sementes
ingeridas pelos S. niger. Com isso, os autores confirmam o potencial de S. niger como dispersores de
sementes e mencionam a participação desta espécie na regeneração e manutenção dos remanescentes
florestais, por meio de medidas dos fluxos de sementes entre habitat primários e degradados1395,1396.
História de vida
Atualmente, não há todos os dados de história de vida para S. niger, sendo assim foram consideradas as
informações disponíveis para táxons filogeneticamente próximos.
Maturidade sexual
Fêmea
1,5 anos (para o gênero)663.
Macho
2 anos (para o gênero)663.
Peso adulto
Fêmea
468 g (lactante) e 543 g (grávida)1397.
Macho
476 g e 472,7 gramas1397.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 228, cauda: 378 mm919.
Macho
Cabeça-corpo: 235, cauda: 376 mm919.
Sistema de acasalamento
Poligâmico2269.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
7,4 a 8,4 meses (para o S. fuscicollis)2169.
Tempo de gestação
5 meses para S. fuscicollis663,664,1223.
Tamanho da prole
Normalmente gêmeos2169.
Longevidade
20 a 25 (para indivíduos em cativeiro; para o gênero)1555.
Tempo geracional
6 anos1001.

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

251

Características genéticas
Cariótipo: Nagamachi & Pieczarka1511 realizaram estudos cariotípicos com 18 espécimes oriundos de
ambas as margens do rio Tocantins, tendo sido encontrado um número diploide com 46 cromossomos,
sendo estes similares aos de outros previamente descritos para o gênero. Estes resultados corroboram
o descrito para a espécie por Schmid & Glaser2051 Em análise comparativa com Callithrix jacchus,
Nagamachi & Pieczarka1511 concluíram que a quantidade de heterocromatina constitutiva é maior em
S. niger do que naquela espécie. Complementarmente, esses autores concluíram que o cariótipo de S.
niger difere do de C. jacchus por uma translocação recíproca e por inversões paracêntricas em cinco
pares de cromossomos, além do posicionamento da região organizadora nuclear (NOR) diferir entre
essas espécies devido a inversões pericêntricas1511.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Filogenias moleculares baseadas tanto em análises de DNA mitocondrial78,2243 quanto de DNA
nuclear556 indicaram que, dentre os táxons analisados, Saguinus midas seja o mais próximo a S. niger,
e que estes agrupem com Saguinus bicolor/Saguinus martinsi. Estes estudos também coincidem em
que estes dois grupos irmãos, por sua vez, estão mais próximos das demais espécies de maior porte
do gênero (p.ex. Saguinus mystax e Saguinus oedipus) do que das espécies de menor porte (p.ex.
grupo de Saguinus fuscicollis). Do ponto de vista filogeográfico, Tagliaro et al.2243 e Vallinoto et al.2340
indicaram que o rio Tocantins parece representar uma barreira geográfica para o fluxo gênico entre
populações de S. niger, podendo, inclusive, existir dois táxons distintos.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido e não se sabe se o número de indivíduos
maduros deste táxon é superior a 10.000.
Segundo informações do gênero, podem formar grupos de 4 a 15 indivíduos1981,1990, porém são mais
frequentes em grupos menores, com 2 a 10 indivíduos1396,1397. Mendes-Oliveira14, estudando um grupo
de S. niger com 7 indivíduos na região de Paragominas, Pará, registrou a ocorrência de pelo menos
mais 3 grupos da espécie na mesma área, ocupando um remanescente florestal de cerca de 210 ha. A
extensão de ocorrência de S. niger está completamente situada na região denominada como arco do
desmatamento, o que vem gerando um intenso impacto sobre a espécie, refletido principalmente em
perda e fragmentação de habitat30. Isto em conjunto com os efeitos das demais ameaças identificadas
para a espécie, como caça e apanha, justificam a suspeita de que Saguinus niger venha sofrendo um
declínio populacional continuado de pelo menos 30% nos últimos 30 anos.
As informações sobre densidade populacional são: 10,4 ind/km² - Tailândia (PA) (região onde o
táxon é intensamente caçado); 23,3 ind/km² - Rio Capim, PA; 19,0 ind/km² - Irituia, PA; 12,7 ind/km²
- REBIO Gurupi (MA)723 e 9 ind/km² - remanescente florestal em Paragominas (PA) (área degradada e
com alta pressão de caça)1397.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: assentamentos rurais, agricultura, pecuária,
desmatamento, desconexão de habitat, urbanização, redução de habitat, poluição de ambientes, caça
e apanha. Segundo análises de dados fornecidos pelo INPE (Programa PRODES 2015) as taxas de
desmatamento da Floresta Amazônica acumuladas para o estado do Pará e do Maranhão de 1988 a
2014 somam cerca de 80.000 km² e a área de maior concentração deste desmatamento é no Centro
de Endemismo Belém30,2107 que compreende o nordeste do estado do Pará e noroeste do Maranhão,
exatamente onde se concentra a distribuição geográfica de S. niger. Segundo Almeida & Vieira25, até
o ano de 2004 havia sido desmatada cerca de 76% desta região do Centro de Endemismo Belém. O
desmatamento e a perda de habitat têm sido uma ameaça bastante expressiva para esta espécie, tendo
como consequência a redução populacional.
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Ações de conservação
A espécie está listada no Apêndice II da CITES e inserida no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Primatas Amazônicos990b.
Presença em unidades de conservação
Pará: REBIO Tapirapé1978,1981, FLONA Caxiuanã2365, APA Lago Tucuruí2008,2341, FLONA TapirapéAquirí2351, FLONA Carajás384, PE do Utinga (oficina de avaliação);
Maranhão: REBIO Gurupi1978,1981.
Pesquisas
Mendes-Oliveira & Ferrari1395,1396 desenvolveram estudo de nove meses da ecologia e comportamento
de um grupo de S. niger em área de floresta no nordeste do Pará. Veracini2365,2366 desenvolveu estudo na
FLONA de Caxiuanã também com ecologia alimentar da espécie. Entretanto, a espécie ainda segue com
poucas informações, baseadas em escassos estudos, que dificultam a definição de padrões para a espécie,
e, portanto, o estabelecimento de estratégias para sua conservação.

Cebus kaapori Queiroz, 1992

Ordem: Primates
Família: Cebidae
Nomes comuns: caiarara, caiarara ka’apor,
macaco-cara-branca, piticó

Foto: Leandro Jerusalinsky

Marcos de Souza Fialho, Emanuella Felix Moura, André Luis Ravetta, Plautino de Oliveira Laroque &
Helder Lima de Queiroz

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Não A
IC
ENDÊbM
Criticamente em Perigo (CR) A2acd
l
o rasi
d

Justificativa
Cebus kaapori ocorre no leste do Pará e Maranhão, região do arco do desmatamento, é extremamente
raro, com registros de extinções locais devido à alta pressão de caça e alterações ambientais, sendo essas
ameaças contínuas. Foi, portanto, estimada uma redução de pelo menos 80% da população original
nos últimos 48 anos ou três gerações. A perda e a redução na qualidade do habitat em decorrência do
acentuado desmatamento em toda extensão de ocorrência da espécie é a principal ameaça irreversível.
Portanto, C. kaapori foi categorizada como Criticamente em Perigo (CR), seguindo o critério A2acd.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,2120
Listas estaduais de espécies ameaçadas688
Avaliação global1070

CR A2cd
Pará: CR
CR A2cd

Outros nomes aplicados ao táxon
Cebus olivaceus Queiroz, 1992 ssp. kaapori.
Notas taxonômicas
Silva Júnior2122,2123 propôs que os macacos-prego com capuz (as formas robustas) e os sem capuz
(as formas gráceis) (sensu Hershkovitz916,917) são tão diferentes em sua morfologia que deveriam ser
considerados subgêneros separados. Considerou o uso dos subgêneros Cebus Erxleben, 1777 para os
caiararas, que não possuem capuz, e Sapajus Kerr, 1792 para os macacos-prego, formas robustas e
que apresentam capuz. Resultados de estudos genéticos realizados posteriormente com as espécies de
caiararas e macacos-prego por Alfaro et al.26,27 corroboraram a distinção entre estes dois grupos. Cebus
kaapori havia sido registrado anteriormente no Maranhão por Vieira2383, mas foi identificado como
Cebus nigrivittatus e negligenciado nas avaliações subsequentes sobre a distribuição das espécies do
gênero2116. Em 1992, foi descrito como Cebus kaapori1811, a partir do nome da nação indígena existente na
região onde os tipos foram coletados. Estudos posteriores901 consideraram que Cebus kaapori Queiroz,
1992 deveria ser considerado uma subespécie de C. olivaceus. Masterson1322, baseado em algumas
medidas cranianas do parátipo, concluiu pela ocorrência de diferenças deste em relação a outros machos
adultos do gênero Cebus. No entanto, ela foi reconhecida como espécie válida por Groves878,879 e por
Silva Júnior2122,2123. Aqui está sendo seguida a taxonomia proposta por Paglia et al.1644 e por Rylands &
Mittermeier1988.
Distribuição geográfica
Cebus kaapori é endêmico ao Brasil, ocorrendo nos estados do Maranhão e Pará, onde é residente
e nativo1070. Sua localidade-tipo é o Garimpo Chega-Tudo, município de Carutapera, Maranhão1811.
As coordenadas publicadas originalmente para a localidade-tipo foram recentemente atualizadas e
corrigidas para 02°20’S, 46°05’W pelo mesmo autor.
Silva Júnior & Queiroz2120 indicaram que a distribuição geográfica de C. kaapori é a Amazônia
oriental, ao sul do rio Amazonas, no leste do Pará e no oeste do Maranhão. O limite oeste foi fixado na
margem direita do rio Tocantins, mas os limites norte, leste e sul permaneciam indeterminados. Não
se sabia se a distribuição da espécie se estendia ao norte até a linha costeira. Por sua vez, o registro
mais meridional era a fazenda Varig (04°39’S, 47°03’W), o mais oriental seria o município de Santa
Luzia (03°58’S, 45°31’W), uma vez que o relato sobre a presença de C. kaapori próximo ao lago Açu
(03°43’S, 44°58’W) não fora confirmado. A ocorrência da espécie na ilha do Marajó era considerada
como provável (J. Silva-Júnior, com. pess., 2012). Recentemente a espécie foi apontada para esta
localidade (A. Ravetta, dados não publicados).
A área conhecida de ocorrência da espécie está completamente fragmentada, dada a grande atividade
antrópica na Amazônia oriental. A distribuição da espécie é uma das menores dentre os Cebus no Brasil,
e parece coincidir plenamente com o chamado Centro de Endemismo Belém, o qual teve sua cobertura
florestal já reduzida em 76%30. Logo, há contundentes indicações de que a distribuição atual do táxon
está reduzida em relação à sua área de ocupação ou extensão histórica. Sua distribuição, largamente
sobreposta à região do arco do desmatamento, sugere que a espécie tinha ocorrência mais ampla no
passado.
Entre 2005 e 2010, o ICMBio/CPB realizou expedições percorrendo toda a área de potencial
distribuição da espécie no Maranhão (Fialho et al., dados não publicados), obtendo relatos de ocorrência
desta para 21 localidades: Vila Conceição (1º44’34”S, 46º12’46”W), mata Bom Pastor (1º45’51”S,
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46º00’00”W), margens do rio Maracaçumé (1º44’22”S, 45º51’57”W), Fazenda Pantarollo (1º52’06”S,
45º45’59”W), Projeto de Assentamento Rural Cacimbão (1º43’22”S, 45º38’58”W), Assentamento Rural,
lote do Piauí (2º18’47’’S, 46º17’29’’W), Assentamento Rural, proximidades do lote do Roberto e quadra
35 (2º27’22”S, 46º04’42”), Área sob manejo florestal em assentamento rural (3º14’04”S, 46º17’38”W),
Agropecuária Alto do Turiaçu LTDA, vulgo “mata dos Paulistas” (3º13’26”S, 46º15’44”W), Mata do
Zal (4º03’24”S, 47º05’47”W), Fazenda Rio Dourado (4º15’52”S, 46º09’10”W), Fazenda Rio Buriti,
antiga Fazenda Mapisa (4º24’54”S, 46º29’56”W), Rancho King (4º43’19”S, 47º29’48”W), Mata Santa
Cruz (4º46’17”S, 47º46’42”W), Assentamento 50º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS) (4º52’43”S,
47º41’04”W), Terras Indígenas Alto-Turiaçu (2º50’00”S, 46º17’00”W), Awá (3º20’00”S, 46º28’00”W),
Caru (3º45’00”S, 46º19’00”W) e Araribóia (5º00’00”S, 46º30’00”W) e REBIO do Gurupi (3º50’00”S,
46º46’00”W), e em florestas contíguas a essa última. As maiores áreas, abrigando as maiores populações
da espécie no estado do Maranhão são seguramente as TIs Alto-Turiaçu, Awá, Caru e Arariboia e a
REBIO do Gurupi. O fragmento do Assentamento 50º BIS desapareceu após um incêndio florestal
em 2007. Relatos de extinção local da espécie foram recorrentes neste levantamento, e remetiam o
desaparecimento da maioria das populações silvestres a fatos decorridos ao longo dos anos 80 do século
XX. Dos dez registros até então disponíveis para C. kaapori no estado do Maranhão, seis (Garimpo Limão
e Garimpo Chega-Tudo, Fazenda Varig, duas localidades em Santa Luzia e Lago Açu), não puderam
ser confirmados, provavelmente devido à eliminação das florestas presentes nestas localidades. A antiga
Fazenda da Varig foi invadida, e esta ocupação foi formalizada por meio de um assentamento rural. A
Fazenda Mapisa ainda existe, sob o novo nome de Fazenda Rio Buriti. Os relatos de ocorrência pretérita
de C. kaapori obtidos nas entrevistas sugerem que o limite sul da espécie no estado do Maranhão seja
o próprio limite austral do bioma Amazônia (~5º20’S). O limite sudeste encontrar-se-ia no interior da
TI Araribóia, já que a espécie ocorre apenas na porção noroeste da mesma. O limite nordeste seria o rio
Turiaçu, ao passo que a oeste a distribuição pretérita da espécie parece não avançar além do município
de Santa Inês.
A ocorrência da espécie em remanescentes florestais no estado do Pará tem sido registrada por uma
série de esforços de docentes e discentes da Universidade Federal do Pará - UFPA. Assim, a espécie tem
sido acompanhada desde então em áreas de manejo florestal, como na Fazenda Rio Capim (03°39’51,6”S,
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48°33’46,3”)353,2208, Fazenda Agropalma1265 e em áreas próximas ao Reservatório da UHE de Tucuruí557.
Em anos mais recentes, a espécie passou a ser registrada em fragmentos próximos da costa, em formações
de florestas de várzea estuarina e de manguezais2118,2119, auxiliando numa aproximação à delimitação
norte da espécie, como sendo as florestas da costa do nordeste paraense.
A extensão de ocorrência da espécie é maior que 20.000 km², e infere-se que sua área de ocupação
seja maior que 2.000 km², parâmetros determinantes para a categorização do estado de conservação da
espécie conforme critérios da IUCN.
História natural
Cebus kaapori ocorre em floresta ombrófila densa de baixada, tanto primária quanto secundária,
ocorrendo em até 200 m de altitude1070. O táxon, portanto, não é restrito a habitat primários, mas
acredita-se que não seja tolerante a modificações/perturbações no ambiente, ainda que existam registros
em florestas secundárias e em bordas de fragmentos. Os recentes registros da espécie na zona próxima à
costa paraense ampliam sua tolerância a trechos de florestas de manguezais e de várzea estuarina. Estas
são tipologias com uma diversidade de espécies de árvores menor que os fragmentos de terra firme onde
a espécie era observada anteriormente, mas são mais produtivas e, em tese, elas podem oferecer maior
abundância de recursos alimentares por períodos mais longos.
A espécie é descrita como essencialmente frugívora, mas complementa sua dieta com artrópodes e
sementes1608. No único estudo até o momento que logrou acompanhar um grupo da espécie ao longo
da variação do ciclo hidrológico, os animais utilizaram seu tempo principalmente locomovendo-se
(47,4% de tempo), alimentando-se (24% do tempo) e forrageando (15,3% do tempo)1606. Neste mesmo
estudo, 78% dos registros de alimentação foram consumindo frutos, 12% insetos e 7,6% ingerindo
sementes1607. Este grupo utilizou 62 ha de área de uso, e realizou um deslocamento diário médio de 2,1
km. Esse estudo, desenvolvido nas proximidades da UHE de Tucuruí, em Goianésia (PA), permanece
como o único a descrever em maior profundidade os aspectos da história natural da espécie e foi a última
dissertação orientada pela Dra. Liza Veiga1605,1608.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
6 anos (para C. olivaceus)1883.
Macho
15 anos (para C. olivaceus)1018.
Peso adulto
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
3.050 g. (parátipo)1811.
Comprimento adulto
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
Cabeça-corpo: 465 mm, cauda: 510 mm1811.
Sistema de acasalamento
Poligâmico (para Cebus olivaceus1883, para Cebus capucinus701, para C. apella nigritus28,221, para
Sapajus nigritus e S. libidinosus1015.
Razão sexual
0,53 (m/f) (para C. olivaceus)779.
Intervalo entre nascimentos
26 meses (para C. olivaceus)221.
Tempo de gestação
5,5 meses (para C. capucinus)377.
Tamanho da prole
1 filhote (para o gênero)779.
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Longevidade
41 anos (para C. olivaceus; indivíduo cativo)892.
Tempo geracional
16 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: 2n = 52 e NF = 721484.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Harada et al.901 propuseram que Cebus kaapori está muito próximo a C. olivaceus, e que deveria ser
considerado uma subespécie desta.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido, e não se sabe se o número de indivíduos
maduros deste táxon é superior a 10.000. Campos358 sugere, por meio de Análises de Viabilidade
Populacional com modelagem no software Vortex, que apenas três populações poderiam ser viáveis em
longo prazo, 100 anos.
Carvalho Jr. et al.389 observaram tamanhos de grupos que variaram de 2 a 7 indivíduos. Todas as
observações de campo realizadas até o momento, e as estimativas prévias de abundância sugerem uma
baixa densidade para todas as áreas estudadas. Dentre as menores abundâncias reportadas, destacamse 3 grupos/480 km percorridos, na REBIO Gurupí (MA)1217; densidades estimadas de 0,2 a 0,98 ind/
km² na REBIO Gurupí723,1215; 0,99 grupos/10 km percorridos ou 5,49 ind/10 km percorridos na Fazenda
Cauaxi, Paragominas, P89; 0,28 avistamentos/10 km percorridos na Fazenda Amanda, Viseu, PA1705 e
0,16 a 0,19 grupos/10 km percorridos, na Fazenda Rio Capim, Goianésia, PA353.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
O desmatamento têm sido uma ameaça bastante expressiva em toda a região de ocorrência atual de
Cebus kaapori. Segundo Almeida & Vieira30, até o ano de 2004 foi desmatado 76% da área do Centro de
Endemismo de Belém. Além da forte fragmentação, há o agravante de que os remanescentes florestais,
mesmo quando em áreas protegidas, estão sujeitos à degradação por corte seletivo ou outras pressões
antropogênicas.
Os desmatamentos e a fragmentação do habitat foram intensificados, principalmente, durante
a implantação das rodovias BR-316, BR-222 e BR-010, e são ações que persistem desde então. O
aumento da matriz rodoviária vicinal, acompanhada pela intensa ocupação rural (grandes propriedades
e assentamentos) sem a devida preocupação com o resguardo das áreas de Reserva Legal e das APPs,
previstas no Código Florestal, resultou em extensas áreas completamente desflorestadas. Alguns
estabelecimentos rurais também são responsáveis por queimadas descontroladas que atingem os
fragmentos florestais remanescentes, geralmente associadas à limpeza de roçados, juquiras (capoeiras)
e renovação de pastagens.
A presença de um polo siderúrgico na região criou uma alta demanda por carvão vegetal, que só
recentemente passou a ter sua origem em plantios comerciais. Estes provavelmente irão minimizar a
conversão de cobertura vegetal original para produção de carvão.
No momento, há significativa expansão dos plantios de dendê e Eucaliptus sp., bem como de canaviais
na região. Se, por um lado, estas atividades podem configurar mais um vetor de desmatamento, por outro
podem garantir o resguardo e a recuperação das Reservas Legais e APPs.
A caça para consumo e a apanha para domesticação de macacos é bastante comum na região.
A conservação da espécie necessita, imprescindivelmente, da consolidação da REBIO Gurupi, e
da proteção e manejo sustentável das terras indígenas da região. Juntas, estas áreas representam duas
das três populações potencialmente viáveis conforme Campos358. Contudo, muitas áreas florestais
particulares, submetidas ao manejo florestal, podem também desempenhar um papel importante para a
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conservação de C. kaapori.
Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice II da CITES e inserida no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Primatas Amazônicos990b.
Necessárias
Silva Júnior & Queiroz2120, listaram as seguintes ações como necessárias para a conservação da
espécie:
• Realizar investigações sobre a presença da espécie em unidades de conservação situadas dentro de sua
área de distribuição e garantir a efetividade da proteção destas áreas;
• Criar novas áreas protegidas, públicas ou privadas;
• Garantir a efetividade na conservação da REBIO Gurupi, única unidade de conservação federal de
proteção integral no interior da área de distribuição do caiarara ka’apor;
• Estabelecimento de programas de educação ambiental para auxiliar a diminuir as pressões contra a
espécie.
Outras ações parecem importantes e urgentes para a conservação dos caiararas, como a inibição da
extração ilegal de madeira das Terras Indígenas onde eles ocorrem, e a efetivação da TI Awá, conectando
os dois maiores fragmentos florestais da região (o bloco formado pela TI Caru e pela REBIO Gurupi
com TI Alto Turiaçú), e formando um importante corredor para esta e muitas outras espécies importantes
que se encontram em risco nesta região.
Presença em unidades de conservação
Pará: APA Estadual Lago de Tucuruí557, PE Charapucu, APA do Arquipélago do Marajó (A. Ravetta,
dados não publicados), FLONA de Caxiuanã (oficina de avaliação). Há possível presença da espécie nas
RDS Estadual de Pucuruí Ararão, RDS Estadual de Alcobaça557.
Maranhão: REBIO Gurupi1215,2116, APA Estadual da Baixada Maranhense (oficina de avaliação), APA
Estadual das Reentrâncias Maranhenses (oficina de avaliação), RPPN Fazenda São José - Gleba Itinga
A – Lote 390 (oficina de avaliação), RPPN Fazenda Santo Atonio do Pindaré - Gleba Barra da Jurema
(oficina de avaliação);
As unidades de conservação RESEX do Ciriaco, RESEX do Quilombo Frechal e RESEX Mata
Grande foram citadas no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção2120, mas não houve
confirmação destas indicações em anos mais recentes.
Existem 13 unidades de conservação no litoral do Pará e do Maranhão, sendo 11 estaduais (8 no Pará
e 3 no Maranhão) e duas municipais no Pará. São reservas de manguezais, com ilhas e áreas adjacentes
de terra firme. Com a indicação de ocorrência do caiarara em áreas de manguezais e de várzea estuarina,
contudo, é preciso confirmar a presença da espécie nestas unidades de conservação, sobretudo aquelas
cobertas por estas tipologias de vegetação.
Pesquisas
Necessárias
Silva Júnior & Queiroz2120, no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, afirmam
que a principal necessidade para conservação do caiarara diz respeito à realização de pesquisas para a
ampliação do conhecimento atual sobre a espécie. É necessário compreender o modo de vida destes
animais, e os efeitos da fragmentação nas populações mediante estudos de longo prazo sobre sua ecologia
e comportamento. Algumas providências imediatas deveriam ter sido tomadas à época, segundo os
autores2120, sobretudo a continuidade dos levantamentos sobre populações remanescentes e limites de
distribuição. Era importante também realizar investigações sobre a presença da espécie nas unidades
de conservação situadas dentro de sua área de distribuição geográfica, e era imprescindível que essas
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áreas fossem efetivamente protegidas, verificando-se também a possibilidade de estabelecimento de
novas reservas, públicas e privadas. Muitas áreas protegidas, unidades de conservação, terras indígenas
ou territórios quilombolas, ainda não foram visitadas para averiguar a presença da espécie, e em muitas
áreas onde sua presença já é confirmada, não existe proteção efetiva das áreas. Estes são estudos básicos
que ainda são muito necessários para garantir a conservação desta espécie.
Existentes
Levantamentos foram realizados, e a ocorrência moderna da espécie é hoje mais bem conhecida.
Todavia, apenas nos anos mais recentes os primeiros estudos ecológicos ou populacionais foram
desenvolvidos, por Oliveira1608 e Camargo354, bem como o mapeamento de populações no Maranhão
(Fialho et al., dados não publicados). Também em anos mais recentes foi possível acompanhar as
abundâncias naturais da espécie por longo prazo em remanescentes florestais e reservas privadas
(A.C.M. Oliveira, com. pess., 2012). Nos últimos anos, iniciativas de pesquisa e conservação ex situ
têm sido desenvolvidas para auxiliar na sobrevivência da espécie. Pelo menos um exemplar de Cebus
kaapori está sendo mantido em cativeiro no CETAS de São Vicente (SP), vítima resgatada de tráfico
de animais1460, e a destinação de outros indivíduos posteriormente apreendidos tem sido orientada pelo
ICMBio/CPB no sentido de formar casais. Esforços para a compreensão de aspectos reprodutivos da
espécie e para a reintrodução de exemplares cativos em vida livre estão sendo desenvolvidos na região
de Belém (PA) (S.F. Domingues & H.L. Queiroz, obs. pess., 2012).

Saimiri vanzolinii Ayres, 1985

Ordem: Primates
Família: Cebidae
Nome comum: macaco-de-cheiro-de-cabeça-preta

Foto: Fernanda Pozzan Paim

Fernanda Pozzan Paim, José de Sousa e Silva Júnior & Helder Lima de Queiroz
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Justificativa
Saimiri vanzolinii é uma espécie endêmica à região amazônica, restrita à RDS Mamirauá e duas
pequenas ilhas fora desta unidade de conservação. Sua extensão de ocorrência foi estimada em
aproximadamente 870 km². Existe somente uma população e estima-se que esta apresente menos de
10.000 indivíduos adultos. As principais ameaças estão relacionadas à redução de habitat, hibridação
com S. cassiquiarensis, que também invade sua área de ocupação, além de eventos sazonais de inundação
extrema, que vêm ocorrendo com maior frequência. Suspeita-se que esses fatores estejam levando sua
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população a um declínio continuado. Por esses motivos, essa espécie foi categorizada como Vulnerável
(VU), pelo critério D2.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,2121
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global269

VU A3c; B1ab(i,ii,v)
Não consta
VU D2

Outros nomes aplicados ao táxon
Saimiri vanzolinii Ayres, 1985; Saimiri boliviensis vanzolinii Ayres, 1985922.
Notas taxonômicas
Saimiri vanzolinii Ayres, 1985 foi descrita com base em 13 exemplares coletados na região de
confluência dos rios Solimões e Japurá, e depositados no Museu de Zoologia da Universidade de
São Paulo. Posteriormente, dois parátipos foram transferidos para a coleção de mamíferos do Museu
Paraense Emílio Goeldi (MPEG 21362, 21363). A localidade-tipo é a margem norte do lago Mamirauá,
Amazonas. Ayres102 alocou S. vanzolinii no grupo de espécies “Saimiri boliviensis” (ou grupo Romano)
do arranjo taxonômico de Hershkovitz920. Após examinar a série tipo, Hershkovitz922 considerou
o táxon descrito por Ayres102 como uma subespécie de Saimiri boliviensis: S. b. vanzolinii. Embora
não tenha examinado nenhum exemplar, Costello et al.517. baseou-se nos dados descritos por Ayres102
para considerar S. vanzolinii como um sinônimo júnior de S. sciureus. Todos os autores subsequentes
seguiram Ayres102 considerando S. vanzolinii como uma espécie plena.
Distribuição geográfica
Saimiri vanzolini é uma espécie endêmica do Brasil, ocorrendo apenas no estado do Amazonas269. De
acordo com Ayres102, a distribuição geográfica da espécie abrangeria 950 km², sendo uma das menores
dentre os primatas neotropicais. No entanto, Paim et al.1646 observaram que a distribuição é ainda menor,
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não ultrapassando 870 km². A espécie está limitada à RDS Mamirauá, onde ocorre em peripatria com
S. macrodon e S. cassiquiarensis. A espécie também foi registrada por Ayres102 em duas pequenas
ilhas do rio Solimões (Tarará e Capucho), adjacentes à Reserva. Schwindt & Ayres2057 indicaram que
pequenos canais de rios segmentam populações e que a espécie está ausente em algumas ilhas com
habitat favoráveis. Esses autores verificaram também uma retração na distribuição, indicando que uma
área antes ocupada por S. vanzolinii passou, após dez anos, a ser ocupada pela espécie peripátrica S.
cassiquiarensis.
História natural
As espécies do gênero Saimiri podem ser encontradas em diversos tipos de florestas: tropicais
úmidas ou secas, primárias, secundárias e em fragmentos121. Silva Júnior & Queiroz2121 observaram
que S. vanzolinii apresenta preferência por habitat mais úmidos, concentrando as mais altas densidades
ao longo de cursos d’água e em florestas alagáveis. De acordo com Paim1647, S. vanzolinii apresenta
preferência pelos habitat mais baixos da várzea (chavascal), enquanto as outras formas congenéricas
(S. macrodon e S. cassiquirensis) preferem as várzeas baixas, em ambos os extremos sazonais (cheia e
seca). O tamanho da área de uso da espécie permanece desconhecido, mas acredita-se que, assim como
para outras espécies de Saimiri2270, possa alcançar 250 ha.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
3 anos (para S. sciureus)1881.
Macho
4,5 anos (para S. sciureus)1881.
Peso adulto
Fêmea
650 gramas1018.
Macho
950 gramas1018.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 312 mm, cauda: 405 mm (para S. sciureus)1968.
Macho
Cabeça-corpo: 318 mm, cauda: 409 mm (para S. sciureus)1968.
Sistema de acasalamento
Poligâmico1018.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
2 anos (para S. boliviensis)233.
Tempo de gestação
5 meses (para S. sciureus)2209.
Tamanho da prole
1 filhote1968.
Longevidade
21 anos (cativo, S. sciureus)1018.
Tempo geracional
8 anos1001.
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Características genéticas
Cariótipo: O cariótipo de S. vanzolinii foi descrito por Yassuda & Chu2448. Como as demais formas de
Saimiri, S. vanzolinii possui número diploide de 44 (2n = 44). O complemento cromossômico é de
15-6 (15 pares de cromossomos não acrocêntricos e seis pares acrocêntricos).
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Saimiri vanzolinii é a espécie mais recente do gênero, radiada há aproximadamente 250 a 150 mil
anos, tendo como espécie irmã S. ustus1239. Estudos recentes apontam hibridização entre S. vanzolinii
com duas espécies peripátricas: S. macrodon e S. cassiquiarensis1646.
População
Estimativas populacionais recentes estimam entre 5.500 a 10.900 indivíduos no total1988, inferindose que o número de indivíduos maduros é certamente menor que 10.000. O tamanho médio dos grupos
sociais variou entre os extremos sazonais, sendo de 25,9+12,4 na estação da seca e 21+12,58 na estação
da cheia1647. Não há informações publicadas disponíveis sobre abundância populacional. A tendência
populacional da espécie é em declínio, considerando a invasão de S. cassiquiarensis na área de ocupação
de S. vanzolinii e os eventos extremos de inundação e seca cada vez mais frequentes, o que favorece
alterações no habitat da espécie (F. Paim, obs. pess., 2012).
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
A principal ameaça identificada para o táxon foi sua população muito pequena, restrita a apenas 3
localidades: RDS Mamirauá, Ilha Capucho e Ilha Tarará1646. A maior parte da população está concentrada
na RDS Mamirauá, sendo as populações das ilhas isoladas e pouco representativas. Desta forma, a
população está sujeita a efeitos das atividades humanas na área, uma vez que ocorre em uma unidade de
conservação de uso sustentável, além de efeitos estocásticos e decorrentes de alterações climáticas no
bioma Amazônico.
Ações de conservação
A espécie está listada no Apêndice II da CITES e inserida no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Primatas Amazônicos990b.
Presença em unidades de conservação
Amazonas: RDS Mamirauá102,2121.
Pesquisas
O conhecimento sobre a história natural de Saimiri vanzolinii estava resumido às observações de
Ayres102 e Schwindt & Ayres2057. Silva Júnior & Queiroz2121 descreveram, no Livro Vermelho da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção, as seguintes considerações: “Existe a necessidade de se conhecer
melhor o seu modo de vida, os efeitos da fragmentação em populações isoladas e as relações com a outra
espécie do mesmo gênero, a partir da realização de estudos sobre sua ecologia e comportamento. Esse
conhecimento será indispensável para que sejam avaliadas as possibilidades de conservação em longo
prazo, subsidiando a elaboração de um plano de manejo para a espécie”.
Ainda existem poucos estudados realizados com a espécie, e estes abordam temas como distribuição
geográfica, morfologia e bioacústica. Paim & Queiroz1645 analisaram alguns parâmetros acústicos da
vocalização de S. vanzolinii e de duas espécies peripátricas, ressaltando diferenças entre elas e auxiliando
na definição dos grupos taxonômicos. Paim et al.1646. determinaram os limites da distribuição geográfica,
preenchendo as lacunas de conhecimento que permaneciam desde a descrição da espécie. Lynch-Alfaro
et al.1239 utilizaram métodos filogeográficos para explicar a diversificação do gênero Saimiri em toda a
Amazônia. Nesse estudo, os autores sugeriram as áreas de endemismo Rondônia e Inambari como os
locais mais prováveis de origem do grupo. Lynch-Alfaro et al.1239 identificaram o rio Amazonas como
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a principal barreira à dispersão de Saimiri, e estimaram uma diversificação recente dentro do gênero,
ocorrida entre 1,4 e 0,6 Ma. Saimiri vanzolinii revelou-se o grupo irmão de um clado de S. ustus,
contradizendo a divisão tradicional de Saimiri nos grupos de espécies “Gótico” e “Romano”.

Sapajus cay (Illiger, 1815)

Foto: Igor Pfeifer Coelho

José Rímoli, Fabiano Rodrigues de Melo, Maurício Cavalcante dos Santos & Gabriela Ludwig

Ordem: Primates
Família: Cebidae
Nomes comuns: macaco-prego,
macaco-prego-do-papo-amarelo

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A2cd
Justificativa
Sapajus cay é uma espécie que ocorre nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Suspeita-se
que o declínio populacional seja maior que 30% nas últimas três gerações devido a fatores como a perda,
fragmentação e desconexão de habitat, aumento da matriz rodoviária e energética, expansão urbana,
incêndios, caça, vulnerabilidade a epidemias, assentamentos rurais e endogamia, dentre outras ameaças.
Assim, a espécie foi classificada como Vulnerável (VU), pelo critério A2cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global2419

Não consta
Não consta
LC

Outros nomes aplicados ao táxon
Cebus paraguayanus (Reichenbach, 1862); C. libidinosus paraguayanus (Fischer, 1829); C. azarae
(Rengger, 1830); C. apella morrulus (von Pusch, 1941); C. apella chacoensis (von Pusch, 1941); C.
apella cay Illiger, 1815. Sapajus cay Illiger, 1815.
Notas taxonômicas
As espécies dos gêneros Sapajus e Cebus podem ser separadas em dois grupos, diferenciados pela
presença ou ausência de “topetes”, “tufos” ou “capuzes” na parte superior da cabeça479,931,1514,1811,2295.
Aqui, seguindo o vernáculo regional, será utilizado o nome macaco-prego em referência às espécies
“com tufo ou capuz” (Sapajus spp.) e o termo caiarara para as demais espécies, conhecidas como “sem
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tufo ou capuz” (Cebus spp.). No Brasil, no início da década de 80, informações taxonômicas obtidas em
robusto estudo sobre as “raças” de Cebus apella já confirmavam, de forma preliminar, a hipótese de que
as variações no tamanho e morfologia dos tufos de pelos no topo da cabeça desses primatas, denominados
aqui de “capuzes”, poderiam funcionar como importantes critérios sistemáticos e taxonômicos para
análises intragenéricas e intraespecíficas2295–2297.
Estudos posteriores concluídos nas duas últimas décadas vieram a confirmar, definitivamente, essa
hipótese. De acordo com Wallace2419, Silva Júnior2122,2123 num primeiro contraste entre as formas com
e sem capuzes916,917 argumentou que ambas eram tão diferentes em suas morfologias corpóreas que
deveriam ser consideradas dentro de gêneros separados. Portanto, o autor veio a considerar os caiararas,
gênero Cebus (Erxleben, 1777), como representativo das formas sem capuzes e o gênero Sapajus (Kerr,
1792) como o grupo que incluía todas as formas onde os capuzes estavam presentes.
Apesar dos platirrinos dos gêneros Cebus e Sapajus terem sido os táxons mais bem definidos ao
longo dos últimos anos, em contraste, a taxonomia intraespecífica tem gerado polêmicas constantes. Por
exemplo, Silva Júnior2122 em seu estudo comparativo acerca das formas de caiararas e macacos-prego,
não reconhece nenhuma das subespécies para o grupo com capuz propostas por Hershkovitz916,917. Em
contrapartida, outros trabalhos têm procurado fomentar a ideia da subespeciação, como parece ser o caso
de Groves878,879. O autor apresenta uma taxonomia alternativa para os macacos-prego com capuz, como
segue: C. apella apella (Linnaeus, 1758); C. apella fatuellus (Linnaeus, 1766); C. apella macrocephalus
(Spix, 1823); C. apella peruanus (Thomas, 1901); C. apella tocantinus (Lönnberg, 1939); C. apella
margaritae (Hollister, 1914); C. libidinosus libidinosus (Spix, 1823); C. libidinosus pallidus (Gray,
1866); C. libidinosus paraguayanus (Fischer, 1829); C. libidinosus juruanus (Lönnberg, 1939); C.
nigritus nigritus (Goldfuss, 1809); C. nigritus robustus (Kuhl, 1820); C. nigritus cucullatus (Spix,
1823); C. xanthosternos (Wied-Neuwied, 1826) (ver779,1986). Nesse contexto, Silva Júnior2122 reconheceu
C. libidinosus pallidus (Gray, 1866) e C. libidinosus paraguayanus (Fischer, 1829) como sinônimos
juniores de Cebus cay.
As informações mais recentes, resultantes de estudos genéticos realizados por Lynch Alfaro e
colaboradores26,27 com as espécies do gênero Cebus confirmaram, definitivamente, a separação entre as
espécies com tufos, que os autores passaram a denominar de robustas e aquelas sem tufos que passaram
a ser chamadas de gráceis. Lynch Alfaro e colaboradores26,27 consolidaram assim, as conclusões de Silva
Júnior2122 através das quais o autor propusera a divisão deste grupo de cebídeos em dois gêneros, Sapajus
e Cebus respectivamente.
Como consenso, aqui está sendo seguida a taxonomia mais atual proposta por Rylands2000 que apresenta
nomenclatura para nove formas de macacos-prego, gênero Sapajus (S. apella, S. macrocephalus, S.
libidinosus, S. cay, S. flavius, S. nigritus nigritus, S. nigritus cuculatus, S. robustus e S. xanthosternos)
e seis formas de caiararas, gênero Cebus (C. albifrons, C. cuscinus, C. unicolor, C. olivaceus olivaceus,
C. olivaceus castaneus e Cebus kaapori).
Distribuição geográfica
Sapajus cay não é endêmico ao Brasil, ocorrendo também na Argentina, Bolívia e Paraguai2419. No
Brasil está presente nos estados do Mato Grosso2419, Mato Grosso do Sul407,704,1766,1877,2392,2419 e Goiás (F.R.
de Melo, dados não publicados), onde é residente e nativo. Ocorre no sul do Mato Grosso, parte leste
e sul do Mato Grosso do Sul2419 e oeste, sudoeste de Mato Grosso do Sul atingindo o Paraguai704,1877,
também pode atingir as regiões de Cassilândia (MS) e Jataí (GO) (F.R. de Melo, dados não publicados)
e a parte mais a oeste de sua distribuição é em Comodoro (MT) (M. Messias, com. pess., 2012). O limite
norte da espécie é a parte sul do Parque Indígena do Xingú (Posto Garapú, rio Sete de Setembro e lagoa
Ipavu) no Mato Grosso2122. O limite leste parece ser o rio Araguaia e o limite sudeste é o rio Paraná2122
onde ocorre na APA Ilhas e Várzeas do Rio Paraná9. A distribuição se estende em direção sul, até a
parte oriental Paraguai309,2199, chegando até o noroeste da Argentina. Ocorre também no sul da Bolívia.
É preciso uma maior amostragem para definir a ocorrência da espécie nas bacias dos rios Araguaia e
Paraná2122 e no Pantanal sul-matogrossense (J. Rímoli, dados não publicados).
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A extensão de ocorrência da espécie é estimada em 123.615,35 km² e suspeita-se que sua área de
ocupação seja maior que 2.000 km².

História natural
Sapajus cay habita floresta subtropical úmida, floresta estacional semidecidual e regiões florestadas
do Pantanal2419. Ocorre em regiões de Cerrado, matas ciliares e de galeria ao longo de Mato Grosso do
Sul407,704,1766,1877,2392,2419. O táxon não é restrito a habitat primários, sendo reconhecida sua plasticidade
comportamental780 e capacidade de sobreviver em áreas alteradas pelo homem2419. Entretanto, o gênero
Sapajus pode também necessitar de áreas relativamente grandes de floresta para sua sobrevivência,
como no caso de um grupo de S. apella citado acima2192,2193.
A plasticidade comportamental das espécies do gênero está mais relacionada às conhecidas habilidades
manipulativas (uso de proto-instrumentos722,1727 e ferramentas359,2412), sua força para explorar recursos
que normalmente não estão disponíveis para outras espécies de primatas705,780,790,1230,1878,1879,2269 e de sua
dentição (grandes pré-molares e molares com esmalte espesso) ser forte o suficiente para abrir frutos
protegidos e sementes de relativa dureza755, do que por uma capacidade adaptativa para sobreviver em
áreas de tamanho pequeno. No entanto, alguns grupos sobrevivem em áreas menores do que 200 ha no
Mato Grosso do Sul (Matas do Segredo/189 ha1766,1880, RPPN Fazenda Trevo/27,75 ha, RPPN Fazenda
Boqueirão/173,60 ha2419). Sua área de vida é estimada em mais que 300 ha em Terenos (MS)2392, mais
que 298 ha em Guia Lopes da Laguna (MS)704 e em 189 ha em Campo Grande (MS)407,1766,1877. Não há
informações sobre o aporte de indivíduos de fora do Brasil ou da contribuição relativa de populações
estrangeiras para a manutenção das populações nacionais.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
4 anos (S. nigritus)779.
Macho
8 anos (S. nigritus)779.
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Peso adulto
Fêmea
2.400 (1.760 a 3.400 g.)1018, 2.510 (1.900 a 3.000 g) (n = 4)2093.
Macho
3.050 (1.350 a 4.800 g.)1018, 2.910 (2.000 a 4.000 g) (n = 10)2093.
Comprimento adulto
Fêmea
4.363 mm (3.950 a 4.600)2093.
Macho
4.515 mm(3.800 a 4.900)2093.
Sistema de acasalamento
Poligâmico221.
Razão sexual
0,61 ± 0,135 (dispersão 0,43 a 0,83) ou 1 macho para 1,65 fêmeas (para S. nigritus)25.
Intervalo entre nascimentos
2 anos (para o gênero)221,780,1238, 25 meses (para Sapajus nigritus)25.
Tempo de gestação
149 a 158 dias (para S.nigritus)25.
Tamanho da prole
1 filhote (para o gênero)221,780.
Longevidade
Mais de 50 anos (para indivíduos em cativeiro)779.
Tempo geracional
16 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: 2n = 5247.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Estudos citogenéticos sugerem que as espécies do gênero Cebus (Sapajus) têm cariótipos
conservativos47, com número diplóide distribuídos de 2n = 52 a 2n = 54. Citocromo b no DNA de 23
espécimes de S. cay do Brasil e 9 espécimes de S. cay do Paraguai mostraram 24 haplótipos (20 e 4,
respectivamente) e análises demonstraram alta variância molecular entre populações de Cebus cay390.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido e não se sabe se o número de indivíduos
maduros deste táxon é superior a 10.000.
Stallings2200 registrou um tamanho médio de sete indivíduos em quatro grupos e Wallace e
colaboradores2417 registraram um tamanho médio de grupo de nove indivíduos. Mas há grupos maiores
com médias de 22 e 25 indivíduos704,2392.
Sapajus cay está distribuído em uma região que vem sendo intensamente impactada nos últimos
anos, por fatores como aumento da matriz rodoviária e energética, expansão urbana, assentamentos
rurais, agricultura, pecuária e desmatamento. Estima-se que estas ameaças vêm causando intensa perda
e fragmentação de habitat na área de extensão de ocorrência da espécie, uma vez que há informações
que relatam formas do gênero, como os S. apella, que podem se utilizar de áreas de vida de 1.000 ha de
extensão2192,2193 e, portanto, suspeita-se que a espécie possa ter sofrido um declínio populacional de pelo
menos 30% nas últimas três gerações, ou 48 anos.
Não há informações sobre o aporte de indivíduos de fora do Brasil ou da contribuição relativa de
populações estrangeiras para a manutenção das populações nacionais.
As informações sobre abundância populacional são: 6,2-14,7 ind/10 km na Reserva de Vida Silvestre
rios Blanco y Negro, Santa Cruz, Bolívia2415, 0,31 ind/ha no alto rio Paraná (MS)9, 0,15 ind/ha em
Terenos (MS)2392, 0,19 ind/ha em Campo Grande (MS)407,1766,1877.
Tendência populacional: declinando.
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Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: Incêndio, assentamentos rurais, agricultura,
pecuária, expansão urbana, vulnerabilidade a epidemias, desmatamento, aumento da matriz energética
e rodoviária, desconexão e redução de habitat, poluição de ambientes, caça e apanha. No PE Matas
do Segredo em Campo Grande (MS), foram observadas evidências de endogamia, como indivíduos
polidáctilos, que apresentavam seis dedos nas mãos e pés, em alguns fragmentos pequenos e isolados
de habitat407,1766.
Ações de conservação
A espécie está listada no Apêndice II da CITES, e foi incluída no Plano de Ação Nacional para
Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção da Ictiofauna, Herpetofauna e Primatas do Cerrado
e Pantanal (ICMBio, em preparação).
No PE Matas do Segredo, uma ilha de mata com 189 ha, os animais já possuem problemas congênitos
e foram encontrados indivíduos com polidactilia, como citado acima407,1766. Portanto, existe a necessidade
de remanejamento de indivíduos com confirmação de depressão endogâmica ou inserção de novos
indivíduos saudáveis como forma de melhorar o patrimônio genético do grupo.
Presença em unidades de conservação
Mato Grosso: PARNA Pantanal Matogrossense2419, RPPN Estância Ecológica SESC Pantanal292;
Mato Grosso do Sul: RPPN Acurizal, RPPN Fazenda Penha, RPPN Fazenda Singapura, RPPN Fazenda
América, RPPN Fazenda Floresta Negra2419, PARNA Serra da Bodoquena (J. Rímoli, obs. pess.,
2012), PE Matas do Segredo1766,1880, RPPN Fazenda Trevo, RPPN Fazenda Boqueirão2419, RPPN Nova
Querência2392, APA Ilhas e Várzeas do Rio Paraná9, RPPN Fazenda São Pedro (oficina de avaliação).
A espécie também está presente em unidades de conservação em outros países:
Argentina: PARNA El Rey da Província de Salta, PARNA Calilegua da Província de Jujuy, PARNA
Baritú da Província de Jujuy308,310,311;
Bolívia: PARNA Noel Kempff Mercado2419;
Paraguai: PARNA Ybycui, PARNA Cerro Cora, PARNA Caaguazu, Reserva Nacional Kuri’y, Floresta
Protegida Yakui, Floresta Protegida Nacunday2200.
Pesquisas
No estado de Mato Grosso do Sul, na última década (2004 a 2014), informações ecológicas e
comportamentais básicas foram obtidas nas Serra de Maracaju e Boboquena. Na Serra de Maracaju,
um grupo de 22 a 32 indivíduos foi acompanhado no município de Terenos2392, em uma área superior
a 8.500 ha de florestas, em sua maioria matas de galeria. No mesmo ecossistema, no município de
Campo Grande, Pinto1766, Cazzadore407 e Rímoli e colaboradores1877 acompanharam em área de 189
ha, um grupo de 22 a 29 animais. Em outra localidade no município de Guia Lopes da Laguna, Serra
de Bodoquena, informações similares em um grupo de 29-35 animais foram obtidas por Fernandes
Júnior704 em área superior a 500 ha. Atualmente, pesquisa com S. cay vem sendo desenvolvida (Rímoli,
em preparação) na Serra de Maracaju em projeto vinculado ao Programa Biodiversidade de Mato Grosso
do Sul - BIOTA/MS, em um fragmento 400 ha de Cerrado na Fazenda Estância Crioula no município
de Dois Irmãos do Buriti. O estudo visa obter dados sobre o comportamento e a ecologia da espécie no
contexto ecológico do Cerrado, principalmente compreender a influência dos componentes nutricionais
dos itens alimentares ingeridos na dieta nos padrões de atividades da espécie.
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Sapajus flavius (Schreber, 1774)

Foto: Keoma Coutinho

Mônica Mafra Valença-Montenegro, Bruna Martins Bezerra, Amely Branquinho Martins & Marcos de
Souza Fialho

Ordem: Primates
Família: Cebidae
Nomes comuns: macaco, macaco-prego,
macaco-prego-galego
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção
e critérios
Não A
Em Perigo (EN) A2cd;EB2ab(ii,iii);
C2a(i)
NDÊMIC
sil

do bra

Justificativa
Sapajus flavius é uma espécie endêmica à Mata Atlântica nordestina com ocorrência restrita a
poucos fragmentos nos estados do RN, PB, PE e AL. Sua extensão de ocorrência é de aproximadamente
23.000 km², porém sua área de ocupação é muito pequena, aproximando-se de 150 km². Historicamente
esta espécie sofreu uma perda de habitat de pelo menos 50%, que levou a um declínio populacional
equivalente agravado pela apanha e fragmentação severa. Fatores como o desmatamento, agricultura,
expansão urbana e apanha, levaram sua população total atual a um patamar de 1.000 indivíduos. Sendo
assim, a espécie foi classificada como Em Perigo (EN), pelos critérios A2cd; B2ab(ii,iii); C2a(i).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1595

Não consta
Não consta
CR C2a(i)

Outros nomes aplicados ao táxon
Cebus flavius (Schreber, 1774)1600; Cebus queirozi Mendes Pontes e Malta, 20061398, considerado
sinônimo júnior.
Notas taxonômicas
No século XVIII, a espécie foi retratada por Johann Schreber em 1774 e ficou por mais de 200 anos
sem identificação precisa, sendo considerada sinonímia de Cebus libidinosus devido à sua distribuição
geográfica922,2297. Em 2006, foi então redescoberta e renomeada como Cebus flavius1600. Silva Jr.2122,2123
argumentou que os macacos-prego com capuz e os sem capuz (sensu Hershkovitz916,917) são tão diferentes
em sua morfologia que poderiam ser considerados subgêneros separados: Cebus Erxleben, 1777 para os
que não possuem capuz (caiararas) e Sapajus Kerr, 1792 para o grupo que apresenta capuz (macacosprego). Mais recentemente, análises genéticas vieram corroborar essas diferenças morfológicas, elevando
inclusive os subgêneros a gêneros, passando então Cebus flavius a se chamar Sapajus flavius26. Aqui está
sendo seguida a taxonomia proposta por Rylands2000.
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Distribuição geográfica
Sapajus flavius é endêmico ao Brasil, ocorrendo nos estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e
Rio Grande do Norte, onde é residente e nativo1595,2327. A área de distribuição original do macaco-pregogalego provavelmente abrangia a extensão da Mata Atlântica nordestina, nos estados do Rio Grande do
Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas1600. Os limites norte e leste da espécie eram o Oceano Atlântico,
e ao sul o rio São Francisco, que também seria a barreira geográfica entre esta espécie e Sapajus
xanthosternos1600.
A localidade RPPN Mata da Estrela, Baía Formosa (RN) marca o extremo norte da distribuição
atual. O extremo sul está marcado pela localidade de Coruripe (AL), distante 35 km da foz do rio São
Francisco. O extremo oeste para a Mata Atlântica é marcado pela localidade Mata Oito Porcos, São
Vicente Férrer (PE)741.
Um mapeamento do gênero Sapajus, realizado na Caatinga do Rio Grande do Norte, identificou
um grupo de animais mais claros que os autores consideraram como S. flavius736. Contudo, Silva2133
os considerou uma variação intrapopulacional de S. libidinosus. Sendo assim, é necessária uma maior
amostragem dos indivíduos dessa região, assim como em outras áreas de Caatinga.
A espécie ocorre em alguns fragmentos de Mata Atlântica nordestina, que vem sofrendo processo de
perda e fragmentação desde a chegada dos portugueses no século XVI, a partir da exploração do paubrasil, passando pela instalação dos primeiros grandes engenhos de cana-de-açúcar ainda no período
colonial, e pelos incentivos governamentais para aumento da produção de álccol (Pró-Álcool) na década
de 19702236, quando só restavam cerca de 24% de cobertura original136. Hoje, nessa região acima do rio São
Francisco, a Mata Atlântica encontra-se reduzida a menos de 7,6% de sua extensão original abrigando, por
consequência, dezenas de espécies oficialmente ameaçadas de extinção2237.
Atualmente, são conhecidas apenas 29 áreas naturalmente ocupadas pela espécie, em sua maioria,
fragmentos isolados: uma no Rio Grande do Norte, 18 na Paraíba, seis em Pernambuco e quatro em Alagoas741.
Todas estas áreas são, em teoria, protegidas por lei, uma vez que correspondem a Áreas de Preservação
Permanente ou a unidades de conservação. Porém, a falta de vigilância e controle muitas vezes faz com que
ainda haja retirada ilegal de madeira, queimadas e outras ações de redução sobre as mesmas2327.
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História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
4 a 5 anos (para o gênero)779.
Macho
7 anos (para o gênero)779.
Peso adulto
Fêmea
2.115 ± 0 321,7 gramas2327 .
Macho
2.755,5 ± 0 373 gramas2327.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 365 cauda: 394 mm2326.
Macho
Cabeça-corpo: 358 cauda: 478 mm2326.
Sistema de acasalamento
Poligâmico790.
Razão sexual
1:1,5 (M:F adultos)2327.
Intervalo entre nascimentos
19 a 24 meses (para o gênero)221,779.
Tempo de gestação
5 a 6 meses779.
Tamanho da prole
1 filhote2327. Bezerra et al.207 registraram, em uma única ocasião, um adulto carregando dois filhotes.
Porém, não puderam afirmar tratar-se de gêmeos ou de allocare.
Taxa de crescimento anual da população
0,019 (taxa de crescimento estocástica da modelagem Vortex: modelo base)2327.
Longevidade
40 a 50 anos (indivíduos em cativeiro)779.
Tempo geracional
16 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo2124: 2n = 54, NF = 73.
População
O tamanho da população total remanescente foi estimado em 1.000 indivíduos2327. Porém, o número
estimado de indivíduos maduros deste táxon seria de apenas 500, uma vez que, para populações do
gênero Sapajus, considera-se uma igual proporção entre animais jovens e adultos790.
Araújo et al.83 observaram um grupo de 35 indivíduos, Ferreira et al.736 um grupo de 45 indivíduos,
Valença-Montenegro232 tem registros de grupo com apenas nove indivíduos, grupo com mais de 60 e
outro com cerca de 90 animais. Bezerra et al.207 têm registro de um grupo com 52 indivíduos e Bastos et
al.146 de um grupo com 77 indivíduos.
A extensão de ocorrência da espécie é estimada em aproximadamente 23.000 km2, mínimo polígono
convexo calculado a partir dos registros de ocorrência, e sua área de ocupação conhecida é de 150 km².
As informações sobre abundância populacional são de 2 grupos/km2, ou 0,5 grupos/10km739, gerando
uma estimativa de 131 indivíduos para a RPPN Gargaú e matas contíguas na Paraíba, e 0,11 a 0,33 ind/
ha1903,2327.
Tendência populacional: declinando.
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Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram a perda de habitat, cerca de 70% nos últimos
40 anos, o isolamento de populações, a maioria demograficamente não viável, pela expansão da lavoura
canavieira, assentamentos rurais, expansão urbana, aumento da matriz rodoviária e incêndios. A caça e
a apanha ainda são ameaças relevantes para a espécie.
Até recentemente, devido às populações atlânticas serem consideradas como S. libidinosus, eventuais
solturas de indivíduos desta espécie pelos órgãos ambientais podem ter ocorrido na área de distribuição
de macaco-prego-galego. Porém, este fator de ameaça nunca foi devidamente avaliado e estudos
sistemáticos se fazem necessários.
Ações de conservação
Existentes
Realização pelo ICMBio/CPB de Análises de Viabilidade Populacional (AVP) incluindo as populações
do Rio Grande do Norte e Paraíba e realização de AVP mais específicas para duas populações que estão
sendo monitoradas na Paraíba2327;
A espécie está incluída no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Primatas do Nordeste526.
Presença em unidades de conservação
Rio Grande do Norte: RPPN Mata Estrela741,1602, RPPN Stossel de Brito, no bioma Caatinga736;
Pernambuco: REVIS Matas do Siriji, REVIS Matas de Água Azul;
Paraíba: ESEC Estadual Pau Brasil741, RPPN Engenho Gargaú739,1602, APA Barra do Rio Mamanguape1602,
FLONA da Restinga de Cabedelo (oficina de avaliação).
Pesquisas
Existentes
• Ecologia de Sapajus flavius em fragmentos de Mata Atlântica na Paraíba (ICMBio/CPB, UFPB,
UFRN);
• Definição dos limites oeste da distribuição de Sapajus flavius (ICMBio/CPB);
• Genética populacional, filogenia e filogeografia de Sapajus flavius (ICMBio/CPB, University of Texas
at Austin);
• In situ conservation of the blond capuchin, Cebus flavius, in fragments of Atlantic Rain Forest in the
Northeast of Brazil (UFPE, UFRPE, University of Bristol, University of Lousville);
• Socioecologia de macacos-prego (UFRN);
• Protocolo de manejo e enriquecimento ambiental com grupos de Sapajus flavius visando à reprodução
e revigoramento populacional (UFPE, UFRPE, Parque Dois Irmãos);
• Monitoramento de populações na Paraíba e em Pernambuco por armadilhamento fotográfico (UFPE).
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Sapajus robustus (Kuhl, 1820)

Foto: Waldney Martins

Waldney Pereira Martins

Ordem: Primates
Família: Cebidae
Nomes comuns: macaco-prego-de-crista,
mico-topetudo, macaco-preto, macaco
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Não A
IC
Em Perigo (EN) A4cd
ENDÊM
rasil
do b

Justificativa
Sapajus robustus é uma espécie endêmica do bioma Mata Atlântica, ocorrendo nos estados da BA,
ES e MG. Suspeita-se que a espécie está sofrendo um declínio populacional de pelo menos 50% no
período de três gerações ou 48 anos, em decorrência principalmente da perda e fragmentação de habitat,
pecuária, agricultura, aumento da matriz energética e rodoviária, caça e apanha. Por essa razão foi
categorizada com Em Perigo (EN) pelo critério A4cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1316,1450
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas684,687a
Avaliação global1069

VU* B2ab(i,v); C2a(i)
Novas ou melhores informações disponíveis
Espírito Santo*: VU
Minas Gerais*: EN
EN A2c

*Avaliado como Cebus robustus.

Outros nomes aplicados ao táxon
Cebus apella ssp. robustus Kuhl, 1820.
Notas taxonômicas
Macaco prego de crista, Sapajus robustus tem esse nome devido ao seu caractere de maior destaque
que é a morfologia do capuz, com os pêlos do vértice bastante longos, eretos e convergentes na linha
mediana, de modo a formar um único topete1768.
De acordo com Kierulff et al.1069, Silva Jr.2122,2123 argumentou que os macacos-prego com capuz e os
sem capuz916,917 são tão diferentes em sua morfologia que devem ser considerados gêneros separados.
Portanto, considerou o gênero Cebus Erxleben 1777 para os macacos-pregos que não possuem capuz
e Sapajus Kerr 1792 para o grupo que apresenta capuz. Silva Jr2122 não reconhece nenhuma subespécie
para o grupo de macacos-pregos com capuz Hershkovitz916,917. Groves878,879 apresentou uma taxonomia
alternativa para os macacos-pregos com capuz, como segue: C. apella apella (Linnaeus, 1758); C.
apella fatuellus (Linnaeus, 1766); C. apella macrocephalus Spix, 1823; C. apella peruanus Thomas,
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1901; C. apella tocantinus Lönnberg, 1939; C. apella margaritae Hollister, 1914; C. libidinosus
libidinosus Spix, 1823; C. libidinosus pallidus Gray, 1866; C. libidinosus paraguayanus Fischer, 1829;
C. libidinosus juruanus Lönnberg, 1939; C. nigritus nigritus (Goldfuss, 1809); C. nigritus robustus
Kuhl, 1820; C. nigritus cucullatus Spix, 1823; C. xanthosternos Wied-Neuwied, 1826779,1986. Groves878
reconheceu três formas subespecíficas para C. nigritus: C. nigritus nigritus (Goldfuss, 1809); C. nigritus
robustus Kuhl,1820, considerada uma espécie distinta por Silva Jr2122 e C. nigritus cucullatus Spix, 1823,
considerado um sinônimo júnior de C. nigritus por Silva Jr.2122. Aqui está sendo seguida a taxonomia
proposta por Rylands2000.
Distribuição geográfica
Sapajus robustus é endêmico do bioma Mata Atlântica, tendo sua distribuição delimitada a nordeste
pelo rio Jequitinhonha, em MG e BA, a noroeste pelo rio Jequitinhonha (MG), a sudoeste pela Serra do
Espinhaço nos municípios de Serro, Couto de Magalhães de Minas e Felício dos Santos e rio Suaçuí
Grande (MG) e, por fim, tem como limite sudeste o rio Doce (MG e ES)1315. É preciso uma maior
amostragem na região considerada zona de intergradação1315. Esta região está localizada entre os rios
Suaçuí Grande e Santo Antônio em Minas Gerais. A extensão de ocorrência da espécie é maior que
119.000 km1315,1317, mas o tamanho da área de ocupação é desconhecido.

História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
4 anos (Cebus nigritus)779.
Peso adulto
Fêmea
2.300 g. (para o gênero)779.
Macho
3.300 g. (para o gênero)779.
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Comprimento adulto
Fêmea
800 mm (comprimento total); 470 mm (cabeça-corpo).
Macho
875 mm (comprimento total); 465 mm (cabeça-corpo)1768.
Sistema de acasalamento
Poligâmico221.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
2 anos (para o gênero)221,780.
Tempo de gestação
Desconhecido para a espécie.
Tamanho da prole
1 fihote (para o gênero)221,780.
Longevidade
40 a 50 anos (indivíduos do gênero em cativeiro)779.
Tempo geracional
16 anos1001.
Características genéticas
Desconhecidas para a espécie.
População
O tamanho da população total remanescente é de 14.400, estimativa extrapolada para a cobertura
vegetal remanescente dentro da distribuição geográfica da espécie por meio de dados de censo por
transecção linear na Reserva Natural Vale (ES)1315,1317. Entretanto, não se sabe se o número de indivíduos
maduros deste táxon é superior a 10.000.
Sapajus robustus apresenta tamanho médio dos grupos de 12 a 15 indivíduos1317.
A espécie está distribuída em uma região que vem sendo intensamente impactada nos últimos anos,
por fatores como aumento da matriz rodoviária e energética, expansão urbana, agricultura, pecuária,
desmatamento, expansão urbana, caça e apanha. Estima-se que estas ameaças vêm causando intensa
perda e fragmentação de habitat na área de extensão de ocorrência da espécie e, portanto, suspeita-se
que a espécie venha sofrendo um declínio populacional de pelo menos 50% no período de três gerações,
ou 48 anos.
As informações sobre abundância populacional: 2,47 – 0,6 avistamentos/10 km na Reserva Natural
Vale438; 0,22 grupos/10 km² na ESEC Acauã (MG); 0,65 grupos/10 km e 0,87 grupos/10 km na Fazenda
Nossa Senhora de Fátima (MG)1315; 0,535 grupos/km2 ou 1,822 ind/km² na Reserva Natural Vale1317.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: Agricultura, pecuária, expansão urbana,
desmatamento, aumento da matriz energética, aumento da matriz rodoviária, desconexão de habitat,
redução de habitat, caça, apanha e extensas áreas de monocultura de eucalipto e Pinus sp.
Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice II da CITES.
Em 1992 foi criado o Comitê Internacional para a Conservação e Gestão de macacos-prego da Mata
Atlântica, Sapajus xanthosternos e S. robustus pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA).
Atualmente, a espécie está contemplada no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Mamíferos
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da Mata Atlântica Central980,683a, que tem como objetivo principal incrementar a viabilidade das espéciesalvo, com a reversão do declínio populacional e ampliação da extensão, conectividade e qualidade de
seus habitat em áreas estratégicas dentro de cinco anos.
Necessárias
Segundo Martins1316 as principais estratégias de conservação para a espécie são:
• Garantir a proteção e a recuperação de áreas existentes dentro dos limites de distribuição da espécie;
• Manutenção de uma população viável de S. robustus em cativeiro, controlada e manejada por meio
de um studbook, é de grande importância para a manutenção da variabilidade genética da espécie. Os
indivíduos fora do Brasil são animais cativos em zoológicos dos Estados Unidos que teoricamente
fazem parte do Studbook mantido pelo Centro de Primatologia do Rio de Janeiro sob a coordenação do
Dr. Alcides Pissinati.
Além destas ações, há a necessidade de criação de uma REBIO no estado de Minas Gerais na região
do Vale do Mucuri. Essa região apresenta uma alta importância biológica, além de não existirem, dentro
dos limites de distribuição de Sapajus robustus em MG, nenhuma unidade de conservação de Proteção
Integral Federal1315,1317.
Presença em unidades de conservação
Bahia: RPPN Estação Veracel, PARNA Descobrimento, PARNA Pau-Brasil1315, PARNA e Histórico
do Monte Pascoal1315,2025, PARNA Alto Cariri432, RESEX Corumbau2025, APA Santo Antônio2122, RPPN
Portal Curupira (oficina de avaliação), APA Estadual Ponta da Baleia/Abrolhos (oficina de avaliação),
APA Estadual Caraíva/Trancoso (oficina de avaliação);
Espírito Santo: REBIO Córrego do Veado, REBIO do Córrego Grande1389, REBIO Sooretama438,1389,1980,
FLONA Rio Preto433, RPPN Fazenda Sayonara, APA Estadual Conceição da Barra (oficina de avaliação);
Minas Gerais: REBIO Estadual Mata dos Ausentes, ESEC Estadual Acauã1317, REVIS Mata dos
Muriquis, APA Estadual Alto do Mucuri432.
Pesquisas
São necessários estudos sobre a biologia e ecologia, aliados a parâmetros populacionais como
densidade populacional e tamanho de grupo, considerados essenciais para a elaboração de ações voltadas
à conservação da espécie1316.

Sapajus xanthosternos (Wied-Neuwied, 1826)

Foto: Luciano Candisani

Gustavo Rodrigues Canale, André Chein Alonso & Waldney Pereira Martins

Ordem: Primates
Família: Cebidae
Nome comum: macaco-prego-do-peito-amarelo
ÊMIClA
ENdD
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Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) A2cd; C2a(i)
Justificativa
Sapajus xanthosternos é uma espécie que ocorre no norte de Minas Gerais, Sergipe e Bahia. Sua
população foi estimada entre 3.000 e 5.000 indivíduos, com menos de 2.500 indivíduos maduros. As
subpopulações apresentam menos que 250 indivíduos maduros. Há um declínio populacional continuado
e a redução populacional foi inferida em pelo menos 50% nas últimas três gerações em razão das
ameaças que estão associadas à perda, fragmentação e desconexão de habitat, além de assentamentos
rurais, agricultura, pecuária, incêndios, caça e apanha. Sendo assim, esta espécie foi classificada como
Em Perigo (EN) pelos critérios A2cd; C2a(i).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1082,1450
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas684
Avaliação global1068

CR* A2cd; C2a(i)
Novas ou melhores informações disponíveis
Minas Gerais*: CR
CR A2cd

*Avaliado como Cebus xanthosternos.

Outros nomes aplicados ao táxon
Cebus apella ssp. xanthosternos Wied-Neuwied, 1826.
Notas taxonômicas
Silva Jr.2122,2123 argumentou que os macacos-prego com capuz e os sem capuz916,917 são tão diferentes
em sua morfologia que devem ser considerados gêneros separados. Portanto, considerou o gênero
Cebus Erxleben 1777 para os macacos-pregos que não possuem capuz e Sapajus Kerr 1792 para o
grupo que apresenta capuz. Silva Jr2122, não reconhece nenhuma subespécie para o grupo de macacospregos com capuz916,917. Groves878,879 apresentou uma taxonomia alternativa para os macacos-pregos com
capuz, como segue: C. apella apella (Linnaeus, 1758); C. apella fatuellus (Linnaeus, 1766); C. apella
macrocephalus Spix, 1823; C. apella peruanus Thomas, 1901; C. apella tocantinus Lönnberg, 1939;
C. apella margaritae Hollister, 1914; C. libidinosus libidinosus Spix, 1823; C. libidinosus pallidus
Gray, 1866; C. libidinosus paraguayanus Fischer, 1829; C. libidinosus juruanus Lönnberg, 1939; C.
nigritus nigritus (Goldfuss, 1809); C. nigritus robustus Kuhl, 1820; C. nigritus cucullatus Spix, 1823; C.
xanthosternos Wied-Neuwied, 1826779,1440. Aqui está sendo seguida a taxonomia proposta por Rylands2000.
Distribuição geográfica
Sapajus xanthosternos é endêmico ao Brasil ocorrendo nos estados da Bahia, Minas Gerais e Sergipe,
onde é residente e nativo1184. Possui a distribuição geográfica limitada pelo rio São Francisco a oeste e a
norte, e pelo rio Jequitinhonha ao sul e o limite oriental é o oceano Atlântico469,470,2122. O limite sudoeste
da espécie pode ser maior que o suspeitado, já que foi encontrada uma população as margens do rio
Jequitaí, município de Francisco Dumont (MG) (W.P. Martins, dados não publicados). Há indicações
de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação a sua área de ocupação ou extensão de
ocorrência histórica. A extensão de ocorrência da espécie é maior que 20.000 km² e infere-se que a área
de ocupação seja maior que 2.000 km².
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História natural
Sapajus xanthosternos ocorre em floresta ombrófila densa, floresta ombrófila submontana, mangue,
floresta semidecídua em áreas de cerrado e caatinga arbórea e arbustiva363,1629. Estudos em habitat de
floresta em Sergipe413 indicam que S. xanthosternos tem preferência por florestas maduras, apesar
de bastante tolerante aos efeitos da fragmentação do habitat, movimentando-se com facilidade entre
fragmentos com diferentes graus de maturidade e distúrbios antropogênicos363, podendo utilizar áreas
de cabruca, seringais e matas que tiveram exploração de madeira (A. Alonso, dados não publicados).
A área de vida do táxon baseada em mínimo polígono convexo é estimada entre 418 a 1030 ha
(Kernel: 259 a 979 ha)360,363,1184. Para um grupo de 24 a 27 indivíduos na REBIO Una, registrou-se
área de vida de 1030 ha (Kernel: 979 ha)363, após a fissão deste grupo, a área de vida do grupo de 14
indivíduos monitorado por um ano foi reduzida para 969 ha (Kernel: 671 ha)360. Um grupo de 9 a 10
indivíduos monitorado por 16 meses na RPPN Capitão apresentou área de vida de 478 ha (Kernel:
259 ha). Enquanto um grupo de 17 a 18 indivíduos com avistamentos fortuitos registrados na Reserva
Ecológia da Michelin apresentou área de vida de 418 ha (Kernel não calculado)363.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
4 anos (Cebus nigritus)779.
Peso adulto
Fêmea
1.370 a 3.400 g.1968.
Macho
1.300 a 4.800 g.1968.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 465, cauda: 870 mm914,1092; Cabeça-corpo: 340 a 440 mm878.
Macho
Cabeça-corpo: 465, cauda: 870 mm914,1092; Cabeça-corpo: 340 a 440 mm878.
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Sistema de acasalamento
Poligâmico221.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
2 anos (para o gênero)221,780.
Tempo de gestação
5 a 6 meses (G.R. Canale, dados não publicados).
Tamanho da prole
1 filhote (para o gênero)221,780.
Longevidade
até 50 anos (indivíduos do gênero em cativeiro)779.
Tempo geracional
16 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: 2n = 54 apresentando um par de cromossomos distinto em relação a C. apella2082.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Foi observada a ocorrência de polimorfismos entre populações ou subespécies de diferentes regiões
devido a variações na heterocromatina1296,1323,2083.
População
O tamanho da população total remanescente é de 3.000 a 5.000711,1184,1476 e, com base nesta informação,
infere-se que o número de indivíduos maduros deste táxon seja menor que 2.500. Além disto, e
considerando o alto grau de fragmentação de suas populações, infere-se que nenhuma subpopulação
apresente mais que 250 indivíduos maduros.
Sapajus xanthosternos apresenta tamanho médio dos grupos de 9 a 27 indivíduos: 9 a 10 indivíduos
na RPPN Capitão, 24 a 27 indivíduos na REBIO de Una, e 18 indivíduos na Reserva Ecológica da
Michelin1184.
A espécie está distribuída em uma região que vem sendo intensamente impactada nos últimos anos,
por fatores como incêndios, assentamentos rurais, agricultura, pecuária, desmatamento, desconexão
e redução de habitat, caça e apanha. Estima-se que estas ameaças vêm causando intensa perda e
fragmentação de habitat na área de extensão de ocorrência da espécie. O aumento da intensidade do
desmatamento ocorreu em meados de 1970361,1402 e, portanto, suspeita-se que a espécie tenha sofrido um
declínio populacional de pelo menos 50% nas últimas três gerações, ou 48 anos.
As informações sobre abundância populacional são: 0,72 grupos/km² ou 10,87 ind/km² - Una,
Bahia1996; 0,6 grupos/km² e 4,6 ind/km² na Fazenda Trapsa, Itaporanga d`Ajuda, Sergipe725.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: incêndio, assentamentos rurais, agricultura,
pecuária, desmatamento, desconexão de habitat, redução de habitat, caça e apanha.
Ações de conservação
Existentes
A espécie está contemplada no Plano de Ação Nacional (PAN) para Conservação dos Primatas
do Nordeste689 que tem como objetivo principal garantir pelo menos cinco populações viáveis para
cada espécie-alvo, em diferentes ecossistemas, aumentado a área e a conectividade dos habitat dessas
espécies e diminuindo os conflitos socioambientais nas áreas de ocorrência. Também está inserida no
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Plano de Ação Nacional para a Conservação das espécies Ameaçadas e de Importância Socioeconômica
do Ecossistema Manguezal - PAN Manguezal990c.
Em 1992 foi criado um comitê sob a coordenação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA)
para a conservação e manejo de duas espécies de macacos-prego com ocorrência na Floresta Atlântica,
S. xanthosternos e Sapajus robustus, visando promover estudos de campo e organizar uma população em
cativeiro a partir dos inúmeros espécimes provenientes de apreensões. Este programa foi reestruturado
em 2002120,2024, porém extinto em 2011. Apesar disso existe um grande esforço de apoio à pesquisa in
situ por parte dos zoológicos europeus que mantêm populações de S. xanthosternos em um programa de
reprodução monitorado e organizado1184.
A espécie está listada no Apêndice II da CITES.
Necessárias
Deve ser dada maior relevância às unidades de conservação na região da Chapada Diamantina
(BA), em especial as localidades de Andaraí, Lençóis e Mucugê, onde há simpatria entre esta espécie
e C. barbarabrownae que está criticamente ameaçado de extinção. Tais UC têm conflitos fundiários,
necessitam conselhos, infraestrutura básica, planos de manejo entre outros. unidades de conservação
que possuem áreas com simpatria de espécies ameaçadas de extinção, necessitam ser priorizadas para
efetivação em relação às UC que não possuem tal característica (R.C. Printes, com. pess., 2012).
Implantação de unidades de conservação ao longo de sua distribuição. Há um número muito reduzido
de UC na parte oeste da distribuição da espécie, região que merece atenção especial devido à existência
de poucos remanescentes florestais. Especificamente na região da Mata Atlântica do sul da Bahia, é
necessário intensificar a fiscalização dentro das UC, e a repressão da caça para consumo de carne e captura
de filhotes de macacos-prego. Isto associado à informação e educação ambiental das comunidades locais
em áreas de contato com populações de macacos-prego.
Presença em unidades de conservação
Sergipe: APA Litoral Sul413, PARNA Serra de Itabaiana164;
Bahia: REBIO Una1081,2025,2405, PE Serra do Conduru394,1081, RPPN Fazenda Pé de Serra, PE Sete
Passagens1081, RPPN Reserva Capitão1067, PARNA Chapada Diamantina, PARNA Serra da Lontras,
RPPN Pedra do Sabiá, RPPN Reserva Ecológica Rio Capitão, RPPN Serra do Teimoso, APA ItacaréSerra Grande (Canale et al., dados não publicados), RPPN Serra Bonita (M. Montenegro, com. pess.,
2012), REVIS de Una (oficina de avaliação), APA Estadual Baía de Camamu (oficina de avaliação),
APA Estadual Lagoa Encantada (oficina de avaliação), APA Estadual Marimbus/Iraquara (oficina
de avaliação), RPPN Fazenda Ararauna (oficina de avaliação), RPPN Ecoparque de Una (oficina de
avaliação);
Minas Gerais: REBIO Mata Escura (Canale et al., dados não publicados).
Pesquisas
Existentes
Existe uma pesquisa em andamento envolvendo a ecologia da espécie na Caatinga e nas áreas de
tensão ecológica (Caatinga/Mata Atlântica) e/ou em diferentes tipos de habitat (matas semi-decíduas,
ambientes rupestres).
Necessárias
Análise genética das populações selvagens da espécie para entender a variação de coloração e
possíveis hibridismos com outras espécies de Sapajus. Esse conhecimento ajudaria principalmente na
identificação de híbridos para o manejo da espécie em cativeiro1068.
Pesquisas sobre a ecologia da espécie para entender as causas das baixas densidades encontradas e os
efeitos da fragmentação nas populações remanescentes1068.
É preciso uma maior amostragem na Mata da Sambaúba, próxima ao município de Pacatuba, Sergipe
(L. Jerusalinsky, com. pess., 2012).
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Cacajao hosomi Boubli, da Silva, Amado, Herbk, Pontual & Farias, 2008

Foto: Jean Philipe Boubli

André Chein Alonso

Ordem: Primates
Família: Pitheciidae
Nomes comuns: uacari, bicó

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) A4d
Justificativa
Cacajao hosomi possui distribuição restrita e, apesar de ocorrer em unidade de conservação, essa
área se sobrepõe quase inteiramente com Terras Indígenas, onde vem sendo relevante o aumento
populacional dos Yanomamis e, consequentemente, o aumento da pressão de caça focada nessa espécie,
principalmente pelo uso de armas de fogo e o acesso às áreas mais remotas que é cada vez maior.
Suspeita-se que a espécie ocupe uma área relativamente menor em virtude da existência de lacunas de
registro na extensão de ocorrência e ocupação (EOO). Devido a isso, suspeita-se uma redução de pelo
menos 50% da população ao longo de três gerações, sendo assim categorizado como Em Perigo (EN)
sob o critério A4d.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global272

Não consta
Não consta
VU A2d

Outros nomes aplicados ao táxon
Cacajao melanocephalus melanocephalus.
Notas taxonômicas
Esta espécie foi descrita recentemente por Boubli et al.270 e neste trabalho seguimos a taxonomia dos
primatas neotropicais proposta por Rylands2000.
Distribuição geográfica
O táxon não é endêmico ao Brasil, ocorrendo também na Venezuela270. No Brasil está presente no
estado do Amazonas, onde é residente e nativo. A distribuição desta espécie é delimitada a sul e a oeste
pelo rio Negro (Brasil e Venezuela), e a leste pelo rio Marauiá (Brasil), e pelo canal Cassiquiari e rio
Orinoco, ao norte (Venezuela)270, embora possa ocorrer também ao norte do canal Cassiquiari270. É
preciso uma maior amostragem no lado Venezuelano, ao longo do canal Cassiquiari e alto Orinoco.
Há indicações de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação a sua área de ocupação
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ou extensão de ocorrência histórica. Outrora abundante ao longo do Canal Maturacá (canal natural
que liga o rio Cauaburi no Brasil com o Canal Cassiquiari na Venezuela), atualmente é considerado
raro nesta região devido à intensa caça por garimpeiros e comunidades tradicionais274. A consequência
deste impacto pode ser a extinção local em grande parte da distribuição no sul da Venezuela, estando
as populações remanescentes restritas às florestas do interflúvio Baria-Manipitari1156. A extensão de
ocorrência da espécie é 11.257 km² (mínimo polígono convexo - MPC), mas provavelmente é maior por
ocorrer em todo o PARNA do Pico da Neblina. Não se sabe se área de ocupação da espécie é maior que
2.000 km².

História natural
Cacajao hosomi habita floresta Amazônica de terra firme, floresta de igapó, campinarana ou caatinga
do rio Negro, floresta de solos arenosos, e floresta ombrófila montana até altitudes de 1.500 metros274.
O táxon é restrito a habitat primários, porém não se sabe se apresenta tolerância a modificações/
perturbações no ambiente.
Boubli273 e Boubli & Tokuda271 reportam que o grupo de Cacajao hosomi estudado usava áreas fora
do sistema de trilhas o qual tinha cerca de 1.000 ha e sugerem que C. hosomi pode mudar sua área de
vida sazonalmente para melhor aproveitar os recursos supra-anuais.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
Desconhecida para a espécie.
Macho
Peso adulto
Fêmea
3.100 g.270.
Macho
4.500 g.270.
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Comprimento adulto
Fêmea
638 mm270.
Macho
690 mm270.
Sistema de acasalamento
Poligâmico273.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
Desconhecido para a espécie.
Tempo de gestação
6 meses para Cacajao calvus calvus103.
Tamanho da prole
1 indivíduo.
Longevidade
Desconhecida para a espécie.
Tempo geracional
10 anos1001.
Características genéticas

Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Este táxon é espécie irmã de Cacajao ayresi, tanto morfologicamente como molecularmente são muito
semelhantes.
População
No PARNA do Pico da Neblina o tamanho de um grupo de Cacajao hosomi foi estimado em cerca
de 70 indíviduos por Boubli273.
Apesar da relativamente grande área de distribuição, o declínio populacional é suspeitado considerando
a caça focada nesta espécie, em uma área que é conhecida pelos indígenas como “matas de fome”, pela
ausência de “caça” em extensas áreas. A espécie ocupa efetivamente uma área muito menor, pois há
varias lacunas de registro em sua distribuição.
O tamanho da população total remanescente não é conhecido, mas estima-se que o número de
indivíduos maduros deste táxon seja superior a 10.000.
Existe aporte de indivíduos de fora do Brasil, mas não se sabe sobre a contribuição relativa de
populações estrangeiras para a manutenção das populações nacionais.
As informações sobre abundância populacional são: 7 ind/km² – PARNA do Pico da Neblina (AM)273.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: Caça intensa pelos indígenas Yanomamis
em especial nas áreas de Maturacá, Nazaré, Xamatá e Pochoró. Ainda que boa parte da população da
espécie esteja em áreas protegidas no Brasil, já existem locais em que se constatou drástica redução
populacional, como por exemplo, no canal de Maturacá, onde antes a espécie era abundante.
Ações de conservação
A espécie está listada no Apêndice I da CITES e incluída no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Primatas Amazônicos990b.
Presença em unidades de conservação
Amazonas: PARNA do Pico da Neblina273, REBIO Morro dos Seis Lagos (J.P. Boubli, com. pess., 2012).
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A espécie também está presente em unidades de conservação na Venezuela: PARNA Serrania de la
Neblina.

Callicebus barbarabrownae Hershkovitz, 1991

Foto: Antônio Estrela

Rodrigo Cambará Printes, André Chein Alonso & Leandro Jerusalinsky

Ordem: Primates
Família: Pitheciidae
Nomes comuns: guigó, guigó-da-caatinga,
sauá-loiro, pangola
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção
Não A e critérios
ÊMIC
END(CR)
Criticamente em Perigo
sil C2a(i)
do bra
Justificativa
Callicebus barbarabrownae é uma espécie rara e endêmica à Caatinga da Bahia e Sergipe. Possui
uma densidade populacional muito baixa, com número de indivíduos maduros inferido próximo a 250 e
subpopulações também muito pequenas, com menos de 50 indivíduos maduros em cada. Sua população
tende a apresentar um declínio continuado, sendo motivado principalmente pela perda e fragmentação
de habitat. A espécie não foi registrada em unidades de conservação de Proteção Integral. Dessa forma,
Callicebus barbarabrownae foi categorizada como Criticamente em Perigo (CR), pelos critérios C2a(i).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1794
Listas estaduais de espécies
Avaliação global2357

CR B2ab(i,ii,iii); C2a(i); D
Não consta
CR C2a(i)

Outros nomes aplicados ao táxon
Callicebus gigot gigot (Hill, 1960); Callicebus personatus barbarabrownae Hershkovitz, 1991
(Grooves 2001).
Notas taxonômicas
Todas as revisões de Callicebus têm alocado seus táxons a grupos de espécies com base em
caracteres morfológicos. Hershkovitz923,924 e Groves878,879 consideraram quatro grupos para o gênero,
sendo os táxons que habitam a Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga – inclusive a forma barbarabrownae
– incluídos no grupo moloch, predominantemente amazônico. Já Kobayashi1103 e Kobayashi &
Langguth1102 propuseram cinco grupos de espécies para Callicebus, alocando as formas do leste do Brasil
– inclusive barbarabrownae – em um grupo próprio: personatus. Para os táxons atualmente alocados
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nesse grupo, Hershkovitz923,924 considerou as formas personatus (É. Geoffroy, 1912), melanochir (WiedNeuwid, 1920), nigrifrons (Spix, 1823) e barbarabrownae Hershkovitz, 1990, como sub-espécies de
C. personatus, sendo que C. coimbrai Kobayashi & Langguth, 1999 ainda não tinha sido descrito.
Já Kobayashi1103 e Kobayashi & Langguth1102, com base principalmente em dados craniométricos,
sugeriram o nível específico para todas as formas do grupo personatus, inclusive C. barbarabrownae.
Por outro lado, Groves878,879, seguiu amplamente a proposta de Hershkovitz924, considerando as formas
personatus, nigrifrons, melanochir e barbarabrownae como sub-espécies de C. personatus, mas
aceitando o nível específico para C. coimbrai. Em sua revisão sobre o gênero, van Roosmalen et al.1939
seguiram a proposta de Kobayashi1103 e Kobayashi & Langguth1102, também aceita por Rylands et al.1993
e Rylands2000, considerando C. barbarabrownae como espécie plena e compondo o grupo personatus
juntamente com as espécies C. nigrifrons, C. melanochir, C. personatus e C. coimbrai. Printes1798
desataca que o histórico taxonômico de C. barbarabrownae é complexo, envolvendo uma possível
confusão de nomenclatura com a antiga espécie de Spix, Callithrix gigot (Spix 1823) e de localidadetipo com Callicebus melanochir (Wied-Neuwied 1820), espécie parapátrica. No presente documento é
adotada a classificação de Rylands2000.
Distribuição geográfica
Callicebus barbarabrownae é endêmico do Brasil, presente nos estados de Bahia e oeste de
Sergipe, onde é residente e nativo1792,1794,1800,2357. De acordo com Printes et al.10,14, os limites geográficos
reconhecidos atualmente para C. barbarabrownae são: Serras de Minuim, Bahia, ao norte; Serra do
Sincorá, Bahia, ao sul; município de Coronel João Sá, Bahia, a leste; e as Serras de Salitre, Bahia, a
oeste.
É preciso uma maior amostragem na TI Quiriri, em Banzaê, Bahia, onde provavelmente há uma
população, bem como no PARNA da Chapada Diamantina, Lençóis, Bahia, e no PE Sete Passagens,
Miguel Calmon, Bahia, locais de possível ocorrência.
A extensão de ocorrência da espécie é de 291.438 km² e sua área de ocupação é de 2.636 km² de
acordo com Printes et al.1800.
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História natural
Callicebus barbarabrownae ocorre em Caatingas arbóreas e matas orográficas, entre 241 e 908
metros1800. Não é restrito a habitat primários e apresenta certa tolerância a modificações/ perturbações
do ambiente1800.
O tamanho da área de vida do táxon é desconhecido.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
2,5 anos (para C. melanochir)683c.
Macho
Peso adulto
Fêmea
1.378 g. (970 a 1.600) (para C. personatus)924.
Macho
1.270 g. (1.050 a 1.650) (para C. personatus)924.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 356 mm (310 a 400), cauda: 485 mm (418 a 560) (para C. personatus)924.
Macho
Cabeça-corpo: 380 mm (350 a 420), cauda: 508 mm (470 a 550) (para C. personatus)924.
Sistema de acasalamento
Monogâmico1882.
Razão sexual
1:1 (para o gênero)1547.
Intervalo entre nascimentos
Desconhecido para a espécie.
Tempo de gestação
6 meses (para C. coimbrai)772,2019.
Tamanho da prole
1 filhote (para o gênero)1501.
Longevidade
Desconhecida para a espécie.
Tempo geracional
8 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: Desconhecido. Para outras espécies do grupo personatus já foram encontrados 2n = 42,
para C. nigrifrons1512, e 2n = 44, para C. personatus1918 e C. coimbrai1920. O cariótipo encontrado para
estas espécies foi completamente homólogo nos padrões de bandeamento G e na posição do NOR.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Análises de mapeamento genômico comparativo (ZOO-FISH) demonstraram que o grupo personatus
de Callicebus representa uma linhagem distinta, com base em cinco sinapomorfias cromossômicas,
dando suporte à validade deste grupo de espécies1792,1920. Estudos cariotípicos sobre C. melanochir e
C. barbarabrownae e, principalmente, análises moleculares incluindo mais táxons de Callicebus são
necessárias para compreender as relações filogenéticas entre as formas do grupo personatus, e deste
com os demais grupos do gênero1792.
População
Baseado nos dados de Printes1798 e Printes et al.1800 – considerando apenas os indivíduos e grupos
efetivamente registrados, sem extrapolações, estima-se que o tamanho da população total remanescente
de C. barbarabrownae seja inferior a 1.000 indivíduos. Consequentemente, infere-se que o número de
indivíduos maduros deste táxon não seja maior que o limiar de 250.
Já foram obtidas as seguintes estimativas de tamanho de grupo para Callicebus barbarabrownae:
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3-4 indivíduos (média de 3,3), em dois grupos observados na região de Lençóis, Chapada Diamantina,
Bahia504; 5 indivíduos, em um grupo observado no noroeste de Sergipe791; 2-4 indivíduos, em grupos
observados durante levantamento de populações da espécie1800.
Informações sobre abundância populacional: 0,19 grupos/10 km, estimado por meio de três
observações, e 0,85 grupos/10 km, calculado por meio de 13 eventos de vocalização, na região de
Lençóis, Chapada Diamantina, Bahia504; 4 ind/km2, no noroeste de Sergipe791.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: desmatamento associado à implantação
de pastagens para pecuária extensiva e à conversão de áreas para agricultura; novos assentamentos
rurais em área de ocorrência da espécie; expansão urbana causando perda de áreas rurais de municípios;
fragmentação florestal levando à redução de habitat. As poucas dezenas de fragmentos ocupados pela
espécie estão esparsos em uma matriz pouco permeável, levando a que as populações remanescentes
estejam severamente fragmentadas, gerando potenciais riscos demográficos e genéticos. A ampliação
das áreas urbanizadas vêm aumentando os riscos de eletroplessões, atropelamentos e predação por
cachorros domésticos. A espécie não é um alvo preferencial de caça ou domesticação, mas sofre tais
impactos de forma esporádica ou oportunística, e já foi observado um caçador portando um indivíduo
morto da espécie próximo a Lençóis, Bahia504.
Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice II da CITES. Em 2003, o Governo do Brasil instituiu um Grupo
de Trabalho para a Conservação de Callicebus barbarabrownae e Callicebus coimbrai1261. Em 2010,
Callicebus barbarabrownae foi incluído entre os 25 primatas mais ameaçados do mundo pelo Grupo
Especialista em Primatas da IUCN e pela Sociedade Internacional de Primatologia2058. Em 2011, a
espécie foi enfocada na formulação do Plano de Ação Nacional para os Primatas do Nordeste – PAN
PRINE526, que estabeleceu estratégias para sua conservação. Antônio Estrela desenvolveu atividades de
educação ambiental na região de Lamarão, Bahia.
Necessárias
De acordo com Printes & Rylands1794, as principais estratégias para a conservação da espécie são:
• Desenvolvimento de atividades de educação ambiental com os agricultores e planejamento conjunto
do desenho dos lotes para assentamentos rurais, visando manter a conexão entre as áreas de reserva
legal, com parceria entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e os órgãos
ambientais federais competentes;
• Financiamento para agricultura e irrigação como incentivo à agricultura familiar e em detrimento da
pecuária e do desmatamento anual de novas áreas para plantio;
• Resolver a situação fundiária e implementar planos de manejo nas unidades de conservação (estaduais
e federais) já existentes. Exemplos citados pelos autores: “PARNA da Chapada Diamantina (com
problemas fundiários) e o PE das Sete Passagens (sem plano de manejo)”;
• Criar mecanismos para facilitar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN);
• Por fim, os autores afirmam que “Nos locais onde há necessidade de estabelecer novas unidades
de conservação de domínio público, sugere-se que sejam unidades de tamanho operacional para a
fiscalização e desapropriação, incentivando, simultaneamente, a criação de RPPNs em seu entorno.
Essa estratégia é recomendada para a região de Salitre, município de Gentio do Ouro (BA), onde foram
encontradas caatingas arbóreas com guigós”1794;
• Conforme Printes1798, dentre as áreas com ocorrência de Callicebus barbarabrownae, aquelas com
melhor potencial para criação de unidades de conservação de Proteção Integral visando a conservação
da espécie são: Município de Gentio do Ouro e região de Salitre (BA) (11°32’54,40”S, 42°22’58,70”W);
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Município de Monte Santo - Contendas (10°26’44,60”S, 39°10’11,70”W); Município de Monte Santo Serra Branca (10°24’32,40”S, 39°20’27,80”W).
Presença em unidades de conservação
Há mais de 25 unidades de conservação (UC) dos diversos níveis – federal, estadual e municipal – ao
longo da extensão de ocorrência de Callicebus barbarabrownae, sendo praticamente a metade destas,
RPPNs.
Bahia: ESEC Raso da Catarina (oficina de avaliação), ARIE Serra do Orobó (oficina de avaliação), APA
Marimbus/Iraquara (oficina de avaliação), APA Serra Branca/Raso da Catarina (oficina de avaliação).
Há, ainda, a possibilidade de ocorrência de C. barbarabrownae no PARNA da Chapada Diamantina,
em função de registros obtidos em uma propriedade confrontante com essa UC1794,1800.
Pesquisas
Existentes
Rodrigo Cambará Printes (ICMBio) desenvolveu projeto de doutorado pela UFMG, com apoio do IESB,
para levantamento de populações, definição de limites de distribuição e avaliação do status taxonômico
da espécie mediante financiamento do Programa de Proteção as Espécies Ameaçadas de Extinção da
Mata Atlântica Brasileira, coordenado em parceria pela Fundação Biodiversitas e CEPAN1798,1800. Os
trabalhos desse pesquisador incluem, ainda, análises etnoprimatológicas e proposição de estratégias de
conservação1798,1800,1801 (Printes & Estrela, dados não publicados). Antônio Estrela realizou levantamentos
populacionais, e trabalhos de etnoprimatologia e de educação ambiental na região de Lamarão, Bahia,
com apoio da Secretaria de Educação daquele município690. O ICMBio/CPB, em parceria com a UFS e
a SEMARH/Sergipe, realizou levantamento de áreas de ocorrência da espécie nos limites de distribuição
com C. coimbrai e vem realizando modelagens de distribuição potencial para contribuir com a definição
dos limites de distribuição da espécie1029,1031. Stephen F. Ferrari (UFS) vem orientando diversos estudos
sobre a espécie, incluindo levantamentos de abundância populacional791 e áreas de ocorrência1285.

Callicebus coimbrai Kobayashi & Langguth, 1999

Ordem: Primates
Família: Pitheciidae
Nomes comuns: guigó, guigó-de-coimbra-filho

Foto: João Pedro Souza-Alves

Leandro Jerusalinsky & João Pedro Souza-Alves
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Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) B2ab(ii,iii,v); C2a(i)
Justificativa
Callicebus coimbrai é uma espécie endêmica da Mata Atlântica de Sergipe e litoral norte da Bahia.
Sua pequena população remanescente com cerca de 2.000 indivíduos está severamente fragmentada,
ocupando áreas de 3 a 3.000 ha, com uma área de ocupação total de 150 a 200 km2, inseridos em uma
matriz de pastagem, cana-de-açúcar, silvicultura e citricultura. Nenhuma de suas subpopulações tem
mais de 250 indivíduos maduros. Sua população tende a apresentar um declínio continuado, sendo
motivado principalmente pela perda e fragmentação do habitat, causado por atividades agropecuárias,
expansão urbana e assentamentos rurais. Dessa forma, esse táxon foi classificado como Em Perigo (EN)
pelos critérios B2ab(ii,iii,v); C2a(i).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1035
Justificativa para mudança de categoria
Avaliações estaduais
Avaliação global2361

CR B1ab(i,ii,iii); C2a(i); D
Novas ou melhores informações disponíveis
Não consta
EN B1ab(ii,iii); C2a(i)

Notas taxonômicas
Todas as revisões de Callicebus têm alocado seus táxons a grupos de espécies com base em caracteres
morfológicos923,924. Hershkovitz e Groves878 consideraram quatro grupos para o gênero, sendo os táxons
que habitam a Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga incluídos no grupo moloch, predominantemente
amazônico. Já Kobayashi1103 e Kobayashi & Langguth1102 propuseram cinco grupos de espécies para
Callicebus, alocando as formas do leste do Brasil – inclusive coimbrai, descrito nesse trabalho de 1999
– em um grupo próprio: personatus. Para os táxons atualmente alocados nesse grupo, Hershkovitz923,924
considerou as formas personatus (É. Geoffroy, 1912), melanochir (Wied-Neuwid, 1920), nigrifrons
(Spix, 1823) e barbarabrownae (Hershkovitz, 1990), como sub-espécies de C. personatus, sendo que C.
coimbrai (Kobayashi & Langguth, 1999) ainda não tinha sido descrito. Já Kobayashi1103 e Kobayashi &
Langguth1102, com base principalmente em dados craniométricos, sugeriram o nível específico para todas
as formas do grupo personatus, inclusive C. coimbrai. Por outro lado, Groves878,879, seguiu amplamente a
proposta de Hershkovitz924, considerando as formas personatus, nigrifrons, melanochir e barbarabrownae
como sub-espécies de C. personatus, mas aceitando o nível específico para C. coimbrai. Em sua
revisão sobre o gênero, van Roosmalen et al.1939 seguiram a proposta de Kobayashi1103 e Kobayashi &
Langguth1102, também aceita por Rylands et al.1993 e Rylands2000, considerando C. coimbrai como espécie
plena e compondo o grupo personatus juntamente com as espécies C. personatus, C. melanochir, C.
nigrifrons e C. barbarabrownae. Esta última é a classificação adotada no presente documento.
Distribuição geográfica
Callicebus coimbrai é endêmico ao Brasil, e está presente no estado de Sergipe e ao norte da Bahia,
onde é residente e nativo. Sua distribuição geográfica cobre pouco menos de 30.000 km², compreendendo
a zona da mata de Sergipe e litoral norte da Bahia1029,1035. Os limites oriental (Oceano Atlântico) e
setentrional (rio São Francisco) de distribuição da espécie são bem definidos, por serem grandes e
estáveis barreiras físicas à dispersão1029,1035,1792. Não existe qualquer registro de Callicebus na margem
esquerda do rio São Francisco nos estados de Bahia, Alagoas e Pernambuco, determinando os limites
norte e noroeste do gênero na Mata Atlântica e Caatinga1629,1792. Em concordância com Hershkovitz924,
que propôs como limite setentrional para C. barbarabrownae o rio Itapicuru, no extremo norte do
litoral baiano, Kobayashi & Langguth1102 sugeriram esse rio como limite meridional para a distribuição
de C. coimbrai, o que foi seguido por van Roosmalen et al.1939. Entretanto, registros de Printes1797,1798
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próximos ao Recôncavo Baiano, apontaram o rio Paraguaçu como presumível limite sul da distribuição
de C. coimbrai, supostamente atuando como barreira ao contato com C. melanochir, sugerindo-se
que C. barbarabrownae estaria restrito a áreas mais intracontinentais, em ambas as margens do rio
Paraguaçu1792,1801.
Ainda restam incertezas quanto aos limites exatos da distribuição de C. coimbrai a oeste, embora
atualmente se considere que coincida aproximadamente com os limites da Mata Atlântica e, portanto,
com a borda oriental da distribuição de C. barbarabrownae, espécie que ocupa ambientes associados
ao bioma Caatinga1029,1030,1035,1799,1801. Além disso, resultados de diversos levantamentos populacionais
evidenciaram uma lacuna de ocorrência de guigós que varia entre 30 e 70 km de largura entre as
populações mais próximas à costa oceânica, portanto na Mata Atlântica, e aquelas mais intracontinentais,
portanto na Caatinga165,708,1029,2030. Esse hiato corresponde às formações conhecidas como agreste,
na transição entre os dois biomas, conferindo suporte à hipótese de uma barreira ecológica entre
C. coimbrai e C. barbarbarownae708,1029,1032,1792. Assim, a distribuição atual de C. coimbrai estaria
praticamente delineada a oeste pela isoieta de 1.000 mm, com uma clara preferência de habitat por
ambientes de Floresta Ombrófila Densa e Floresta Estacional Semidecídua, e praticamente restrita
a altitudes de até 200 metros1029. Os resultados de modelagens de distribuição potencial com uso de
MAXENT sobre estas espécies reforçam a proposta de existência de uma barreira ecológica entre suas
distribuições1029,1032. Outra questão relacionada ao limite oeste de C. coimbrai é que, sendo uma espécie
que ocupa preferencialmente florestas úmidas, é possível que sua distribuição a oeste tenha se retraído
em direção ao leste, em função da prática antrópica de desmatamento e queimada, que teria propiciado
um avanço das matas mais secas e formações características da Caatinga – teoricamente ocupadas por C.
barbarabrownae924 – sobre áreas antigamente cobertas por matas mais úmidas e formações associadas
à Mata Atlântica460.
Atualmente, o registro mais setentrional de C. coimbrai está situado na Mata da Maresia (10°24’S,
36°43’W) e o mais oriental na Fazenda Aiumas/Mata da Estiva (10°25’S, 36°40’W), ambos no nordeste
de Sergipe. Os extremos meridional e ocidental coincidem no recôncavo baiano, justamente no maior
fragmento florestal com ocorrência atual da espécie, a Serra de São Francisco (12°43’S, 38°52’W). A
presença da espécie foi confirmada em 125 fragmentos florestais com extensões variando entre quatro
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e 3.000 ha1029. O somatório do tamanho estimado para esses fragmentos permite inferir uma área de
ocupação total de 22.500 ha (ou 225 km2) para a espécie e, portanto, que ocupe efetivamente menos de
1% de sua extensão de ocorrência de aproximadamente 30.000 km2, de acordo com Jerusalinsky1029.
História natural
Callicebus coimbrai habita floresta Atlântica, floresta ombrófila perene, floresta semidecidual e
floresta decidual2361. Não é restrito a habitat primários, podendo ser encontrado em habitat secundários
e antropizados413,2188. Ocorre frequentemente em fragmentos pequenos (menores que 50 ha) altamente
modificados pela ação antropogênica, e registros obtidos em diversas localidades indicam que a espécie
tem capacidade de sobreviver em fragmentos com extensões abaixo de 10 ha1029,1030. Entretanto, a espécie
apresenta modificações comportamentais e alimentares de acordo com o grau de perturbação2189,2190. É uma
espécie predominantemente arborícola, com hábitos diurnos e críptico e, com locomoção quadrupedal.
É predominantemente frugívora2189, contudo, varia a dieta com folhas maduras e jovens, sementes, flores
e insetos. Dedicam a maior parte do tempo realizando atividades de menor gasto energético, como o
descanso2190. A área de vida total do táxon pode variar entre 9,8 a 13,5 ha772 (J.P. Souza-Alves dados
não publicados), onde o tamanho da área explorada varia entre 7 a 9,1 ha, percorrendo em média uma
distância de 1.073 m, contudo, em áreas menores o grupo tende a se locomover 694 m, em média (J.P.
Souza-Alves & R.R.D. Chagas, dados não publicados).
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
3 anos e 3 meses (J.P. Souza-Alves, dados não publicados).
Macho
2,5 anos (para C. melanochir)683c.
Peso adulto
Fêmea
1.200 g. (1.030 a 1.300)772.
Macho
1.270 g. (1.050 a 1.650) (para C. personatus)924.
Comprimento adulto
Total: 8.202 mm (8.000 a 8.444); Cabeça-corpo: 3.498 mm (3.430 a 3.600), cauda: 4.687
Fêmea
(4.530 a 4.840)1102.
Cabeça-corpo: 3.800 mm (3.500 a 4.200), cauda: 5.080 mm (4.700 a 5.500) (para C.
Macho
personatus)924.
Sistema de acasalamento
Monogâmico1882.
Razão sexual
1:1 (para o gênero)1547.
Intervalo entre nascimentos
1 ano (J.P. Souza-Alves, dados não publicados).
Tempo de gestação
4 meses e 25 dias (J.P. Souza-Alves, dados não publicados).
Tamanho da prole
1 a 2 filhotes (J.P. Souza-Alves & M.M. Santana, dados não publicados).
Longevidade
Desconhecida para a espécie.
Tempo geracional
8 anos1001.
Características genéticas
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Cariótipo: 2n = 44 de acordo com Rodrigues et al.1920. O cariótipo encontrado para esta espécie
foi completamente homólogo ao de Callicebus personatus e Callicebus nigrifrons nos padrões de
bandeamento G e na posição do NOR. O número diploide de C. coimbrai foi igual ao encontrado para
C. personatus (2n = 44; Rodrigues et al.1918,1920, mas diferiu do de C. nigrifrons (2n = 42; Nagamachi et
al.1512 devido a um rearranjo de fissão/fusão, que transformou dois pares de cromossomos acrocêntricos
de C. personatus e C. coimbrai em um metacêntrico em C. nigrifrons1792.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Análises de mapeamento genômico comparativo (ZOO-FISH) demonstraram que o grupo personatus
de Callicebus representa uma linhagem distinta, com base em cinco sinapomorfias cromossômicas,
dando suporte à validade deste grupo de espécies1792,1920. Estudos cariotípicos sobre as outras espécies
do grupo (C. barbarabrownae e C. melanochir) e, principalmente, análises moleculares incluindo
mais táxons de Callicebus são necessárias para compreender as relações filogenéticas entre as formas
do grupo personatus, e deste com os demais grupos do gênero1792.
População
Extrapolando uma densidade populacional média de 0,20 ind/ha414,1892 para os 22.500 ha de área
de ocupação total de C. coimbrai, pode-se inferir uma população total remanescente para a espécie de
aproximadamente 4.500 indivíduos1029. Valor idêntico é obtido assumindo-se uma área média de 20 ha
para cada grupo, com uma ocupação plena dos fragmentos com ocorrência confirmada de C. coimbrai, e
um tamanho médio de grupo de quatro indivíduos1029. Em uma abordagem mais conservadora, a população
remanescente de C. coimbrai foi estimada em 652 indivíduos a partir dos grupos efetivamente registrados
em fragmentos com ocorrência confirmada de C. coimbrai1029. Parece razoável adotar o valor de 4.500
indivíduos como uma estimativa realista para a situação atual de C. coimbrai, que, com isso, teria pouco
mais de 2.000 indivíduos maduros1029. Callicebus coimbrai apresenta tamanho médio dos grupos variando
entre 2,4 e 3,6 ind/grupo na floresta Atlântica de Sergipe414 (Rocha, dados não publicados).
Informações sobre abundância populacional: A densidade da espécie em áreas de floresta Atlântica
em Sergipe já foi estimada entre 0,126 ind/ha414 e 0,287 ind/ha1892, ou 7,8 a 9,2 grupos por km2 (J.C.A.G.
Rocha, dados não publicados), com taxas de encontro de 2,2 ind/10 km percorridos414.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A perda e a fragmentação de habitat são as maiores ameaças para C. coimbrai, decorrentes,
principalmente, de atividades agropecuárias extensivas e expansão urbana, que resultaram na conversão
de florestas em pastagens para gado, canaviais, eucaliptais, plantações de citros, áreas urbanas e
assentamentos rurais, entre outros. A perda de qualidade dos remanescentes florestais pelo corte seletivo
de madeiras comercialmente valiosas, e pela retirada de madeira para utilização como lenha ou carvão
ou para a construção de barracos ou moradias de pau-a-pique em acampamentos ou ocupações, também
representa forte ameaça aos habitat disponíveis. A prática de queimadas para ampliação de pastos ou o
estabelecimento de lavouras também gera perda de habitat para a espécie, tanto em quantidade quanto
em qualidade. Dos pouco mais de 100 sítios com ocorrência confirmada de C. coimbrai, apenas 10
superam os 500 ha, que, juntos, concentram quase 50% da área de ocupação da espécie1029. Por outro
lado, quase um terço dos fragmentos com ocorrência da espécie têm extensões abaixo de 25 ha, o que
indica certa tolerância da espécie à severa redução de habitat, mas também uma situação de grande
vulnerabilidade, já que a persistência dessas populações – e, em alguns casos, dos próprios fragmentos –
é incerta e pouco provável, inclusive considerando o registro de diversas extinções locais de C. coimbrai
causadas por desmatamento e caça Hilário et al. (dados não publicados). Assim, apesar de estarem
presentes no espaço, estas diminutas populações podem não persistir no tempo, podendo significar uma
elevada perda de indivíduos e, possivelmente, de variabilidade genética da espécie em um relativamente
curto intervalo de tempo. O guigó sofre uma pressão de caça moderada, parecendo ser gradualmente
mais intensa à medida que outras caças preferenciais se extinguem localmente1029. A apanha representa
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uma ameaça menor para C. coimbrai, já que, apesar de haver alguns casos de indivíduos mantidos em
cativeiro ilegal, não há registros de comercialização ou tráfico da espécie1029. Outros impactos diretos
aos guigós são a predação por animais domésticos, atropelamentos, eletroplessões (mortes causadas
por descarga elétrica) e oferta de alimentos. Os impactos da caça, da apanha e destas outras ameaças,
parecem estar relacionados à perda e fragmentação de habitat, já que quanto menores os fragmentos
florestais e mais distantes de outros, mais expostos ficam os guigós a esses impactos, inclusive passando
algumas práticas a ser mais frequentemente executadas de forma oportunista1029.
Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice II da CITES.
Em 2003, foi criado um grupo de trabalho interinstitucional visando elaborar estratégias para
a conservação de C. coimbrai e C. barbarabrownae1261, o qual foi integrado em 2005 ao Comitê
Internacional para Conservação e Manejo dos Primatas do Norte da Mata Atlântica e Caatinga, ambos
coordenados pelo CPB, no âmbito do IBAMA. Desde 2011, Callicebus coimbrai é uma das cinco
espécies alvo do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Primatas do Nordeste – PAN PriNE698,
coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação dos Primatas Brasileiros – ICMBio/CPB,
e implementado com a colaboração de instituições de ensino e pesquisa, ONGs, orgãos municipais,
estaduais e federais.
Uma das principais medidas efetivas para a conservação de C. coimbrai foi a criação, em 2007, do
REVIS Mata do Junco, em Capela, Sergipe, tendo como uma de suas finalidades principais a proteção
de populações da espécie.
Necessárias
Jerusalinsky1029,1035 elencou as seguintes ações de conservação necessárias, que coincidem amplamente
com o estabelecido no PAN PriNE526:
• Criação e implementação de unidades de conservação, tanto públicas quanto particulares, indicandose o conjunto de áreas com ocorrência da espécie no sul de Sergipe ou a Serra de São Francisco (no
Recôncavo Baiano) como regiões com grande potencial para esta estratégia;
• Desenvolvimento de atividades de extensão rural e educação ambiental direcionadas às comunidades,
aos trabalhadores e proprietários rurais, voltadas principalmente para a formulação de alternativas de
produção e renda e para a conscientização sobre a importância de manter a vegetação nativa nas Áreas
de Preservação Permanente (APP) e de Reserva Legal (RL);
• Efetivação de fiscalização das APP e áreas de RL;
• Incremento da extensão, qualidade e conectividade dos habitat disponíveis por meio da recuperação
da vegetação nas unidades de conservação públicas ou particulares ou em outras áreas com ocorrência
da espécie;
• Definição de ações de manejo populacional, com resgate de grupos isolados, translocações e
reintroduções quando necessários.
Presença em unidades de conservação
A única unidade de conservação de proteção integral com ocorrência confirmada da espécie é o
REVIS da Mata do Junco, no município de Capela, norte de Sergipe, com cerca de 900 ha. Esta área
protegida foi criada nas áreas de reserva legal e de preservação permanente do Assentamento José
Emídio dos Santos, tendo como uma de suas finalidades específicas a proteção de C. coimbrai2029. Em
outra UC de proteção integral dentro da distribuição da espécie, o PARNA da Serra de Itabaiana, com
aproximadamente 8.000 ha, na qual ocorre S. xanthosternos164, não foi registrada nem relatada a presença
de guigós1029,1030. A espécie também está presente na APA Litoral Sul de Sergipe2188.
Há uma série de RPPNs dentro da distribuição de C. coimbrai, tais como: RPPN São Joaquim da
Cabonha APA I e APA II; RPPN Reserva da Peninha; RPPN Cajueiro; RPPN Bomfim da Cachoeira
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(RPPN Mata 01 e 02 (Marinheiro) e Mata 03 (Pedra da Urça); RPPN Castelo (RPPN Mata 01 - Bom
Jardim) e Mata 02, 03 e 04 (Tapera). A maior destas, é a RPPN Fazenda Lontra/Saudade (1.337 ha),
para a qual a ocorrência da espécie foi reportada por Sousa et al.2182, mas não constatada em recentes
esforços930,1029.
A potencial maior população de C. coimbrai, na serra de São Francisco margeia a RESEX Marinha
da Baía de Iguape, no recôncavo baiano. O maior fragmento com ocorrência da espécie em Sergipe, a
Mata do Crasto, foi registrada como Reserva Particular de Fauna e Flora (categoria atualmente extinta),
mas não revalidado como RPPN, não sendo, portanto oficialmente integrante do Sistema Nacional de
unidades de conservação (SNUC).
Pesquisas
Existentes
Desde a descrição da espécie, em 1999, pelos pesquisadores Shuji Kobayashi e Alfredo Langguth,
houve um progressivo aumento no conhecimento sobre a espécie. Inicialmente, as pesquisas se
concentraram no registro de áreas de ocorrência da espécie165,930,1029,1030,1285,2030,2181,2183. Subsequentemente,
aspectos ecológicos e comportamentais da espécie, bem como de sua distribuição geográfica e o estado
de conservação de suas populações remanescentes foram estudados, principalmente por meio de teses e
dissertações orientadas pelo Dr. Stephen F. Ferrari (UFS)772,930,1029,1032,2019,2187,2188. A maioria destes estudos
vem sendo desenvolvida por meio do Projeto Guigó, uma parceria entre o Centro Nacional de Pesquisa
e Conservação dos Primatas Brasileiros (ICMBio/CPB) e o Laboratório de Biologia da Conservação
da Universidade Federal de Sergipe, com apoio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos de Sergipe e outras instituições, além de financiamentos obtidos junto ao PROBIO II, CNPq
(Edital Universal), Fundação O Boticário, entre outros.

Callicebus melanochir Wied-Neuwied, 1820

Ordem Primates
Família Pitheciidae
Nomes comuns: guigó, sauá

Foto: Adriano Gambarini

Rodrigo Cambará Printes & Leandro Jerusalinsky
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Justificativa
Callicebus melanochir ocorre na Mata Atlântica do sul da Bahia, extremo norte do Espírito Santo
e nordeste de Minas Gerais. Esta espécie apresenta declínio populacional causado pela severa perda e
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fragmentação de habitat, em função da agricultura e pecuária. Estes impactos não cessaram, inferindose uma redução de pelo menos 30% da população em três gerações ou 24 anos, no passado e futuro.
Portanto, este táxon foi classificado como Vulnerável (VU), sob o critério A4c.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior362,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas684
Avaliação global2356

VU A3c; B1ab(i,v); C2a(i); D1
Minas Gerais: EN
VU A2c

Outros nomes aplicados ao táxon
Callithrix melanochir Wied-Neuwied, 1820, Callithrix canescens Kuhl, 1820, Callithrix gigot (Spix
1823) (Groves 2001), Callicebus personatus melanochir (Khul, 1820).
Notas taxonômicas
Todas as revisões de Callicebus têm alocado seus táxons a grupos de espécies com base em caracteres
morfológicos. Hershkovitz923,924 e Groves878 consideraram quatro grupos para o gênero, sendo os táxons
que habitam a Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga – inclusive a forma melanochir – incluídos no grupo
moloch, predominantemente amazônico. Já Kobayashi1103 e Kobayashi & Langguth1102 propuseram cinco
grupos de espécies para Callicebus, alocando as formas do leste do Brasil – inclusive melanochir – em
um grupo próprio: personatus.
A forma melanochir é uma das mais antigas de Callicebus reconhecidas pelos pesquisadores, tendo
como localidade-tipo Ilhéus, Bahia. Antes da descrição do gênero Callicebus por Hill, em 1903, era
classificada como Callithrix melanochir. Hill931 validou a subespécie Callicebus personatus melanochir
(Khul, 1820), e Hershkovitz924 ratificou esta subespécie, mas como sendo descrita por Wied-Neuwied,
1820. Kobayashi1103 e Kobayashi & Langguth1102, com base principalmente em dados craniométricos,
sugeriram o nível específico para todas as formas do grupo personatus, inclusive C. melanochir. Por outro
lado, Groves878, seguiu amplamente a proposta de Hershkovitz924, considerando as formas personatus,
nigrifrons, melanochir e barbarabrownae como sub-espécies de C. personatus, mas aceitando o nível
específico para C. coimbrai. Posteriormente, Groves879 considerou esta forma como espécie, Callicebus
melanochir, descrita por Wied-Neuwied, 1820. Na mais recente revisão sobre o gênero1939, foi seguida a
proposta de Kobayashi1103 e Kobayashi & Langguth1102, também aceita por Rylands et al.1993 e Rylands2000,
considerando C. melanochir como espécie plena e compondo o grupo personatus juntamente com as
espécies C. personatus, C. nigrifrons, C. barbarabrownae e C. coimbrai. Esta última é a classificação
adotada no presente documento.
Distribuição geográfica
Callicebus melanochir é endêmico à Mata Atlântica do Brasil, estando presente no sul e extremosul da Bahia, extremo nordeste de Minas Gerais e extremo norte do Espírito Santo onde é residente
e nativo1792,2356. Canale362 descreveu as seguintes considerações para os limites atuais de distribuição
geográfica: “Ocorre do norte do rio Mucuri, no Espírito Santo, ao rio Paraguaçu, na Bahia924. O limite sul
não é claro e provável zona de intergradação ocorre nos vales dos rios Itaúnas e Mucuri, ES. Ao norte,
C. melanochir se estende até o rio Paraguaçu, que separa o limite com C. barbarabrownae756,924,1629.
No interior, sua distribuição parece ser limitada por matas de cipó e matas secas na Bahia. Ao sul do
rio Jequitinhonha, a espécie se restringe a floresta litorânea”. É preciso uma maior amostragem para
definição do limite sul, especialmente no interflúvio Itaúnas-Mucuri, ES, para onde Oliver & Santos1629
indicaram uma provável zona de intergradação com Callicebus personatus.
A extensão de ocorrência da espécie foi estimada em 121.801,65 km2, valor do MPC, durante a oficina
para avaliação do estado de conservação dos primatas brasileiros, e infere-se que sua área de ocupação
seja maior que 2.000 km², principalmente com base na extensão de áreas florestadas em que ocorre em
unidades de conservação de proteção integral. Há indicações de que a distribuição atual do táxon está
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reduzida em relação a sua área de ocupação ou extensão de ocorrência histórica, principalmente em
decorrência da perda e fragmentação de habitat gerada por atividades antrópicas tais como pecuária,
agricultura e silvicultura.

História natural
Callicebus melanochir é endêmico à Mata Atlântica, não estando restrito a habitat primários, pois
é capaz de viver em habitat com moderado nível de perturbação antropogênica911. Já foi observado na
cabruca (sistema agroflorestal de plantio de cacau associado a Mata Atlântica) em Ilhéus e Itabuna (BA).
A dieta da espécie é composta principalmente por frutas, entre 77 e 90%, complementada principalmente
por folhas, 14 e 17%, mas também por presas (<1%)370,910,911,1500,1501.
A área de vida para grupos de C. melanochir foi estimada em 5 ha, 11 ha e 24 ha na REBIO Una
(BA)1501 e 22 ha na Estação Experimental Lemos Maia (BA)911. O percurso diário para um grupo da
espécie foi calculado em 532-1.539 metros1500,1501.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
2,5 anos683a.
Macho
Peso adulto
Fêmea
1.378 g. (970 a 1.600) (para C. personatus)924.
Macho
1.270 g. (1.050 a 1.650) (para C. personatus)924.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 356 mm (310 a 400), cauda: 485 mm (418 a 560) (para C. personatus)924.
Macho
Cabeça-corpo: 380 mm (350 a 420), cauda: 508 mm (470 a 550) (para C. personatus)924.
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Sistema de acasalamento
Monogâmico1090.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
Desconhecida para a espécie.
Tempo de gestação
5,2 meses683a.
Tamanho da prole
1 filhote1501.
Longevidade
Desconhecida para a espécie.
Tempo geracional
8 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: Desconhecido. Para outras espécies do grupo personatus já foram encontrados 2n = 42,
para C. nigrifrons1512, e 2n = 44, para C. personatus1918 e C. coimbrai1920. O cariótipo encontrado para
estas espécies foi completamente homólogo nos padrões de bandeamento G e na posição do NOR.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Análises de mapeamento genômico comparativo (ZOO-FISH) demonstraram que o grupo personatus
de Callicebus representa uma linhagem distinta, com base em cinco sinapomorfias cromossômicas,
dando suporte à validade deste grupo de espécies1792,1920. Estudos cariotípicos sobre C. melanochir e
C. barbarabrownae e, principalmente, análises moleculares incluindo mais táxons de Callicebus são
necessárias para compreender as relações filogenéticas entre as formas do grupo personatus, e deste
com os demais grupos do gênero1792.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido, mas estima-se, com base na extensão
das áreas ocupadas pela espécie, especialmente aquelas cobertas por florestas dentro de unidades de
conservação de proteção integral, que o número de indivíduos maduros deste táxon seja superior a
10.000. Já foram obtidas as seguintes estimativas de tamanho de grupo para Callicebus melanochir:
3 e 6 ind/grupo na Bahia1501; e 4 ind/grupo911. Müller1501 registrou uma abundância de 17 ind/km2. A
tendência populacional de declínio é devida, principalmente, à perda e fragmentação de habitat ao longo
de sua extensão de ocorrência.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para a espécie foram: assentamentos rurais, agricultura,
pecuária, expansão urbana, desmatamento, fragmentação e redução de habitat, e expansão da
monocultura de eucalipto. Todas as ameaças listadas geram ou amplificam a severa redução, perda de
qualidade e fragmentação de habitat em toda distribuição da espécie. Em algumas localidades a espécie
está localmente extinta, o que provavelmente ocorre em amplas áreas de sua distribuição, como no
interflúvio Pardo-Jequitinhonha. A pressão de caça sobre C. melanochir é provavelmente menor do
que sobre outras espécies, inclusive de primatas, devido ao seu pequeno tamanho corporal. A apanha
para domesticação tampouco parece representar uma grande ameaça para espécie1792,2356. Atualmente, a
pressão pela demarcação de novas Terras Indígenas e o potencial de expansão da silvicultura na área de
ocorrência do táxon representam ameaças para a espécie (L.C. Oliveira, com. pess., 2012).
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Ações de conservação
Existentes
Em 2010, como parte do planejamento estratégico para a conservação de espécies ameaçadas de
extinção conduzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a espécie foi
incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica Central – PAN
MAMAC982,683a, onde constam ações e programas específicos para a espécie em conjunto com outras.
Um Grupo de Assessoramento Técnico, composto por mais de 20 profissionais de diversas instituições,
inclusive especialistas nesta espécie, acompanha a implementação do PAN989.
A espécie está listada no Apêndice II da CITES.
Necessárias
Segundo Canale362, as principais ações de conservação necessárias à conservação da espécie são:
• Criação de novas unidades de conservação, visando contemplar a maior parte da diversidade genética
da espécie;
• Recuperação de áreas degradadas para reduzir os efeitos da perda de qualidade do habitat.
Presença em unidades de conservação
Há cerca de 65 unidades de conservação (UC) dos diversos níveis – federal, estadual e municipal
– ao longo da extensão de ocorrência da espécie, sendo mais da metade destas RPPNs. Entretanto, sua
ocorrência só foi confirmada nas seguintes áreas:
Bahia: REBIO Una362,1798,2025,2405, PARNA do Pau Brasil1798, PARNA e Histórico do Monte Pascoal,
RESEX de Canavieiras (oficina de avaliação), PE Alto do Cariri (oficina de avaliação), RPPN Fazenda
São João (oficina de avaliação), RPPN Fazenda Arte Verde (oficina de avaliação), RPPN Fazenda
Ararauna (oficina de avaliação), RPPN Fazenda Pindorama (oficina de avaliação), RPPN Ecoparque de
Una (oficina de avaliação), RPPN Alto Apepique (oficina de avaliação).
Espírito Santo: REBIO Córrego Grande362, REBIO Córrego do Veado362, FLONA do Rio Preto362.
Entretanto, com o conhecimento atualmente disponível sobre a distribuição das espécies do grupo
personatus, entende-se que a espécie presente nessas áreas seja C. personatus e não C. melanochir.
Pesquisas
Considerando que muitas unidades de conservação existentes no polígono de distribuição da
espécie estão em áreas de dúvida de ocorrência da espécie ou de congêneres, estudos taxonômicos
são importantes para estabelecer estratégias de conservação362. Além disto, são necessários maiores
estudos sobre a biologia e a ecologia desta espécie, visando inclusive auxiliar na definição de áreas mais
adequadas à criação de novas unidades de conservação362.
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Callicebus personatus (É. Geoffroy, 1812)

Foto: Cintia Corsini Fernandes

Fabiano Rodrigues de Melo, Sandra Quadros, Leonardo de Carvalho Oliveira & Leandro Jerusalinsky

Ordem: Primates
Família: Pitheciidae
Nomes comuns: guigó, sauá-de-cara-preta,
guigó-mascarado
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Não A
IC
Vulnerável (VU) A2c; C1+C2a(i) ENDÊbM
rasil
do

Justificativa
Callicebus personatus é endêmica da Mata Atlântica, ocorrendo do Espírito Santo ao leste de Minas
Gerais. Observações realizadas nos últimos anos sugerem que esta espécie tem se tornado cada vez
mais rara e de difícil observação. Suspeita-se que esta espécie vem sofrendo redução populacional,
atingindo pelo menos 30%, calculado para três gerações ou 24 anos, em decorrência principalmente da
perda e fragmentação de habitat e da baixa tolerância a perturbações no ambiente. Considerando que o
tamanho populacional não ultrapassa 10.000 indivíduos, com menos de 1.000 indivíduos maduros em
cada subpopulação e um declínio continuado suspeitado para o futuro de pelo menos 10% nas próximas
três gerações, a espécie foi categorizada como Vulnerável (VU), sob os critérios A2c; C1+C2a(i).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1365,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas176,684,687a
Avaliação global2352

VU A3c; B1ab(i,v); C2a(i); D1
Minas Gerais: EN
Espírito Santo: VU
Rio de Janeiro: VU
VU A2c

Outros nomes aplicados ao táxon
Simia personata E. Geoffroy, 1812. Callicebus personatus personatus E. Geoffroy, 1812, citado, por
exemplo, em Hershkovitz1990 e Groves2001.
Notas taxonômicas
Todas as revisões de Callicebus têm alocado seus táxons a grupos de espécies com base em caracteres
morfológicos. Hershkovitz923,924 e Groves878 consideraram quatro grupos para o gênero, sendo os táxons
que habitam a Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga – inclusive a forma personatus – incluídos no grupo
moloch, predominantemente amazônico. Já Kobayashi1103 e Kobayashi & Langguth1102 propuseram
cinco grupos de espécies para Callicebus, alocando as formas do leste do Brasil – inclusive personatus
– em um grupo próprio: personatus. Para os táxons atualmente alocados nesse grupo, Hershkovitz923,924
considerou as formas personatus (É. Geoffroy, 1912), melanochir (Wied-Neuwid, 1920), nigrifrons
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(Spix, 1823) e barbarabrownae (Hershkovitz, 1990), como sub-espécies de C. personatus, sendo que C.
coimbrai Kobayashi & Langguth, 1999 ainda não tinha sido descrito. Já Kobayashi1103 e Kobayashi &
Langguth1102, com base principalmente em dados craniométricos, sugeriram o nível específico para todas
as formas do grupo personatus, inclusive C. personatus. Por outro lado, Groves878, seguiu amplamente a
proposta de Hershkovitz924, considerando as formas personatus, nigrifrons, melanochir e barbarabrownae
como sub-espécies de C. personatus, mas aceitando o nível específico para C. coimbrai. Na mais recente
revisão sobre o gênero1939, foi seguida a proposta de Kobayashi1103 e Kobayashi & Langguth1102, também
aceita por Rylands et al.1993 e Rylands2000, considerando C. personatus como espécie plena e compondo
o grupo personatus juntamente com as espécies C. nigrifrons, C. melanochir, C. barbarabrownae e C.
coimbrai. Esta última é a classificação adotada no presente documento.
Distribuição geográfica
Callicebus personatus é endêmico ao Brasil, onde está presente no centro e norte do Espírito Santo
e nordeste de Minas Gerais, onde é residente e nativo1792,2352.
Melo & Rylands1365 descreveram as seguintes considerações para os limites atuais de distribuição
geográfica: “Callicebus personatus é uma espécie pouco estudada e, por isso mesmo, tem raros
acréscimos de novas localidades nos últimos anos. Novas populações foram identificadas no Vale do
Aço, em Minas Gerais (A.P. Paglia, com. pess., 2012) mas, como era esperado para a distribuição
geográfica da espécie924, as áreas estão na margem esquerda do rio Doce. Originalmente, C. personatus
ocorre em boa parte do norte de Minas Gerais1994, estendendo-se a oeste, ao longo das margens norte e sul
do rio Jequitinhonha, e alcançando, possivelmente, a localidade de Buenópolis, indicada por Kinzey1091.
No vale do Jequitinhonha, Melo1367 conseguiu identificar grupos de C. melanochir apenas no extremo
nordeste do estado, não tendo informação precisa sobre qual espécie habita as áreas de mata no interior
do vale. Assim como ocorre ao sul de sua distribuição, seus limites de ocorrência a oeste do médio rio
Doce ainda são pouco definidos.”
Oliver & Santos1629 indicaram que a região entre os rios Itaúnas e Mucuri, no extremo norte do
Espírito Santo, poderia ser uma zona de intergradação entre C. personatus e C. melanochir. Além disso,
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os limites desta espécie com relação à distribuição de C. nigrifrons, especialmente no vale do rio Doce
ainda não estão bem definidos1792. Desta forma, essas seriam duas regiões prioritárias para levantamentos
visando melhorar o conhecimento sobre os limites de distribuição de C. personatus.
A extensão de ocorrência da espécie foi estimado em 93.453 km2, valor do MPC, durante a oficina
para avaliação do estado de conservação dos primatas brasileiros, e infere-se que sua área de ocupação
seja maior que 2.000 km², principalmente com base na extensão de áreas florestadas em que ocorre em
unidades de conservação de proteção integral. Há indicações de que a distribuição atual do táxon está
reduzida em relação a sua área de ocupação ou extensão de ocorrência histórica, principalmente em
decorrência do desmatamento ao longo de sua distribuição geográfica.
História natural
Callicebus personatus é endêmico a formações florestais da Mata Atlântica e, apesar de não estar
restrito a habitat primários, suspeita-se que a espécie apresenta baixa tolerância a modificações/
perturbações no ambiente. A dieta desta espécie é predominantemente composta por frutos (55 a 81%),
complementada principalmente por folhas (18 a 26%), mas também por flores (1 a 22%)1089,1791.
Já foram obtidas as seguintes estimativas de área de vida para C. personatus: 10,7 a 12,3 ha1791; 5
ha1089; e 4,7 ha1968. O percurso diário de grupos desta espécie foi estimado entre 523 e 1.332 metros1089,1791.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
2 a 3 anos.
Macho
Peso adulto
Fêmea
1.378 g. (970 a 1.600)924.
Macho
1.270 g. (1.050 a 1.650)924.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 356 mm (310 a 400), cauda: 485 mm (418 a 560)924.
Macho
Cabeça-corpo: 380 mm (350 a 420), cauda: 508 mm (470 a 550)924.
Sistema de acasalamento
Monogâmico1882.
Razão sexual
1:1.
Intervalo entre nascimentos
12 meses.
Tempo de gestação
5 a 6 meses.
Tamanho da prole
1 filhote (para o gênero)1501.
Longevidade
25 anos (C. moloch em cativeiro).
Tempo geracional
8 anos1001.
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Características genéticas
Cariótipo: (2n = 44)1918. O cariótipo encontrado para esta espécie foi completamente homólogo ao de
Callicebus nigrifrons e Callicebus coimbrai nos padrões de bandeamento G e na posição do NOR. O
número diploide de C. personatus foi igual ao encontrado para C. coimbrai (2n=44)1918, mas diferiu
do de C. nigrifrons (2n = 42)1512 devido a um rearranjo de fissão/fusão, que transformou dois pares de
cromossomos acrocêntricos de C. personatus e C. coimbrai em um metacêntrico em C. nigrifrons1792.
Informações sobre variabilidade genética do táxon (padrões filogeográficos e relações filogenéticas):
Análises de mapeamento genômico comparativo (ZOO-FISH) demonstraram que o grupo personatus
de Callicebus representa uma linhagem distinta, com base em cinco sinapomorfias cromossômicas,
dando suporte à validade deste grupo de espécies1792,1921. Estudos cariotípicos sobre as outras espécies
do grupo (C. barbarabrownae e C. melanochir) e, principalmente, análises moleculares incluindo
mais táxons de Callicebus são necessárias para compreender as relações filogenéticas entre as formas
do grupo personatus, e deste com os demais grupos do gênero1792.
População
Embora não se conheça o tamanho da população total remanescente suspeita-se que o número de
indivíduos maduros deste táxon seja inferior a 10.000. Considerando as ameaças identificadas para a
espécie, suspeita-se que esta venha sofrendo um declínio populacional de pelo menos 30%, considerando,
principalmente, a perda e fragmentação de habitat e seus efeitos sinérgicos.
Os grupos no gênero Callicebus são geralmente compostos por um casal reprodutor unido em
monogamia de longo prazo. Já foram obtidas estimativas para tamanho de grupo em Callicebus
personatus: Espírito Santo: 6 ind/grupo na REBIO Sooretama1089; 4 a 5 ind/grupo1790; 3,44 ind/grupo1790;
e 3,9 ind/grupo na REBIO Augusto Ruschi1764; Minas Gerais: 1,7 a 2,9 ind/grupo2198.
As informações sobre abundância populacional são: Espírito Santo:19,5 ind/km² e 6,4 ind/km² diversas áreas do ES433; 3,7 grupos/km² – Reserva Florestal Linhares, ES1790; 9,5 ind/km² - REBIO
Sooretama, ES; 24,3 ind/km2 - Reserva Florestal Linhares, ES433.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Callicebus personatus tem uma distribuição relativamente restrita, que coincide com uma das regiões
mais densamente povoadas do Brasil desde o início da colonização europeia. Isto levou a um intenso
desmatamento, principalmente pela conversão de áreas para pecuária e agricultura, que se estende até os
dias atuais. Isto em conjunto com a expansão urbana e da infraestrutura, como rodovias, vem gerando a
contínua perda e fragmentação de habitat para a espécie. Com isso, as populações têm ficado reduzidas
e isoladas, portanto progressivamente submetidas a riscos genéticos e demográficos. A pressão de caça
sobre C. personatus é provavelmente menor do que sobre outras espécies, inclusive de primatas, devido
ao seu pequeno tamanho corporal. A apanha para domesticação tampouco parece representar uma
grande ameaça para espécie1792,2352. Desta forma, as principais ameaças identificadas para o táxon foram:
assentamentos rurais, agricultura, pecuária, desmatamento, desconexão de habitat, redução de habitat,
queimadas e incêndios florestais.
Ações de conservação
Existentes
Em 2010, como parte do planejamento estratégico para a conservação de espécies ameaçadas de
extinção conduzido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, a espécie foi
incluída no Plano de Ação Nacional (PAN) para a Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica
Central – PAN MAMAC982,683a, onde constam ações e programas específicos para a espécie em conjunto
com outras. Um Grupo de Assessoramento Técnico, composto por mais de 20 profissionais de diversas
instituições, inclusive especialistas nesta espécie, acompanha a implementação do PAN989.
A espécie está listada no Apêndice II da CITES.
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Necessárias
Segundo Melo & Rylands1365 a principal recomendação para conservação é a criação de novas
unidades de conservação, especialmente no estado de Minas Gerais, uma vez que a maior parte das
áreas protegidas com registro para a espécie está no estado do Espírito Santo.
Presença em unidades de conservação
Há quase 50 unidades de conservação dos diversos níveis – federal, estadual e municipal – ao longo
da extensão de ocorrência da espécie, sendo boa parte destas RPPNs. Entretanto, sua ocorrência só foi
confirmada nas seguintes áreas:
Espírito Santo: REBIO Sooretama442,1089, REBIO Córrego Grande442,1389, REBIO Augusto
Ruschi442,1389,1764, REBIO Córrego do Veado433,1389, FLONA Rio Preto433, PE Forno Grande1678, PE Pedra
Azul (provavelmente extinto), REBIO Duas Bocas (provavelmente extinto), REBIO Comboios683d.
Também ocorre em outras áreas protegidas, como Reserva Florestal Linhares433,1790, Estação Biológica
de São Lourenço1365 e Estação Biológica Santa Lúcia442,1365,1676;
Minas Gerais: PE Rio Preto (F.R. Melo, dados não publicados).
Pesquisas
Existentes
Atualmente, o Dr. Waldney P. Martins (UNIMONTES) está trabalhando com a espécie para melhor
definir a distribuição geográfica da espécie em sua porção norte, particularmente no estado de Minas
Gerais, orientando uma pesquisa de mestrado realizada pela bióloga Sara Machado Souza. Além disto,
também são necessários maiores estudos sobre o declínio populacional, sobre os limites de distribuição na
porção que a espécie compartilha com C. nigrifrons, em especial na região central de Minas Gerais, e no
interflúvio Mucuri-Itaúnas no norte do Espírito Santo. Jerusalinsky et al.1032 vêm realizando modelagens
de distribuição potencial para contribuir com a definição dos limites de distribuição da espécie.
Necessárias
Pesquisas ecológicas especialmente relacionadas ao uso do habitat (área de vida) são necessárias
principalmente, mas não exclusivamente, nas populações do estado de Minas Gerais, onde estas
informações são mais carentes. Pesquisas demográficas são necessárias para identificação dos fatores
que afetam positiva e negativamente o crescimento populacional das populações da espécie, em ambos
estados.
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Chiropotes satanas (Hoffmannsegg, 1807)

Foto: Lisa Maria Veiga†

Marcio Port-Carvalho, Marcos de Souza Fialho, André Chein Alonso & Liza Maria Veiga†

Ordem: Primates
Família: Pitheciidae
Nomes comuns: cuxiú-preto, cuxiú, cuxuí,
macaco-preto
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Não A
ÊMIC
D
N
E
Categoria de risco de extinção e critérios
brasil

Criticamente em Perigo (CR) A2cd

do

Justificativa
Chiropotes satanas ocorre no leste da Amazônia no arco do desmatamento, onde sofre pressão de
caça. Suspeita-se que houve uma redução de pelo menos 80% da população original nas últimas três
gerações ou 30 anos. O desmatamento e fragmentação do seu habitat em toda sua extensão de ocorrência
são as principais ameaças. A espécie necessita de áreas de floresta primária com alta produtividade de
frutos para sua sobrevivência. Portanto, sendo categorizada como Criticamente em Perigo (CR) segundo
o critério A2cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,2360
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas688
Avaliação global2358

EN A2cd; B2ab(i,ii,iii); C2a(i)
Mudança genuína no estado de conservação
Pará: CR
CR A2c+3c

Outros nomes aplicados ao táxon
Chiropotes satanas ssp. satanas (Hoffmannsegg 1807); C. ater Gray, 1870; C. nigra (Trouessart,
1897).
Notas taxonômicas
A localidade-tipo da espécie é Cametá no estado do Pará. De acordo com Veiga et al.2358, Hershkovitz921
revisou o gênero Chiropotes e reconheceu duas espécies, Chiropotes albinasus e Chiropotes satanas, a
segunda contendo três subespécies (C. s. satanas, C. s. chiropotes e C.s. utahicki). Com base em análises
integrativas de dados morfológicos, morfométricos e moleculares, Silva Jr. & Figueiredo2117 propuseram
a elevação dessas três subespécies de Chiropotes satanas ao nível de espécie, e a divisão das populações
que ocorrem em cada lado do rio Branco em dois taxa distintos. Assim, um arranjo taxonômico proposto
por esses autores teria cinco espécies: Chiropotes albinasus, Chiropotes satanas, Chiropotes utahickae,
Chiropotes chiropotes e Chiropotes sagulatus (Traill, 1821). No presente estudo está sendo seguida a
taxonomia proposta por Rylands2000.
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Distribuição geográfica
Chiropotes satanas é endêmico ao Brasil e está presente exclusivamente nos estados de Maranhão e
Pará, onde é residente e nativo2358. Sua distribuição contempla todo o chamado Centro de Endemismo
Belém. Veiga et al.2360 descreveram as seguintes considerações para distribuição geográfica: “Amazônia
oriental, ao sul do rio Amazonas. A distribuição original se estendia desde a margem direita do rio
Tocantins até a zona de transição entre a floresta e o bioma Cerrado, que constituía o limite sul e leste,
no Pará e Maranhão921,1217,2115,2117. O registro mais meridional é na localidade de Estreito, Maranhão2115.
Os limites orientais e meridionais da área de distribuição original foram retraídos, e a área de ocorrência
da espécie está completamente fragmentada, coincidindo com uma das regiões mais antropizadas da
Amazônia brasileira.”
Veiga et al.2358 chamam à atenção para a existência de extinções locais, a exemplo da APA de Belém,
e também para o fato de que a espécie habita áreas de mangue e pode estar presente nas seguintes
unidades de conservação no litoral do Pará e Maranhão: Estaduais – no Pará: RESEX Marinha de
Maracanã, RESEX Marinha de São João da Ponta, RESEX Marinha Chocoaré-Mato Grosso, RESEX
Marinha Mãe Grande de Curuçá, RESEX Marinha de Tracuateua, RESEX Marinha de Caeté-Taperaçu,
RESEX Marinha Araí-Peroba, RESEX de Gurupi-Piriá; no Maranhão: APA do Maracanã, APA da
Baixada Maranhense, APA das Reentrâncias Maranhenses; unidades de conservação Municipais – no
Pará: APA Jabotitiua-Jatium em Viseu, APA da Costa de Urumajó, Augusto Corrêa.

História natural
Como as demais espécies do gênero Chiropotes, os cuxiús-preto são predominantemente
frugívoros e predadores de sementes, porém eventualmente podem consumir artrópodes2353. Habitam
preferencialmente florestas de terra firme onde ocupam preferencialmente os estratos médio e superior.
Formam grandes grupos, com cerca de 40 indivíduos2355 dispersos pela floresta ombrófila alta de terra
firme na planície oriental amazônica e em manguezais, mas também são hábeis em sobreviver em
pequenos fragmentos de florestas secundárias715,1217,1775,2044,2115,2131,2363 como em fragmentos de até 20 ha
isolados a mais de 20 anos, desde de que não exista pressão de caça715,1775,2044,2131,2363. Em fragmentos
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entre 100 e 1.000 ha, são relativamente abundantes, desde que não haja pressão de caça, evidenciando,
desta forma, flexibilidade comportamental a habitat que apresentam distúrbios antropogênicos710,2358.
Extremamente ágeis, seu padrão de atividades comportamentais é dominado pelas categorias de
deslocamento e alimentação1775,2130. São relativamente comuns associações em grupos mistos com outras
espécies de primatas, Sapajus apella e Saimiri sciureus, comportamento que pode auxiliar nas atividades
de forrageio e proteção contra predadores2130. A área de vida do táxon é estimada entre 16 e 68,9 ha na
UHE Tucuruí (PA)2044,2131,2362 e entre 18 ha e 98,6 ha no Rio Tocantins (PA)2363; em áreas de florestas
contínua como o caso da REBIO Gurupi é provável que possuam áreas maiores.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
4 anos (para o gênero)1555,1699.
Macho
Peso adulto
Fêmea
1.900 a 3.300 gramas776.
Macho
2.200 a 4.000 gramas776.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 397 mm (380 a 410); cauda: 389 mm (370 a 420)1515.
Macho
Cabeça-corpo: 422 mm (400 a 480); cauda: 393 mm (395 a 420)1515.
Sistema de acasalamento
Poligâmico1699 (para C. chiropotes).
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
2 anos (para o gênero)1699.
Tempo de gestação
5 a 5,6 meses1882.
Tamanho da prole
1 filhote1937 (para Chiropotes sp.).
Longevidade
18 anos para o gênero1555.
Tempo geracional
10 anos1001.
Características genéticas
Cariótipo: Estudos cariotípicos sobre outras espécies deste gênero apontaram 2n = 54 para Chiropotes
utahickae e para Chiropotes chiropotes244,2081.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido, entretanto, infere-se que o número de
indivíduos maduros deste táxon seja inferior a 2.500. Chiropotes satanas apresenta tamanho médio de
grupo variando de 4 a 39 indivíduos por grupo, têm sistema social complexo de fissão-fusão, onde a
distribuição espaço-temporal de recursos influencia padrões de agrupamento2355.
As informações sobre abundância e densidade populacional são bastante variáveis, com relação às
estimativas de densidade populacional foram observados valores entre 0,9 e 62,5 ind/km², este último
para um fragmento com menos de 10 ha.
Dados de Densidade Populacional: 0,90 ind/km² na Fazenda Badajós, Ipixuna (PA), 6,44 ind/km²
Fazenda São Marcos, 3,24 ind/km² Real Agropecuária S.A. e 6,75 ind/km² na REBIO Gurupi (MA)715;
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Complexo de fragmentos florestais no oeste do Maranhão nas Fazendas Esplanada 2,5 ind/km², Santa
Rosa 10,1 ind/km², Coração do Brasil 11,4 ind/km², Primavera 27 ind/km² e Martirinho 62,5 ind/km²,
localizados nos municípios de Vila Nova dos Martírios e São Pedro da Água Branca (MA)1775. Dados de
abundância: 0,34 encontros/10 km percorridos na Fazenda São Marcos, Irituia (PA); 0,28 encontros/10
km percorridos nas áreas da Companhia Real Agro Industrial, Tailândia (PA)1216; 0,56 encontros/10 km
percorridos, Fazenda Amanda, Viseu (PA)1705; 0,4 avistamentos de grupos /10 km na REBIO Gurupi1217.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A suspeição de declínio populacional de pelo menos 80% considera a perda de habitat, já que, conforme
Almeida & Vieira30, o chamado Centro de Endemismo Belém já teve sua cobertura florestal reduzida
em 76%. Além disso, é considerada a sinergia deste desmatamento com os efeitos das demais ameaças
identificadas, como a caça, comum entre indígenas, facilitada pela intensa fragmentação florestal, maior
acessibilidade às populações, e pelas perturbações causadas pelo manejo florestal ainda que sustentável
nos remanescentes existentes. Concorrem para os fatores citados acima os assentamentos rurais, o
aumento da matriz rodoviária, a apanha para domesticação e o estímulo às atividades agrosilvipastoris
na região amazônica a leste do rio Tocantins. A única unidade de conservação de Proteção Integral
federal com a espécie é a REBIO do Gurupi no Maranhão, contudo, esta unidade de conservação está há
anos sob forte pressão tanto de madeireiros ilegais quanto de ocupações rurais.
Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice II da CITES e incluída no Plano de Ação Nacional para a
Conservação dos Primatas Amazônicos990b.
Necessárias
Veiga et al.2360 citam as seguintes prioridades para as estratégias de conservação:
• Levantamentos de populações remanescentes e maior conhecimento sobre a situação das unidades
de conservação1217. É fundamental a proteção eficaz dessas áreas e o estudo sobre as possibilidades de
estabelecimento de novas reservas, inclusive em áreas privadas715;
• A única unidade de conservação Federal existente na área de distribuição de C. satanas, a REBIO
Gurupi, encontra-se em situação de risco, sob forte exploração madeireira;
• Elaboração de Plano de Manejo da REBIO Gurupi, melhorias na infraestrutura física e pessoal e
intensificação das atividades de fiscalização e pesquisas;
• Programas de educação ambiental para alertar sobre a situação da espécie podem ajudar a diminuir a
pressão de caça.
Presença em unidades de conservação
Pará: APA Lago de Tucuruí709;
Maranhão: REBIO Gurupi715,1215,1705,2358. Não foi registrado na RESEX Quilombo do Frexal (M.S.
Fialho, dados não publicados), APA Estadual das Reentrâncias Maranhenses (oficina de avaliação),
RPPN Fazenda Boa Esperança (oficina de avaliação), RPPN Jaguarema (oficina de avaliação).
Pesquisas
O mapeamento das populações remanescentes, tanto em unidades de conservação como em
Terras Indígenas e áreas privadas são necessários. Pesquisas sobre os efeitos da fragmentação do
habitat sobre populações isoladas também são fundamentais para confirmar a hipótese de tolerância
à fragmentação710,1775, subsidiar a avaliação das chances de sobrevivência da espécie em longo prazo e
realizar o manejo das populações remanescentes2358, quando for o caso.
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Chiropotes utahickae Hershkovitz, 1985

Foto: Liza Maria Veiga†

André Chein Alonso & Andréa Siqueira Carvalho

Ordem: Primates
Família: Pitheciidae
Nome comum: cuxiú

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Não A
IC
D
N
E ÊM
rasil
do b

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4cd

Justificativa
Chiropotes utahickae habita a floresta amazônica no interflúvio Xingu-Tocantins, sendo seu limite
sul desconhecido. A espécie ocorre em somente duas unidades de conservação de Proteção Integral. O
desmatamento e a fragmentação do habitat em boa parte de sua extensão de ocorrência, aliados à pressão
de caça, vêm se constituindo como as principais ameaças à espécie, ainda sem previsão de redução. A
instalação de hidrelétricas e o asfaltamento da BR-230 devem intensificar os impactos. Suspeita-se,
portanto, de um declínio populacional em curso de pelo menos 30% ao longo de três gerações, sendo a
espécie categorizada como Vulnerável (VU) sob o critério A4cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1214,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas688
Avaliação global2359

VU A3cd
Pará: VU
EN A3cd

Outros nomes aplicados ao táxon
Chiropotes satanas ssp. utahicki (Hershkovitz 1985); Chiropotes satanus (Hershkovitz 1985) ssp.
utahicki.
Notas taxonômicas
De acordo com Veiga et al.2359, Hershkovitz921 revisou o gênero Chiropotes e reconheceu duas
espécies, Chiropotes albinasus e Chiropotes satanas, a segunda contendo três subespécies (Chiropotes
s. satanas, Chiropotes s. chiropotes e Chiropotes s. utahicki). Com base em análises integrativas de
dados morfológicos, morfométricos e moleculares, Silva Jr. & Figueiredo2117 propuseram a elevação
dessas três subespécies de Chiropotes satanas ao nível de espécie, e a divisão das populações que
ocorrem em cada lado do rio Branco em dois taxa distintos. Assim, um arranjo taxonômico proposto
por esses autores teria cinco espécies: Chiropotes albinasus, Chiropotes satanas, Chiropotes utahickae,
Chiropotes chiropotes e Chiropotes sagulatus (Traill, 1821). Este último táxon representa a forma
oriental de C. chiropotes, que ocorre a leste do rio Branco, no Brasil, Suriname e as Guianas2359. No
presente estudo está sendo seguida a taxonomia proposta por Rylands2000.
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Distribuição geográfica
Chiropotes utahickae é endêmico ao Brasil, com ocorrência nos estados de Mato Grosso e Pará2359.
Segundo Lopes et al.1214 C. utahickae habita a Floresta Amazônica, sendo seu limite ocidental
delimitado pelo rio Xingu, o setentrional é delimitado pelo rio Amazonas e o oriental pelo rio TocantinsAraguaia921,1989,2117, enquanto o limite meridional exato é desconhecido, embora exista um registro, no
Museu Nacional, do rio Tapirapé, no nordeste do Mato Grosso. É necessária uma maior amostragem no
Cerrado central do Brasil em áreas de contato com a floresta Amazônica que, apesar de pouco provável,
a espécie pode ocorrer1214. Há indicações de que a distribuição atual do táxon está reduzida em relação
a sua área de ocupação. Assim, os limites extremos da distribuição parecem estar inalterados, embora
o desmatamento ocorrido dentro da área, ao longo das últimas três décadas, implique a perda de pelo
menos 20% da floresta ocupada originalmente pela espécie1214.

História natural
Chiropotes utahickae habita principalmente floresta de terra firme, incluindo a floresta ombrófila
densa e ombrófila aberta, mas podem ser encontrados também em florestas de lianas e florestas
secundárias1214. O táxon apresenta tolerância a modificações/perturbações no ambiente, pois estudos
recentes demonstraram que a espécie é capaz de sobreviver em fragmentos pequenos (menores que 50
ha) isolados a mais de 20 anos, desde de que não exista pressão de caça716,2044,2393. Já foram registrados
em ambientes perturbados por extração mineral384. A área de vida do táxon é estimada em 60 a 100 ha2393.
História de vida
Maturidade sexual
Fêmea
4 anos (para o gênero)1555,1699.
Macho
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Peso adulto
Fêmea
1.900 a 3.300 g. (para C. satanas)776.
Macho
2.200 a 4.000 g. (para C. satanas)776.
Comprimento adulto
Fêmea
Cabeça-corpo: 397 mm (380 a 410), cauda: 389 mm (370 a 420) (para C. satanas)1515.
Macho
Cabeça-corpo: 422 mm (400 a 480). cauda: 393 mm (395 a 420) (para C. satanas)1515.
Sistema de acasalamento
Poligâmico1699.
Razão sexual
Desconhecida para a espécie.
Intervalo entre nascimentos
2 anos (para o gênero)1699.
Tempo de gestação
5 a 5,6 meses (para C. satanas)1882.
Tamanho da prole
1 filhote (para Chiropotes sp.)1937.
Longevidade
18 anos para o gênero1555.
Tempo geracional
10 anos1001.
Enfermidades: doenças e parasitas encontradas para o táxon
Cariótipo: A análise cariotípica de Chiropotes sp. do rio Negro mostrou 2n = 54, FN = 74. O
complemento autossômico inclui 11 pares de cromossomos metacêntricos ou submetacêntricos
e 15 pares acrocêntricos variando em tamanho desde pequenas a grandes. O cromossomo X é um
submetacêntrico de médio porte. Comparações mostraram que o cariótipo de Chiropotes chiropotes
(CC) é diferente de C. sagulata (CS) e C. utahickae (CU). CC difere de CS por duas inversões
pericêntricas, representando diferenças entre CC 12 (acrocêntrico) e CS 5 (submetacêntrico), e entre
CC 11 (submetacêntrico) e CS 21 (acrocêntrico). Chiropotes sp. também difere da C. utahickae em
NF e por três inversões pericêntricas, entre CC 12 (acrocêntrico) e CS 5 (submetacêntrico), CC 11
(submetacêntrico) e CS 21 (acrocêntrico), e CC 9 (submetacêntrico), CSU e 14 (acrocêntrico)244.
População
O tamanho da população total remanescente não é conhecido e não se sabe se o número de indivíduos
maduros deste táxon é superior a 10.000. Chiropotes utahickae apresenta tamanho médio dos grupos
de 8 e 9,3 indivíduos por grupo na Estação Científica Ferreira Penna (PA) e Fazenda Aratau (PA),
respectivamente225; e 24 ind/grupo na Usina Hidrelétrica de Tucuruí (PA)2044.
As informações sobre densidade populacional são 0,22 ind/km2 em Caxiuanã (PA)2397; 2,88 ind/
km² na Estação Científica Ferreira Penna (FLONA de Caxiuanã), 5,81 ind/km² no Território Paracanã e
23,78 ind/km² na Fazenda Aratau715.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças identificadas para o táxon foram: assentamentos rurais, agricultura, pecuária,
expansão urbana, desmatamento, desconexão de habitat, redução de habitat, caça, aumento da matriz
energética – especialmente com a construção da hidrelétrica de Belo Monte –, aumento da matriz
rodoviária, asfaltamento da transamazônica e extração mineral.
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Ações de conservação
Existentes
A espécie está listada no Apêndice II da CITES.
Chiropotes utahickae é uma das espécies alvo no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos
Primatas Amazônicos990b e uma das espécies de mamíferos incluídas no Plano de Ação Nacional para a
Conservação das Espécies Endêmicas e Ameaçadas de Extinção da Fauna da Região do Baixo e Médio
Xingu986.
Necessárias
São necessárias ações de fiscalização nas unidades de conservação onde a espécie é encontrada para
garantir um menor impacto pela caça à espécie, bem como a consolidação de novas áreas de proteção.
Presença em unidades de conservação
Pará: REBIO do Tapirapé1214,1978, FLONA Itacaiunas, FLONA Tapirapé-Aquiri, APA Igarapé Gelado,
RESEX Ipaú-Anilzinho, RDS Itatupã-Baquiá, PE da Serra dos Martírios/Andorinhas, APA Lago de
Tucuruí (margem esquerda), APA São Geraldo do Araguaia, RDS Alcobaça, RDS Pucuruí-Ararão1214,
FLONA Caxiuanã226,1214,1310, FLONA Carajás384,1214.
Pesquisas
A ecologia da espécie ainda é pouco conhecida. Neste sentido, são necessárias pesquisas científicas
visando a formulação de uma base de dados sólida para subsidiar a formulação de diretrizes de manejo.
Além disto, a identificação dos fatores determinantes da tolerância da espécie à fragmentação de habitat e
dos fatores limitantes de seu potencial de sobrevivência será essencial para o planejamento de estratégias
efetivas de manejo, considerando o avanço da ocupação humana e diversos empreendimentos na região
de ocorrência da espécie1214.

Atelocynus microtis (Sclater, 1883)

Ordem: Carnivora
Família: Canidae
Nomes comuns: cachorro-do-mato-de-orelhas
-curtas, cachorro-do-mato

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A2c
Justificativa
A espécie está distribuída na Amazônia, nos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará e
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Foto: João Paulo de Oliveira Gomes

Maria Renata Leite Pitman & Beatriz de Mello Beisiegel

Amazonas. Cerca de 40% da distribuição geográfica da espécie se encontra exatamente sobre o arco do
desmatamento, região que concentra os maiores índices de destruição da Floresta Amazônica. Dentro
do período de 3 gerações ou 18 anos, a expansão do arco do desmatamento implicou em uma redução de
cerca de 28% da distribuição da espécie, indicando uma suposta redução equivalente na população. Além
disso, há a perda de indivíduos por retaliação à predação de animais domésticos, e também por doenças
potencialmente transmitidas por animais domésticos. Por estas razões, A. microtis foi categorizada como
Vulnerável (VU) pelo critério A2c. Existe conectividade com as populações dos países vizinhos, porém
não existem informações sobre a dinâmica fonte-sumidouro. Assim, a categoria indicada na avaliação
regional não foi alterada.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global181

DD
Novas ou melhores informações disponíveis
Não consta
NT

Distribuição geográfica
Espécie amazônica, cuja distribuição geográfica ainda não é perfeitamente conhecida, registrada em
locais dispersos na Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Brasil1175. Leite-Pitman e Williams1175 sugerem
uma distribuição restrita às terras baixas do oeste da Amazônia, com a localização mais ao leste, sendo
próxima a Carajás (PA) (Leite-Pitman, obs. pess., 2011). Os autores sugerem, ainda, que a ausência de
registros de amplas áreas dentro de sua distribuição geográfica indica que sua distribuição pode não ser
contínua.

História natural
O cachorro-do-mato-de-orelhas-curtas é um canídeo de médio porte, pesando entre 9 e 10 kg. Seu
focinho longo e afilado, suas orelhas relativamente curtas e arredondadas, a cabeça grande, as pernas
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relativamente longas e a cauda longa e grossa o distinguem do cachorro-vinagre, Speothos venaticus,
e do cachorro-do-mato, Cerdocyon thous, com os quais pode ocorrer em simpatria181,1175. A fórmula
dentária é i 3/3, c 1/1, p 4/4, m 2/3 = 42181. A pelagem pode ser preta, castanha e cinza arruivada,
apresentando variações individuais1165. O número de cromossomos é 2n = 76, o número fundamental é
78, e o cariótipo possui 36 pares de autossomos acrocêntricos ou submetacêntricos e um par de grandes
cromossomos submetacêntricos que podem ser os cromossomos X, o que seria consoante com os demais
canídeos, mas não pôde ser demonstrado, pois o único animal examinado foi uma fêmea181.
Atelocynus microtis ocorre em florestas não-perturbadas de terras baixas na Amazônia, incluindo
florestas de terra firme, florestas alagadas, florestas com predominância de bambus e florestas pioneiras
ao longo dos rios1165, parecendo preferir habitat ripários. Existem poucos registros em habitat marginais
à Floresta Amazônica de terras baixas, não sendo possível definir se a espécie é capaz de ocupar estes
ambientes1175. Na região de Alta Floresta, no arco do desmatamento do Mato Grosso, foram obtidos sete
registros independentes da espécie, mas somente em áreas de floresta contínua1415.
Atelocynus microtis é uma espécie carnívora generalista, com uma predominância de frutos na dieta
registrada na Amazônia peruana1175. A dieta também inclui insetos e mamíferos pequenos e médios,
aves, répteis, anfíbios, caranguejos e peixes, sendo também carniceiro1165,1728. Caçam sozinhos ou em
pares1165,1728. São principalmente solitários1165. Possuem atividade noturna e diurna, e a pelagem grossa
e a existência de membranas interdigitais e avistamentos em rios sugerem uma intensa associação com
corpos d’água181,1165.
Aparentemente dão à luz durante o período seco, por volta de setembro, antes da estação dos frutos.
Tocas dentro de troncos ocos ou buracos de paca e tatu-canastra foram encontrados, contendo dois (n =
2) ou três filhotes (n = 1) e dois adultos ou apenas a fêmea1165. Na Estação Biológica Los Amigos (Peru),
observou-se, através do monitoramento por telemetria, que uma fêmea estabeleceu uma nova área de
vida a 8 km da área original, abandonando seu filhote na idade de 6 meses, que passou a ocupar a área
da mãe. Isso ocorreu justamente na época de maior produção de frutos na floresta, sugerindo que a mãe
tenha deixado sua área para o filhote. Um macho que foi adaptado por 2 anos e meio e reintroduzido
na Estação Biológica Los Amigos atingiu a maturidade sexual aos 3 anos, época em que ele passou a
vocalizar (Leite-Pitman, obs. pess., 2011).
População
A espécie é rara e registros de sua ocorrência são incomuns1175. Peres1728, em entrevistas com
habitantes da Amazônia, encontrou uma taxa de 0,8 avistamentos/pessoa/ano para esta espécie, o que
corrobora a hipótese de que A. microtis possui baixa densidade populacional. Pode desaparecer de
certas áreas durante um longo período, como ocorreu na região da Estação Biológica de Cocha Cashu,
na Amazônia Peruana1175. A espécie é muito pouco conhecida e estudada para permitir estimativas de
densidade populacional. Entretanto, sabe-se que cerca de 40% de sua distribuição geográfica encontrase exatamente sobre o arco do desmatamento, região que concentra os maiores índices de destruição da
Floresta Amazônica. Dentro do período de 3 gerações ou 18 anos, a expansão do arco do desmatamento
implicou em uma redução de cerca de 28% de sua distribuição, calculados pela sobreposição dos mapas
de desmatamento da Amazônia à distribuição geográfica conhecida da espécie, indicando uma suposta
redução equivalente na população. Há indícios de uma grande redução pretérita na distribuição, que
outrora se estendia até a porção sul da Bolívia (coleta datada de 1926918). Além disso, há a perda de
indivíduos por retaliação à predação de animais domésticos, e também por doenças potencialmente
transmitidas por animais domésticos.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A perda de habitat parece ser a maior ameaça à espécie, dado que esta ocorre em densidades
populacionais muito baixas e apresenta preferência por áreas não-perturbadas1175.
Podem predar aves domésticas1165, o que pode causar morte em retaliação. A caça não motivada por
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retaliação também ocorre1163,1165.
Meneguetti et al.1403 relatam o atropelamento de dois animais em Rondônia, na Linha 200, entre os
municípios de Vale do Paraíso e Ouro Preto do Oeste.
A parvovirose e a cinomose estão presentes em cães domésticos mesmo em áreas remotas da
Amazônia, e representam risco de contaminação para todos os carnívoros selvagens1163,1164. A espécie
praticamente desapareceu da região de Cocha Cashu, na Amazônia peruana, durante vinte anos, de 1970
a 19901163 possivelmente devido a alguma enfermidade.
Leite-Pitman et al.1163 encontraram alguns animais da espécie criados como animais domésticos em
comunidades do Alto Purus.
Ações de conservação
A espécie está incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Brasileiros
(ICMBio, em preparação).
Presença em unidades de conservação
Amazonas: PARNA da Amazônia (L. Diniz, dados não publicados);
Rondônia: FLONA do Jamari1107, ESEC de Samuel, REBIO do Jaru (A.R. D’Amico, com. pess., em
Koester et al.1107), PE Guajará-Mirim1165;
Mato Grosso: PE do Cristalino.
Pesquisas
Existentes
Atelocynus microtis não é alvo de pesquisas no Brasil. A única pesquisa em andamento é a de M.R.
Leite-Pitman e colaboradores na região de Cocha Cashu e Los Amigos, Amazônia peruana, envolvendo
área de uso, dieta, uso de habitat, dinâmica populacional, predação e doenças.
Necessárias
Sugere-se o desenvolvimento de estudos de densidade populacional e área de vida da espécie no
Brasil.
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Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)

Ordem: Carnivora
Família: Canidae
Nomes comuns: lobo-guará, lobo-de-crina,
lobo-de-juba, lobo-vermelho, lobo

Foto: Rogério Cunha de Paula

Rogério Cunha de Paula, Flávio Henrique Guimarães Rodrigues, Diego Queirolo, Rodrigo Pinto Silva
Jorge, Frederico Gemesio Lemos & Livia de Almeida Rodrigues

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A3c; E
Justificativa
Chrysocyon brachyurus vive principalmente nos biomas Cerrado e Pampa. Para o Cerrado, foi
elaborado um modelo de viabilidade populacional (VORTEX), gerado a partir de parâmetros biológicos
e demográficos discutidos no Workshop de Elaboração do Plano de Ação para a Conservação do Loboguará. Considerando as informações geradas pelo modelo e o tempo de geração de 7 anos, inferiuse que a espécie sofrerá uma redução populacional de, pelo menos, 29% nos próximos 21 anos ou
3 gerações. Esta estimativa está embasada em uma taxa média de desmatamento do Cerrado de 1%
ao ano. Considerando que os dados oficiais para o período de 2002 a 2008 apontam para uma taxa
de desmatamento de 1,34% ao ano, a redução populacional seria mais acentuada. Além desta perda
populacional estimada, a espécie também sofre perdas importantes não quantificadas decorrentes de
atropelamento, doenças, retaliação à predação de animais domésticos, fazendo com que o declínio
populacional nos próximos 21 anos possa atingir valores superiores ao limite de 30%, qualificando a
espécie à categoria Vulnerável pelos critérios A3c e E, no Cerrado. No Pampa, estima-se que a espécie
ocorra em densidades muito baixas, com tamanho populacional inferior a 50 indivíduos maduros devido
ao alto grau de degradação dos ambientes naturais utilizados pela espécie, associado à perseguição por
conflitos com pecuaristas, qualificando a espécie como Criticamente em Perigo (CR) pelo critério D1.
Considerando que grande parte da distribuição da espécie está localizada no domínio do Cerrado, o
estado de conservação da espécie neste bioma reflete sua situação no Brasil. Há conectividade com as
populações dos países vizinhos, porém não existem informações sobre a dinâmica fonte-sumidouro.
Assim, a categoria indicada na avaliação regional não foi alterada.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1692
Listas estaduais de espécies
ameaçadas684,685,686,688a,689
Avaliação global1691
Avaliação por bioma

VU A3c
Minas Gerais: VU
São Paulo: Ameaçada
Paraná: VU
Santa Catarina: CR
Rio Grande do Sul: CR
NT
Cerrado: VU A3c; E
Pampa: CR D1

Distribuição geográfica
Historicamente os lobos-guará se distribuíam amplamente pelas áreas de campos e cerrados da região
central da América do Sul, indo da foz do rio Parnaíba no nordeste brasileiro, sudoeste Peruano e ao
longo do Chaco paraguaio até Paraguai, norte e leste da Bolívia625,1808. No sul, ocorriam no estado do Rio
Grande do Sul, no norte e nordeste da Argentina, e em todo o Uruguai. O limite sul possivelmente estava
definido entre os paralelos 37o e 39o na Argentina1808.
No Brasil, atualmente ocorre na porção leste do bioma Pantanal e, principalmente nos Campos
Sulinos, no Cerrado até a região de transição com a Caatinga e nos Campos Gerais no sul do país1855.
O limite da distribuição original na porção sul ia até o extremo do Rio Grande do Sul, ao norte o limite
coincidia com os limites do Cerrado e da Caatinga e a leste do Cerrado com a Floresta Atlântica e na
porção oeste o limite era o Pantanal. Atualmente, a distribuição sofreu grandes reduções em sua porção
sul, ocorrendo apenas no sul do estado do Rio Grande do Sul, divisa com o Uruguai, e na região dos
campos de cima da Serra. No restante de sua área de ocorrência a redução populacional foi menos
drástica, e a espécie ainda ocorre na maior parte de sua área original. Por outro lado, a porção leste tem
se expandido para regiões originalmente ocupadas por Floresta Atlântica, que com o desmatamento
das florestas, se tornaram áreas abertas e capoeiras, ambientes mais apropriados para o lobo-guará. Na
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região do Pantanal a espécie é comum nas partes altas da bacia do alto Paraguai, mas rara na planície
Pantaneira1692. A espécie pode habitar regiões com altitude superior a 1.500 metros77.
História natural
O lobo-guará, Chrysocyon brachyurus é o maior canídeo sul-americano, medindo entre 95 e 115 cm
de comprimento corporal e de 38 a 50 cm de cauda, pesando entre 20 e 33 quilos1855 (R.C. de Paula,
dados não publicados).
É uma espécie onívora generalista e oportunista cuja dieta varia sazonalmente, consumindo uma
grande diversidade de frutos e pequenos vertebrados, como roedores, marsupiais, tatus, aves, répteis,
bem como artrópodes. Lobos-guarás podem incluir em sua alimentação presas de maior porte como, por
exemplo, veados-campeiro, raposas-do-campo, cachorros-do-mato, tamanduás-bandeira e porcos-domato387,1482,1912,1913,2020. Para Rodrigues1912, o fato de restos de animais de grande porte estarem presentes
nas fezes do lobo-guará não comprova a predação desses indivíduos pela espécie, uma vez que eles podem
ter se alimentado de animais mortos. Entretanto, segundo o autor, a predação de algumas espécies como,
por exemplo, o veado-campeiro foi registrada por outros pesquisadores204. Em estudos realizados na
Serra da Canastra, verificou-se uma frequência reduzida no consumo de Solanum lycocarpum diferente
do observado por outros pesquisadores que encontraram a fruta-do-lobo como sendo o principal item
consumido na região do cerrado52,1809. Devido ao fato de consumir grandes quantidades de frutos e
eliminá-las intactas nas fezes, Chrysocyon brachyurus é considerado um importante dispersor de
sementes, principalmente de lobeira1855,1912.
Chrysocyon brachyurus é um animal de hábito predominantemente solitário, podendo ser observado
em pares na época reprodutiva e durante os primeiros meses da prole. Apresenta um padrão de atividade
crepuscular-noturno. A espécie é territorialista, utilizando marcação odorífera com urina e fezes para
demarcar território e evidenciar sua presença. A vocalização é utilizada na marcação de território,
mas também na comunicação entre casais e na interação com filhotes275,1095,2156. Rodrigues1912 registrou
encontros agonísticos entre indivíduos do mesmo sexo de lobo-guará, tanto machos como fêmeas, no
PARNA das Emas. No entanto, seis encontros não agonísticos foram registrados (dois entre animais de
sexos diferentes e quatro entre indivíduos do mesmo sexo: três fêmeas x fêmeas; um macho x macho)
no PARNA da Serra da Canastra (R.C. de Paula, obs. pess., 2011).
Apesar de ocorrer a formação de um casal e este compartilhar território no período reprodutivo,
segundo Sheldon2089 o macho e a fêmea dificilmente gastam muito tempo com interações sociais entre
eles, sendo raramente avistados caçando e viajando juntos.
O lobo-guará é monógamo facultativo1901. Em animais de cativeiro, observou-se que a reprodução
ocorre entre abril e junho e o nascimento dos filhotes normalmente de junho a setembro1901. Já foram
observados nascimentos em maio (n = 3), na Serra da Canastra (MG) (R.C. de Paula, obs. pess., 2011).
Segundo Dietz625, a reprodução ocorre entre outubro e fevereiro no Hemisfério Norte e de agosto a
outubro no Hemisfério Sul. A gestação dura de 60 a 65 dias, nascendo de um a cinco filhotes, apesar de
existirem relatos de nascimentos de sete filhotes. A ninhada é amamentada até os quatro meses de vida e
até aproximadamente 10 meses e meio os pais os alimentam por regurgitação. Os filhotes acompanham
a fêmea e aprendem a caçar a partir dos três meses1912. Os machos cooperam com as fêmeas no cuidado
dos filhotes, apesar da fêmea fazer isso por mais tempo1912. As tocas são localizadas em arbustos densos
ou campos limpos com grama alta moldada em uma galeria com túneis (R. Jorge, F. Rodrigues & R.C.
de Paula, obs. pess., 2011). Coelho et al.458 observaram uma toca construída num cupinzeiro morto. Os
jovens atingem a maturidade sexual com um ano de idade1901.
O lobo-guará ocorre em habitat abertos, como áreas de campos e matas de capoeira1901. Existem
registros esporádicos em áreas do bioma Pantanal e de transição do Cerrado e Caatinga e do Cerrado
e Amazônia (CENAP, dados não publicados). É crescente o número de ocorrências em áreas de Mata
Atlântica (CENAP, dados não publicados), principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro e Paraná. Além disso, de forma geral, a espécie tem sido registrada em áreas extensamente
alteradas para cultivo e pastagens. Sugere-se que a utilização de áreas antropizadas possa ser tanto
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para forrageio como para descanso, embora elas sejam usadas em uma proporção menor do que áreas
naturais ou mais bem preservadas (R.C. de Paula, dados não publicados). Para Carvalho387, o lobo-guará
pode habitar áreas de campos e planícies onduladas, bem como regiões de brejo e baixadas alagadas.
Segundo o autor, as baixadas servem de abrigo e amenizam o calor, com os lobos escondendo-se nas
sombras e ficando em contato com o solo úmido. Já o campo é usado para a procura de alimento,
embora a caça ocorra em ambos ambientes. Barros139a, em um estudo realizado em região antropizada
da Mata Atlântica, verificou a ocorrência de Chrysocyon brachyurus apesar da área não estar incluída
em sua distribuição original. Segundo o autor, essa ocorrência demonstra o aproveitamento de áreas
que sofreram perda ou fragmentação de habitat florestais. Coelho et al.458, em pesquisa realizada em
uma área de transição entre Mata Atlântica e Cerrado no estado de Minas Gerais, observaram uma forte
preferência da espécie por regiões de campos rupestres, evitando fortemente áreas de florestas úmidas.
Chiarello441 registrou a ocorrência de Chrysocyon brachyurus em fragmentos florestais em uma área de
transição entre Cerrado e Mata Atlântica no estado de São Paulo. Para o autor, esse habitat pode estar
sendo usado para os lobos refugiarem-se durante o dia devido à alta antropização da região, áreas de
agricultura e pastagem, apesar desete não ser seu ambiente de preferência.
A área de vida da espécie varia de 20 a 115 km2. Essa variação depende da qualidade do habitat
disponível e da disponibilidade de recurso. Na época reprodutiva, machos e fêmeas passam a
compartilhar o mesmo território em função da formação do casal, e essa área pode ser exclusiva ou
apresentar pequenas ou grandes sobreposições com casais vizinhos1692,1855.
Estudos de biologia molecular da espécie indicam que houve um grande evento de redução
populacional, gargalo de garrafa, há aproximadamente 15.000 anos (P. Prates, dados não publicados).
A partir de três populações geneticamente avaliadas, além de amostras de indivíduos de diversas
regiões, Rodrigues1922, entretanto, indicou que os níveis de variabilidade genética dos lobos-guará são
consideravelmente altos (He média = 0,75) em comparação a outras espécies de canídeos. Além disso,
ao testar a hipótese dos efeitos do Gargalo de Garrafa, Rodrigues1922 concluiu que a espécie se encontra
distribuída quase que panmiticamente, ou seja, na maior parte de sua área de distribuição ela apresenta
pouca diferenciação genética, o que pode ser resultante de uma redução da variabilidade genética
seguida de uma rápida expansão populacional a partir de uma única região. Isso indica uma estruturação
populacional quase única, sem fragmentação devido a barreiras físicas ou geográficas atuais ou pretéritas.
Segundo Sheldon2089, a longevidade observada em cativeiro foi de 12 a 15 anos. Um indivíduo no
Zoológico de São Paulo morreu apenas aos 22 anos. Paula et al.1690 consideraram a expectativa de vida
de 10 a 12 anos na natureza.
População
Rodrigues1912 estimou uma população de quatro a cinco casais na ESEC Águas Emendadas (DF)
(densidade de 0,01 ind/km2). No PARNA das Emas, Silveira2156 estimou uma densidade populacional
de 0,05 ind/km2. O PARNA da Serra da Canastra apresenta a área de maior densidade estimada para a
espécie, com 0,08 ind/km2 (F. Rodrigues, dados não publicados).
No Workshop de Análise de Viabilidade Populacional, realizado em 2005 para a elaboração do
plano de ação do lobo-guará, a população brasileira foi estimada em 21.746 indivíduos1690. O tamanho
populacional foi calculado a partir de várias estimativas de densidade entre as populações definidas para
o Cerrado.
Nesse mesmo workshop foi verificada uma tendência de redução significativa do número de lobos
e possível extinção em algumas áreas do país em virtude das taxas de mortalidade por atropelamento e
perda de habitat, que foram consideradas como sendo as principais ameaças à espécie1690.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
O crescimento desordenado de centros urbanos e a consequentemente perda e alteração do habitat
vem ocasionando uma drástica redução de ambientes ideais para a manutenção das populações, mesmo
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a espécie se mostrando tolerante a algum grau de alteração antrópica, como a agricultura. Outra ameaça
severa para pequenas populações é o grande número de atropelamentos, sendo na maioria das vezes
de indivíduos jovens, provavelmente em fase de dispersão. Em algumas populações estima-se que os
atropelamentos sejam responsáveis pela morte de um terço à metade da produção anual de filhotes1912.
As três ameaças principais sobre a espécie são:
• Descaracterização ambiental/perda de habitat (redução de qualidade de áreas adequadas à permanência);
• Perda de indivíduos devido a conflitos com humanos;
• Perda de indivíduos devido a atropelamentos.
Talvez uma das ameaças mais significativas à espécie seja a perseguição devido a conflitos com
produtores rurais. O abate de indivíduos em virtude de retaliação à predação de aves domésticas é
importante, principalmente em populações mais isoladas. Como todo problema de predação de animais
domésticos por carnívoros silvestres, a percepção é exagerada com relação ao real impacto do predador
envolvido. Segundo Rodrigues1912, em estudo realizado no Distrito Federal foram verificados fragmentos
de galinhas em apenas duas amostras de fezes analisadas, apesar da região do estudo ter vários registros
de proprietários de chácaras culpando os lobos pela morte das aves domésticas e denúncias de indivíduos
da espécie sendo abatidos em decorrência da suposta predação. Para o autor, as galinhas são consumidas
eventualmente, sendo consideradas pouco importantes na dieta do lobo. Santos2027 monitorou dez
propriedades no entorno do PARNA da Serra da Canastra (MG), onde do plantel de aves observado,
apenas 11,6% foram predados. Menos da metade dos ataques foram provocados por lobos-guará (42%).
No entanto o estudo avaliou que a percepção dos moradores sobre a espécie é ruim, o que é ressaltado
pelos seis animais abatidos em quatro anos (R.C. de Paula, dados não publicados). Observou-se que a
predação de aves domésticas varia bastante entre propriedades, sendo representativa em algumas delas
onde o prejuízo é de mais de 50% do plantel atacado. Nestes casos, a tolerância à presença de lobosguará é muito baixa, podendo gerar perdas severas nas populações. Mesmo que estas reduções por
conflitos não sejam o fator primário de ameaça à espécie, observa-se este cenário em diversos locais
onde lobos e proprietários rurais dividem espaço.
Outro problema que também deve ser considerado, embora ainda se saiba muito pouco quanto
à sua gravidade, é o risco epidemiológico pela transmissão de patógenos advindos do contato com
animais domésticos, principalmente onde a zona de contato é grande. Lobos-guará estão sujeitos a várias
doenças transmitidas por cães, e sugere-se que o impacto destas doenças pode ser significativo. Estudos
na Bolívia587,588,677 e no Brasil562,1328, revelam que animais em contato indireto com cães domésticos
apresentam titulação para patógenos tais como raiva, cinomose, parvovirose, leishmaniose, entre outros.
Perda direta de indivíduos doentes (cinomose, raiva) ou de proles inteiras de animais portadores de
doenças (parvovirose) poderiam comprometer populações saudáveis da espécie. Entretanto, não se sabe
ao certo o potencial de sensibilização da espécie às doenças que eles vêm contraindo.
Resumindo, análises de viabilidade populacional de lobos-guará apontam que as principais ameaças
são a mortalidade devido ao atropelamento e à redução da capacidade de suporte em função da perda do
habitat1690. Rodrigues & Diniz-Filho1913, em uma análise de viabilidade populacional com uma população
isolada de lobos-guará, verificaram que um dos fatores com maior influência no tempo de extinção da
população está relacionado com a redução da capacidade de suporte em função da perda de habitat.
Ações de conservação
Existentes
Em 2005 foi realizado o I Workshop Internacional para a Conservação do Lobo-guará – Análise de
viabilidade Populacional e de Habitat (PHVA), visando a elaboração do Plano de Ação para Conservação
do Lobo-guará, organizado pelo CENAP1690. Em 2009 este plano teve sua primeira revisão com foco
no Brasil, limitando-se as ações ao território nacional, oficializado pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade e tendo o CENAP como instituição coordenadora. Em 2012, o plano
nacional foi revisado, passando a ter como objetivo “Reduzir, em cinco anos, a perda de indivíduos das
populações de lobo-guará decorrente da perda e alteração de habitat adequados e conflitos com atividades
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antrópicas”. Para atender ao objetivo geral, foram elaborados os seguintes objetivos específicos:
• Promover a integração entre instituições de pesquisa, agências de fomento e de financiamento;
• Caracterizar, avaliar e gerir o impacto de alterações ambientais sobre as populações de lobo-guará;
• Aumentar a efetividade da educação para a conservação do lobo-guará;
• Reduzir conflitos entre as comunidades e o Lobo-guará.
Recntemente, o plano de ação foi novamente reformulado, se transformando no Plano de Ação
Nacional para a Conservação dos Canídeos Brasileiros (ICMBio, em preparação), passando a incluir
outras três espécies ameaçadas de extinção.
Presença em unidades de conservação
Maranhão: PARNA Chapada das Mesas, PE Mirador1617;
Piauí: ESEC Uruçuí-Una;
Tocantins: PARNA Nascentes do Rio Parnaíba, PARNA do Araguaia, PARNA Serra Geral do Tocantins1692,
PE do Jalapão;
Goiás: PARNA da Chapada dos Veadeiros1692, PARNA das Emas204,1023,1692,1913;
Distrito Federal: APA Gama e cabeça de Veado1045, PARNA de Brasília1045,1692, ESEC Águas Emendadas1045,
1692,1805,1912,1913
;
Mato Grosso: PARNA da Chapada dos Guimarães, ESEC Serra das Araras, ESEC Pirapitinga169;
Mato Grosso do Sul: PARNA Serra da Bodoquena, PE Nascentes do Rio Taquari, PE Várzeas do Rio
Ivinhema1692;
Minas Gerais: PARNA da Serra da Canastra1473,1692, PARNA da Serra do Cipó562,1692, PARNA das Cavernas
do Peruaçu, PARNA Grande Sertão Veredas, REBIO Jaíba, PE do Itacolomi, PE Grão Mongol, PE Serra
das Araras, PE Serra do Rola-Moça, PE Serra Negra, PE Serra do Brigadeiro, PE Sagarana/Logradouro,
PE Sagarana/Mata Seca, PE Veredas do Peruaçu, RPPN do Caraça1692, APA Morro da Pedreira562, PE
do Ibitipoca77,1692, RPPN Santuário da Serra do Caraça458,2105, RPPN Galheiro459,1370,1692, PARNA Sempre
Vivas, PE Rio Preto, PE Serra do Cabral, RPPN Porto Cajueiro, RPPN Aldeia (Biotrópicos, dados não
publicados);
Minas Gerais/Rio de Janeiro: PARNA Itatiaia1692;
Rio de Janeiro/São Paulo: PARNA Serra da Bocaina1692;
São Paulo: ESEC Águas de Santa Bárbara, ESEC Jataí, PE Rio Preto1692, ESEC Itirapina318,1692, PE
Vassununga448,1692, PE Aguapeí, PE Assessoria da Reforma Agrária, PE Campos do Jordão, PE Furnas
do Bom Jesus, PE dos Mananciais de Campos do Jordão, PE Morro do Diabo, PE Porto Ferreira, ESEC
Assis, ESEC Bauru, ESEC Caetetus, ESEC Ibicatu, ESEC Mogi-Guaçu, ESEC Ribeirão Preto, ESEC
Santa Bárbara, ESEC Santa Maria, ESEC São Carlos, ESEC Valinhos298;
Paraná: PARNA de Ilha Grande, PARNA do Iguaçu, PE de Vila Velha, PE do Cerrado, PE do Guartelá1692;
Santa Catarina: PARNA São Joaquim1692;
Rio Grande do Sul: PARNA Serra Geral1692,2042, PARNA Aparados da Serra, PE Itapuã, PE Caracol169.
Pesquisas
Necessárias
• Análise da área de vida, uso de habitat e padrões de dispersão de lobos-guará que ocupam áreas de
íntimo contato com a população humana e sob influências de atividades antrópicas;
• Caracterização da variabilidade genética e relações socioecológicas;
• Avaliação do status reprodutivo do lobo-guará em vida livre e seus fatores impactantes;
• Análise quantitativa e qualitativa dos conflitos entre lobos-guarás e a população humana;
• Melhorar a percepção da população humana para a espécie por meio de projetos-modelo de educação
ambiental e comunicação comunitária;
• Avaliação comportamental: interações sociais, cuidados parentais;
• Avaliação da existência de competição interespecífica com outros carnívoros simpátricos;
• Avaliação da influência de animais domésticos na ecologia, comportamento e saúde das populações;
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Mapeamento de potencial de risco à ocorrência da espécie;
da adequabilidade ambiental dos biomas de ocorrência ao lobo-guará;
• Avaliação da viabilidade populacional em populações pequenas.
•

• Avaliação

Lycalopex vetulus (Lund, 1842)

Foto: Adriano Gambarini

Frederico Gemesio Lemos, Fernanda Cavalcanti de Azevedo, Beatriz de Mello Beisiegel, Rodrigo
Pinto Silva Jorge, Rogério Cunha de Paula, Flávio Henrique Guimarães Rodrigues & Lívia de Almeida
Rodrigues

Ordem: Carnivora
Família: Canidae
Nomes comuns: raposa-do-campo, raposinha,
raposinha-do-campo
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Não eAcritérios
Categoria de risco de extinção
IC
ENDÊbM
Vulnerável (VU) A2cd+3cddo rasil

Justificativa
A raposa-do-campo, Lycalopex vetulus, é a única espécie de canídeo brasileiro endêmica do Cerrado,
bioma sob alta pressão antrópica e com menos de 20% de sua área original ainda em estado primitivo.
Considerando as estimativas mais conservadoras, o Cerrado sofreu um desmatamento de 50% de sua
área nos últimos 40 anos; destes, pode-se estimar uma perda de 20% de área em um período de 15
anos ou três gerações, que deve refletir-se em uma perda populacional equivalente para a espécie.
Este declínio não cessou. Estima-se que a espécie terá uma perda de habitat de, pelo menos, 10% nos
próximos 15 anos. Considerando que a espécie também sofreu e continua sofrendo perdas importantes
não quantificadas decorrentes de atropelamento, predação por cães domésticos, doenças, retaliação à
suposta predação de animais domésticos, e alta mortalidade de filhotes/juvenis, o declínio populacional
deve, em uma estimativa conservadora, ter sido de pelo menos 30% nos últimos 15 anos e deve atingir o
limite de 30% nos próximos 15 anos, qualificando a espécie à categoria Vulnerável (VU), pelos critérios
A2cd+A3cd. Até onde se sabe a espécie só ocorre em território brasileiro, não havendo populações em
países vizinhos.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas686
Avaliação global569
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Não consta
São Paulo: Ameaçada
LC

Outros nomes aplicados ao táxon
Em alguns trabalhos a espécie é denominada Dusicyon vetulus, seguindo Clutton-Brock e colaboradores
(1976). Apesar de alguns trabalhos utilizarem Pseudalopex vetulus a partir de Berta (1987), o nome mais
aceito atualmente é Lycalopex vetulus, de acordo com Wozencraft (2005) e Dalponte (2009).
Distribuição geográfica
Endêmica do Brasil, a distribuição geográfica da raposa-do-campo originalmente parece estar
associada aos limites de extensão do Cerrado, áreas de vegetação savânica576. A espécie pode ainda ser
encontrada em zonas de transição, incluindo habitat abertos no Pantanal (mosaico de campos e vegetação
xerofítica), embora ainda existam certos estados e regiões neste bioma onde a espécie não foi registrada
até a conclusão deste artigo. É mais comum na região centro-sul do bioma576, mas registros recentes têm
ampliado consideravelmente sua distribuição para a região norte e nordeste do país. Considerando as
novas informações, a área de ocorrência atual da raposa-do-campo estende-se do centro-nordeste e oeste
do estado de São Paulo575,576 ao norte do Piauí511 e médio-leste do Maranhão (Lemos & Azevedo, obs.
pess., 2011) incluindo os estados do Mato Grosso (centro-sul) e Mato Grosso do Sul (áreas secas e não
inundáveis do pantanal), sul de Rondônia (Ribeiro, com. pess., 2011) Goiás, Tocantins, Distrito Federal,
sudoeste da Bahia, e centro-oeste de Minas Gerais570,575,576.
Apesar de sua distribuição ser razoavelmente conhecida, três regiões ainda representam lacunas de
conhecimento devido à ausência ou não confirmação de registros. O extremo oeste de sua distribuição,
no Mato Grosso do Sul, representa uma destas lacunas. Apesar de sua ocorrência ser sugerida, mas não
confirmada, por Anderson59 no Cerrado Boliviano, na área da Serranía de Huanchaca, o registro mais
a oeste está a cerca de 75 km antes da fronteira boliviana576. Outra lacuna é a região nordeste de sua
distribuição, na região onde o Cerrado é substituído pelo bioma Caatinga. Apesar de durante a confecção
deste artigo os autores receberem diversos relatos de outros pesquisadores que afirmam ter registrado
a raposa-do-campo no centro e região leste da Caatinga, ao serem analisados, nenhum dos materiais
testemunhos (fotos de animais vivos e atropelados, e rastros) confirmou-se tratar da espécie (Lemos
& Azevedo, obs. pess., 2011). Por fim, o Paraná representa a terceira lacuna de conhecimento sobre a
distribuição da raposa-do-campo. Apesar do estado de São Paulo ser o limite de distribuição conhecido
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e confirmado por material testemunho576, Mikich & Bérnils1419 incluem a raposa-do-campo na lista
vermelha de espécies ameaçadas de extinção do Paraná, baseando-se em três registros na porção leste
do estado. Entretanto até o momento não existem evidências ou registros comprovados que suportem
esta ampliação na distribuição.
Uma das maiores dificuldades no conhecimento da real distribuição da raposa-do-campo reside na
identificação errônea da espécie por pesquisadores, tradicionalmente baseada na coloração. A raposa-docampo é facilmente confundida pelo pesquisador não especialista na espécie com outras duas espécies
de canídeos brasileiros de mesmo porte: o cachorro-do-mato, Cerdocyon thous e o graxaim-do-campo,
Lycalopex gymnocercus. O primeiro ocorre simpatricamente ao longo de toda a distribuição de L.
vetulus. Já o graxaim-do-campo substitui a raposa-do-campo no limite sul de sua distribuição, não sendo
conhecida atualmente a distribuição norte da espécie e se a mesma ocorre simpatricamente ou não com
a raposa-do-campo. Lemos & Azevedo1179 registraram o graxaim-do-campo no sudoeste do estado de
São Paulo, porém é necessário que mais amostragens sejam realizadas na região para melhor conhecer
os limites de cada espécie e se as mesmas têm distribuição sobreposta. Além disso, diversos registros
no nordeste do país atribuídos à raposa-do-campo, quando analisados mais profundamente, revelam se
tratar do cachorro-do-mato, cuja população da região oeste de sua distribuição possui indivíduos com
pelagem mais clara do que a geralmente encontrada em outras partes do Brasil. Estudos demonstraram
que a maior parte dos canídeos diagnosticados com leishmaniose e raiva na região nordeste, identificados
como L. vetulus, eram na verdade o Cerdocyon thous378,520.
Entretanto, vale ressaltar que mesmo havendo sobreposição de coloração da pelagem da raposa-docampo com as outras espécies de canídeos de pequeno porte do Brasil, a identificação das mesmas deve
ser baseada em outras diferenças morfológicas menos variáveis como o tamanho corporal, tamanho e
formato da cabeça e focinho em relação ao corpo (sempre maiores e mais robustos no cachorro-do-mato,
seguido do graxaim-do-campo), e a presença de uma mancha negra na base da cauda da raposa-docampo, característica peculiar a todas as espécies do gênero Lycalopex, além da ponta da cauda negra.
Com relação ao graxaim-do-campo, as manchas na cauda podem representar um fator de confusão entre
as espécies, mas o graxaim é maior com 5 a 8 kg que a raposa-do-campo com 2 a 4 kg, sendo a cabeça, o
focinho e o peito mais largos e robustos. Adicionalmente, a realização da identificação das espécies por
meio de técnicas moleculares é uma alternativa interessante nos casos em que houver disponibilidade
de amostras dos indivíduos378.
Portanto, são necessários mais estudos e amostragens que ajudem a eliminar lacunas de conhecimento
sobre a distribuição da raposa-do-campo, além da elaboração de material descritivo-fotográfico (artigos,
guias e livros) que não só divulguem mais a espécie, mas também auxiliem na formação e qualificação
de pesquisadores e leigos interessados na raposa-do-campo e em Canidae.
História natural
A raposa-do-campo é uma espécie típica de formações abertas do Cerrado, preferindo as fitofisionomias
de campos ou com vegetação mais rala e espaçada como os campos limpos, campos sujos, campos
cerrados e cerrado stricto sensu, às formações mais densas ou florestais, sejam elas deciduais ou matas
de galeria332,471,574,575,1044,2156. Os ambientes preferenciais parecem concentrar-se nas planícies e chapadões
bem drenados do Brasil central, em que o regime de chuvas é marcado, apresentando uma estação seca
longa onde a chuva é escassa ou inexistente durante pelo menos três meses575. Dalponte575 estimou que
dentre as 53 localidades em que a raposa-do-campo foi observada, 22,6% eram de cerrado stricto sensu,
18,8% eram campos úmidos (veredas, campos de murunduns ou campo de vazante), 13% eram campo
cerrado, e 11,3% eram campos naturais (campo limpo ou campo sujo).
Apesar de aparentemente evitar regiões pantanosas ou alagadiças, pode também ser encontrada em
algumas regiões do Pantanal, onde existem grandes extensões de terrenos secos e abertos durante o
período de inundação575. Censos realizados nas planícies inundáveis do rio Paraguai não registraram a
espécie, tanto em áreas baixas e contínuas29 quanto em áreas altas e isoladas575,2049. No nordeste de sua
distribuição, foi registrada em ambientes de transição entre Cerrado e Caatinga130,572,1044,1632.
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Também existem diversos registros da espécie em áreas antropizadas como as de
pastagem519,570,576,1178,1180,1888, de agricultura575,1044 e de silviculturas, mais especificamente plantações
novas de eucalipto519 e seringueiras (Lemos & Azevedo, obs. pess., 2011). Segundo Dalponte575 áreas de
pastagem de gado (pastagem manejada e pastagem suja) representaram 24,5% dos pontos onde raposas
foram registradas, enquanto campos de cultivo de grãos representaram 7,5% das observações realizadas.
Em fazendas de gado no sudeste de Goiás, Lemos et al.1180 observaram que raposas-do-campo utilizam
mais áreas de pasto (preferencialmente pastagem pastada) em detrimento de outros tipos de habitat
disponíveis como pastagens abandonadas em algum estágio de sucessão, mata semidecídua e borda de
mata, e brejos e borda de brejos, não ocorrendo nenhum registro da espécie em áreas de floresta nem
permanentemente alagadas.
A raposa-do-campo é um carnívoro insetívoro-onívoro, que utiliza cupins como a base de sua
alimentação572,574,576,737,1023,1044,2319. A espécie consome também, em menores proporções, besouros e
gafanhotos e, conforme a disponibilidade no ambiente e época do ano, frutos, silvestres e exóticos,
pequenos mamíferos, lagartos e cobras, anuros e aves572,574,576,737,1023,1044,1180,2319. Segundo Dalponte &
Lima571, L. vetulus pode ser considerada uma dispersora potencial de sementes devido à alta diversidade
de frutos consumidos e à elevada presença de sementes intactas nas fezes.
Possui um padrão de atividade crepuscular-noturno, iniciando sua atividade após o pôr do sol e
terminando ao amanhecer576. Ocorre em simpatria com outros canídeos brasileiros como o cachorrodo-mato e o lobo-guará, Chrysocyon brachyuru, existindo alguma sobreposição entre as dietas dos
mesmos1023. Entretanto, aparentemente as adaptações morfológicas que permitem à raposa-do-campo
habitar áreas mais secas de campos abertos e sua dieta direcionada primordialmente aos cupins permitem
que ela coexista com as outras duas espécies de canídeos576. Em algumas regiões foi observada uma
sobreposição alimentar moderada entre as duas espécies menores de canídeos brasileiros, C. thous e L.
vetulus, uma vez que apresentaram certa diferença na preferência por alguns itens alimentares1044,1180,2156.
Jácomo et al.1023 analisaram a sobreposição dos nichos alimentares entre estas três espécies no PARNA
das Emas, em Goiás. Segundo os autores, a maior sobreposição observada foi entre o lobo-guará e
a raposa-do-campo, mas foi verificado que existe diferença no padrão de atividade das espécies,
permitindo que habitem o mesmo ambiente em simpatria. Entretanto, na região do Limoeiro (sudeste de
Goiás), ambas espécies têm padrão de atividade similar e ainda assim ocorrem sintopicamente (Lemos
& Azevedo, obs. pess., 2011).
Com relação ao comportamento, raposas-do-campo são consideradas de hábitos solitários1181 e
monogâmicas, formando pares reprodutivos durante a estação de acasalamento que permanecem juntos
durante a criação dos filhotes, sendo o contato entre a fêmea e o macho mais intenso nos quatro primeiros
meses de vida da prole519,1180. Observações de interações sociais estão restritas às realizadas entre os
pares reprodutivos, que podem forragear próximos, mantendo alguma distância de contato, e também
entre a mãe e seus filhotes519,575,1180.
As fêmeas têm ninhadas de 2 a 5 filhotes que nascem geralmente de julho a agosto, sendo o período de
gestação de aproximadamente 50 dias1180. No sudeste de Goiás, raposas tiveram ninhadas que variaram
entre um (n = 1) e 4 filhotes (n = 2), mas ninhadas com três filhotes foram predominantes (n = 5)1180.
Normalmente, são usadas as tocas de tatus-peba, Euphractus sexcinctus, abandonadas para o nascimento
da ninhada519,576,1180. As fêmeas amamentam os filhotes até os 4 meses de vida, podendo permanecer com
eles por 2 a 4 meses576 e eventualmente mais tempo (Lemos & Azevedo, obs. pess., 2011). A dispersão
dos juvenis ocorre entre nove e 10 meses de idade, quando eles começam a estabelecer seus próprios
territórios, podendo ser próximos à área onde passaram seus primeiros meses de vida575. Registros
recentes indicam que o macho e a fêmea participam nos cuidados com a prole519,576.
Poucos trabalhos foram realizados a respeito do tamanho de área de vida utilizado por raposas-docampo. Em um estudo realizado na Bahia, Juarez & Marinho-Filho1044 estimaram a área de vida de uma
fêmea adulta em 3,8 km2 e a de um macho juvenil em 2 km2. Além disso, conforme registrado pelos
autores, a distância percorrida por uma fêmea adulta em uma noite foi de 4,55 km. Courtenay et al.519
acompanharam um casal e dois filhotes em uma área antropizada em Minas Gerais por alguns meses, e
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estimaram em 4,56 km2 a área de vida compartilhada pelo grupo. No Mato Grosso, três grupos, compostos
por um grupo familiar e dois casais, foram acompanhados e a média da área de vida encontrada foi de
0,48 km2 (576). Tendo em vista o baixo número de animais acompanhados e a curta duração dos trabalhos,
faz-se necessário que novos estudos de monitoramento em longo prazo sejam priorizados, para conhecer
a área mínima necessária para uma raposa-do-campo atender suas necessidades básicas.
Em relação às interações interespecíficas, existem pouquíssimos relatos publicados sobre encontros
entre a raposa-do-campo e outros carnívoros. De 2005 a 2011, no sudeste de Goiás foram testemunhados
três encontros entre raposas-do-campo e cachorros-do-mato (Lemos & Azevedo, obs. pess., 2011), os
quais resultaram em perseguições da espécie maior sobre a menor, o que poderia indicar uma competição
interespecífica por uso de habitat1180. O segundo e terceiro registros consistiram em indivíduos de
raposa-do-campo monitoradas por colares VHF sendo afastadas de sua área por cachorros-do-mato
também monitorados, sendo que todas as observações foram visuais. Isso contraria o registrado por
Courtenay et al.519, que afirmam que a raposa-do-campo poderia tolerar cachorros-do-mato em suas
áreas de forrageio. Azevedo (obs. pess., 2011) observou um macho de raposa-do-campo em outubro de
2008 com comportamento agressivo afastando um lobo-guará que se aproximou muito de uma toca de
filhotes1180.
Com relação aos carnívoros de grande porte, como onças-pardas (Puma concolor) e lobos-guarás,
apesar de Jácomo et al.1023 registrarem pêlos de raposa-do-campo em fezes de lobos-guarás, não existem
registros que indiquem se a mesma foi ativamente predada ou consumida como carcaça, embora R.C. de
Paula (com. pess., 2011) tenha registrado um lobo-guará perseguindo uma raposa-do-campo, mas sem
alcançá-la, no PARNA da Serra da Canastra.
População
Não existem estudos sistemáticos sobre a densidade populacional de raposa-do-campo ao longo
de sua distribuição, exceto o realizado por Rocha et al.1888 em duas áreas no estado do Mato Grosso,
uma de campo sujo e outra de pastagem. Segundo os autores, a estimativa populacional para a área
de campo sujo foi de 1,21 indivíduos/km2 e para a pastagem de 4,28 indivíduos/km2. Apesar de no
trabalho os autores sugerirem uma possível adaptação da espécie a ambientes antropizados, onde a
vegetação natural do Cerrado é substituída por pastagens exóticas, é importante ressaltar que as áreas
utilizadas durante o estudo, além de proporcionarem visibilidade diferente, muito maior nas pastagens
do que no campo sujo, foram amostradas em momentos diferentes (“campo sujo” em agosto e setembro,
“pastagem” em outubro e novembro). Os dois períodos amostrados são momentos diferentes na história
de vida da raposa-do-campo. Em agosto os filhotes estão nascendo e as mães passam mais tempo na
toca, e os machos fora576,1180, diminuindo a probabilidade de avistamentos de indivíduos. Em outubro
os filhotes já circulam fora de suas tocas, juntos com seus pais em pequenos grupos familiares576,1180,
aumentando o número de indivíduos que poderiam ser avistados. Portanto é possível que a diferença
de densidade encontrada não reflita a realidade populacional das áreas de estudo, mas seja resultante
de um viés amostral. Assim, é imprescindível que futuros estudos de densidade populacional sejam
não apenas realizados durante períodos maiores de tempo, que abranjam diferentes épocas do ano, mas
que principalmente os transectos sejam feitos em estações/épocas de histórias de vida similares. Isso é
extremamente importante, dada a falta de outros estudos populacionais, uma vez que a espécie talvez
não seja realmente favorecida pela conversão de ambientes naturais de Cerrado em pastagens. Além
disto, Lemos & Azevedo (obs. pess.), a partir do acompanhamento de uma população em uma área
fragmentada com matriz de pastagens no sudeste de Goiás, município de Cumari, relataram um possível
declínio populacional ao registrarem em dois anos consecutivos a morte da maior parte dos filhotes
nascidos e também de vários juvenis e adultos. Desta forma, os resultados relatados por Rocha et al.1888
devem ser interpretados com cautela e não podem ser aplicados a toda a distribuição da espécie, dada a
inexistência de estudos acerca de densidade e dinâmicas populacionais da raposa-do-campo em outras
áreas.
Além disso, a área de distribuição da raposa-do-campo é grande e a espécie não só ocorre em
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diferentes tipos de ambientes, mas também enfrenta diferentes tipos e níveis de pressão antrópica. De
acordo com a UICN a espécie pode ser localmente abundante, mas suas populações são menores que as
do cachorro-do-mato, espécie para a qual estimativas populacionais no Brasil também são escassas570.
Não se pode afirmar que L. vetulus se adapta a áreas antropizadas até que sejam obtidos dados
conclusivos sobre as densidades populacionais da espécie em diferentes partes da sua distribuição
geográfica. Por esse motivo, as perdas populacionais da espécie foram estimadas com base na perda de
habitat ocorrida em um período de três gerações ou 15 anos. Segundo Myers et al.1507, o Cerrado possui
apenas 20% de área de vegetação primária, sendo que a degradação do Cerrado iniciou-se na década
de 19702017. Dados mais conservadores sobre o desmatamento deste bioma apontam para uma perda de
cerca de 50% da área de Cerrado1445. Considerando que esta perda ocorreu em 40 anos, pode-se estimar
uma perda de 20% desta área em um período de 15 anos ou três gerações, que deve corresponder a
uma perda populacional equivalente para a espécie. As perdas populacionais da espécie não cessaram.
Estima-se que a espécie terá uma perda de habitat de, pelo menos, 10% nos próximos 15 anos. Esta
estimativa está embasada em dados de desmatamento do Cerrado no período de 2002 a 20081445. De
acordo com este estudo, foram perdidos aproximadamente 14.000 km2 de Cerrado por ano no período,
o que corresponde a 1,34% da área remanescente do bioma, 1.063.289 km2. No entanto, estimamos que,
desta taxa anual de desmatamento, aproximadamente 50% se referem à conversão em agricultura e 50%
em pastagem e, uma vez que a espécie utiliza pastagens, foi decidido utilizar 0,67% como a perda anual
de habitat para a espécie.
Considerando que a espécie também sofreu no passado e ainda sofre perdas importantes não
quantificadas decorrentes de atropelamento, predação por cães domésticos, doenças, retaliação à suposta
predação de animais domésticos, e alta mortalidade de filhotes/juvenis, o declínio populacional nos
últimos 15 anos deve ter atingido 30% e o declínio nos próximos 15 anos deve também atingir o limite
de 30%, ambos em uma estimativa conservadora.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As maiores ameaças à conservação da raposa-do-campo parecem ser a destruição de seu habitat e
outros efeitos negativos diretos e indiretos causados pelo homem1178. Uma vez que a espécie só ocorre
nos domínios do Cerrado, e este se encontra entre os 25 ecossistemas mais ameaçados do planeta1507,
as ações antrópicas aparentemente representam a maior fonte de mortalidade da espécie1178. Por serem
consideradas como “terras improdutivas”, nas últimas duas décadas o governo federal incentivou o
desbravamento e “desenvolvimento” das fronteiras comerciais e industriais no Cerrado. São diversas
as ameaças resultantes de tais ações, sendo a expansão da fronteira agropastoril a principal fonte de
fragmentação e supressão de habitat adequados à sobrevivência da espécie. Áreas de Cerrado nos estados
de São Paulo e Minas Gerais ocorrem em manchas isoladas e atualmente encontram-se separadas da
porção mais contínua e central do bioma.
Como resultados do avanço desordenado das atividades humanas estão o crescimento, em tamanho
e número, dos centros urbanos, a crescente exploração da madeira para fornecimento de carvão e a
expansão da malha viária e ferroviária575,1178,1179. Atropelamentos, tanto em rodovias quanto em ferrovias,
contribuem com um número relativamente elevado de retirada de indivíduos das populações de raposasdo-campo568,575,1178,1179. Outras ameaças são os ataques por cães domésticos, que perseguem tanto adultos
quanto filhotes, e a perseguição direta pelo homem em virtude da percepção errônea de que as raposasdo-campo atacam animais domésticos575,1178,1179, apesar de aves domésticas serem pouco frequentes ou
ausentes na dieta da espécie1180.
Além disso, a proximidade da espécie com animais domésticos possibilita a transmissão de patógenos,
principalmente em áreas periurbanas e sedes de fazenda570,1043,1178,1179,1350,2156. Apesar de no passado
raposas-do-campo terem sido identificadas como reservatório de Leishmania chagasi586, Courtenay
et al.520 realizaram um trabalho comparativo de crânios e demonstraram que os indivíduos infectados
tratavam-se na verdade de cachorros-do-mato identificados erroneamente como raposas-do-campo.
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Dados confirmados de animais infectados incluem um indivíduo atropelado cujos exames confirmaram
o diagnóstico de cinomose1350, dois indivíduos positivos para o vírus da parvovirose canina561, e um
caso de mortalidade por sarna reportado no Brasil central (Marinho-Filho, com. pess., 2011). Assim, é
urgente que sejam realizados estudos em longo prazo que ajudem a conhecer melhor a susceptibilidade
de raposas-do-campo a doenças em geral e a entender melhor o papel destas doenças na sobrevivência
de populações em diferentes partes de sua distribuição, tanto em áreas protegidas quanto antropizadas.
Ações de conservação
A espécie foi incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Brasileiros
(ICMBio, em preparação).
Ações necessárias incluem medidas que priorizem a proteção dos habitat adequados à sobrevivência
da raposa-do-campo, que são específicos do bioma Cerrado, já que esta espécie é endêmica deste
ecossistema.
Projetos e iniciativas governamentais e privadas que visem reduzir os impactos humanos no Cerrado,
como ações voltadas para a produção e desenvolvimento sustentável e a manutenção da biodiversidade
em agro-ecossistemas nas políticas de desenvolvimento agro-pastoril575, podem contribuir de forma
efetiva para a conservação da raposa-do-campo em áreas antropizadas.
Programas pontuais ou de menor escala devem complementar as ações acima sugeridas, permeando
os temas abaixo:
• Programas de informação e educação para a conservação da biodiversidade que desestimulem a captura
e caça de animais silvestres, e que divulguem a espécie;
• Programas de implementação de técnicas para a mitigação do impacto de estradas nas populações de
raposas-do-campo;
• Programas de vacinação e castração de cães domésticos nas áreas de ocorrência da raposa-do-campo,
principalmente no entorno de unidades de conservação.
Presença em unidades de conservação
Tocantins: APA do Lajeado, APA do Rio Tocantins2319;
Piauí: PARNA Serra da Capivara57;
Goiás: PARNA das Emas1023,2156;
Minas Gerais: PARNA Serra da Canastra576, PARNA Serra do Cipó, APA Morro da Pedreira562, PE
Veredas do Peruaçu, PARNA Grandes Sertões Veredas, PARNA Sempre Vivas, PE Serra do Cabral,
RPPN Porto Cajueiro, RPPN Aldeia (Biotrópicos, dados não publicados);
São Paulo: ESEC Jataí, ESEC Itirapina, PE Vassununga, PE Furnas do Bom Jesus, PE Morro do Diabo,
PE Porto Ferreira, ESEC Bauru, ESEC Ibicatu, ESEC Mogi-Guaçu, ESEC Ribeirão Preto, ESEC Santa
Bárbara, ESEC São Carlos, ESEC Valinhos298.
Pesquisas
Existentes
O Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, sob coordenação de Frederico Gemesio Lemos
e Fernanda Cavalcanti de Azevedo e com a participação de outros colaboradores, vem estudando
as raposas-do-campo desde 2002 na região do sudeste de Goiás, município de Cumari, Goiás, e no
Triângulo Mineiro.
Necessárias
Estudos sobre densidade, abundância relativa e tendências populacionais da raposa-do-campo, que
comparem áreas protegidas com áreas sob diferentes níveis de perturbação antrópica;
• Atualização da distribuição da espécie;
• Papel de doenças na regulação populacional da raposa-do-campo.
•
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Speothos venaticus (Lund, 1842)

Foto: Lucas Leite

Rodrigo Pinto Silva Jorge, Beatriz de Mello Beisiegel, Edson de Souza Lima, Maria Luisa da Silva Pinto
Jorge, Maria Renata Pereira Leite-Pitman & Rogério Cunha de Paula

Ordem: Carnivora
Família: Canidae
Nomes comuns: cachorro-vinagre,
cachorro-do-mato-vinagre

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) C1
Justificativa
Considerando que a população efetiva de Speothos venaticus, somando Amazônia, Pantanal e Mata
Atlântica, foi estimada em aproximadamente 9.350 indivíduos e que a população do Cerrado tem uma
probabilidade de extinção estimada em 100% em 100 anos, com média de 33 anos, segundo resultados
de modelagem de viabilidade populacional, a espécie foi considerada Vulnerável (VU) pelo critério
C1. Há conectividade com as populações dos países vizinhos, porém não existem informações sobre a
dinâmica fonte-sumidouro. Assim, a categoria indicada na avaliação regional não foi alterada.
Speothos venaticus ocorre em uma ampla área de distribuição, mas em densidades baixas, tendo sido
registrada alta mortalidade por doenças e abate por cães domésticos e seres humanos nas áreas onde
grupos foram monitorados por telemetria. As informações sobre a conservação desta espécie foram
analisadas separadamente para cada um dos principais biomas brasileiros.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1614
Listas estaduais de espécies
ameaçadas684,685,686,688a
Avaliação global597
Avaliação por bioma

VU A4c
Minas Gerais: CR
São Paulo: Ameaçada
Paraná: VU
Santa Catarina: CR
NT
Cerrado: EN E
Mata Atlântica: CR C2a(i)
Amazônia: VU C1
Pantanal: VU C2a(i); D1

Notas taxonômicas
As subespécies que ocorrem no Brasil são S. v. venaticus, com distribuição geográfica no interior das
Guianas, norte e centro do Brasil até Mato Grosso, nordeste do Peru, leste do Equador, leste da Bolívia
e norte do Paraguai e localidade-tipo em Lagoa Santa (MG); e S. v. wingei, com ocorrência no sudeste
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do Brasil e localidade-tipo em Santa Catarina. Uma terceira subespécie, S.v. panamensis, ocorre no
noroeste da América do Sul335.
Distribuição geográfica
Speothos venaticus ocorre do Panamá ao sul do Brasil, norte do Paraná, Paraguai e norte da Argentina,
oeste da Bolívia, Peru e Equador328,1202,2447. No norte do Brasil, nos estados do Amapá, Pará, Maranhão
e Tocantins, a espécie é amplamente distribuída, porém suas ocorrências são fragmentadas1626. Speothos
venaticus foi registrado recentemente no município de Aratuba (CE), em um brejo de altitude, no domínio
da Caatinga707. Trata-se de um registro localizado fora da área de ocorrência histórica considerada para
espécie. No entanto, existe um histórico de confusão na identificação de espécies de canídeos silvestres
na região521 e, portanto, este registro deve ser considerado com cautela. Não há informações atuais ou
históricas sobre a ocorrência de Speothos venaticus no Rio Grande do Sul101,743. Existem registros em
Misiones, Argentina422 e no estado de Santa Catarina425, porém este registro da espécie em Santa Catarina é
histórico, e não existem confirmações recentes sobre a ocorrência da espécie nesse estado. A distribuição
de S. venaticus está reduzida em relação à sua área historicamente conhecida. Speothos venaticus não
foi registrada na área da Amazônia central, embora esta região esteja incluída na distribuição histórica e
atual inferida para a espécie596. Essa situação também vale para outras espécies de mamíferos predadores
de topo como Panthera onca e Puma concolor731,2015.
A espécie é considerada extinta na Serra do Urubu (PE)2113. No entanto, é difícil distinguir “extinção
local” de “ausência de dados atuais”. Uma fêmea e quatro filhotes de cachorro-vinagre foram vistos na
Reserva Ecológica do IBGE (DF)1045. Segundo Marques1286, sua presença no Núcleo Cunha do PE da
Serra do Mar é provável, citada por meio de entrevistas, entretanto a espécie não foi registrada em 3.600
horas de armadilhamento fotográfico.

História natural
Porte pequeno, com 4 a 7 kg, coloração castanho avermelhada, com o dorso mais claro que o ventre.
A cabeça apresenta coloração mais clara, que pode se estender até a metade do dorso. As pernas curtas,
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orelhas arredondadas e, principalmente, a cauda curta distinguem S. venaticus dos demais canídeos
brasileiros. Além disto, ao contrário dos demais canídeos, não apresentam marcações faciais. Possuem
membranas interdigitais, sendo mais plantígrados que os demais canídeos, podem deixar marcas do
quinto dígito155,2089. Lima (dados não-publicados), com base em monitoramento de três grupos da espécie
no estado do Mato Grosso, considera que a atividade frequente de cachorros-vinagres em locais distantes
de cursos de água não apoia a hipótese da espécie ter hábitos semi-aquáticos, mencionada no passado.
A presença de membranas interdigitais pode estar relacionada à necessidade de escavar o substrato para
acessar suas presas (E.S. Lima, obs. pess., 2011). Segundo Linares1202 a subespécie S. v. venaticus, que
ocorre na bacia do rio Amazonas, tem coloração mais escura do que S. v. wingei, que ocorre no sudeste
do Brasil.
Os cachorros-vinagre têm uma dieta exclusivamente carnívora, caçando em grupos presas muito
grandes em relação ao próprio tamanho. O tatu-galinha Dasypus novemcintus é a principal presa da
espécie nas áreas de Pantanal e Cerrado estudadas por Lima et al.1191,1193. Na literatura, a principal presa
relatada para o cachorro-vinagre é a paca, Agouti paca611,1728,2210,2260 e outros roedores de médio porte como
cutias, Dasyprocta spp. e Myoprocta spp.1728,2210, mas podem predar também outros animais de grande
porte como veados, catetos e tatus1626. Fezes de cachorro-vinagre encontradas na Amazônia Peruana
continham pelos de quati, Nasua nasua, cutia, Dasyprocta fuliginosa roedores menores, Myoprocta
pratti ou Proechimys sp. e penas semelhantes às dos tinamídeos, aves terrestres comuns na área76.
Lima et al.1193 sugerem que, mais do que uma adaptação à vida em florestas, as características
físicas dos cachorros-vinagre são adaptações para caçar presas em tocas, independentemente do tipo
de vegetação. Na RPPN SESC Pantanal e em áreas de Cerrado no Mato Grasso, os cachorros-vinagre
entram e/ou escavam as tocas de tatus Dasypus novemcintus durante a predação1191,1193.
Vivem em grupos de 2 a 12 indivíduos2089, mas por vezes são avistados sozinhos611,2151. Lima et al.1193
estimaram um tamanho médio de 2,75 indivíduos por grupo na RPPN SESC Pantanal. No Cerrado, um
grupo monitorado ao longo de 20 meses possuía 10 indivíduos no momento em que foi capturado, tendo
diminuído a 6 indivíduos, em decorrência de ataques por moradores da região e por cães domésticos,
com algumas oscilações posteriores em decorrência de nascimentos e possíveis dispersões1191. Os grupos
são baseados na família estendida634,1241,1779, ocorrendo supressão reprodutiva das fêmeas na presença da
mãe1779.
O período de gestação varia de 65 a 80 dias, com uma média de 67 dias1779,2089. Existem evidências
de supressão reprodutiva entre fêmeas na natureza também (E.S. Lima, obs. pess., 2011). As ninhadas
variam de um a seis1130,2089, com uma média de 3,8 filhotes1553. Um indivíduo em cativeiro viveu 10 anos
e quatro meses1553. Em cativeiro, a fêmea pode conceber a partir dos 10 meses1553. Entretanto, observouse que um casal dominante monitorado por telemetria no Mato Grosso manteve indivíduos de três crias
consecutivas no grupo, incluindo fêmeas da primeira cria, sem qualquer indício de que fossem dispersar
(E.S. Lima, obs. pess., 2011). Portanto acredita-se que as fêmeas não se reproduzam na natureza antes
dos 4 anos de idade. Em cativeiro, o período de estro dura 4,1 dias e o intervalo entre partos tem em
média 238 dias1779.
Historicamente, S. venaticus é considerado predominantemente florestal, possuindo as adaptações
para este tipo de ambiente, como corpo compacto, pernas curtas e robustas, orelhas arredondadas,
cauda curta e amplo repertório vocal incluindo chamados de contato em pequenas distâncias para
deslocamentos em ambientes com visibilidade restrita1130 e associada à água1130, além de restrita a
ambientes pouco perturbados. De fato, a maior parte dos registros de cachorros-vinagre encontra-se em
ambientes nestas condições. Em uma pesquisa coletando registros de cachorro-vinagre em toda a área de
distribuição, 80% das localizações corresponderam a células de 1 km2 de habitat intacto596. Entretanto,
dados recentes mostram que os animais também podem utilizar ambientes perturbados1626, e podem
utilizar áreas preservadas abertas na mesma proporção que as florestais1191,1192 e áreas de interflúvios,
distantes de cursos de água1191,1192,2151.
Em estudos recentes com a espécie realizados nos municípios de Água Boa e Nova Xavantina (MT),
observou-se por meio de registros de rádio-telemetria que os animais utilizaram ambientes naturais
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cerrado ou florestais na mesma proporção. Apesar da existência de proporção considerável de áreas
perturbadas no local de estudo, os animais evitaram sua utilização1191,1192.
De 166 tipos de habitat disponíveis em sua área de ocorrência, os cachorros-vinagre foram registrados
em 57596, incluindo áreas florestadas (71% dos habitat intactos), florestas decíduas (9%), cerrados (2%),
mosaico de florestas decíduas e campos (1%), áreas com vegetação arbustiva (0,5%), mosaico de campos
e vegetação arbustiva (0,5%), mosaico de floresta e campos (0,5%) e cerrado sazonalmente inundado com
palmeiras (0,5%).
No norte do Brasil, os registros obtidos por Oliveira1626 foram principalmente em floresta de terra firme
não-perturbada, mas também incluíram floresta submontana e cerrados. Além disto, áreas perturbadas
corresponderam a 43% dos registros de Oliveira1626 no norte do Brasil. Na região de Alta Floresta, na
Amazônia, cachorros-vinagre não apresentaram associação ao tamanho dos fragmentos estudados1417.
A espécie é extremamente críptica e difícil de observar. Por exemplo, foi necessário um esforço de
4.818 dias-armadilha, com armadilhas fotográficas distribuídas em 80 locais diferentes, para obter uma
foto de cachorro-vinagre na Mata Atlântica161. Isto resulta em grandes lacunas no conhecimento de sua
distribuição geográfica.
População
Na oficina de avaliação do estado de conservação dos Mamíferos Carnívoros, com base na experiência
pessoal dos pesquisadores participantes e dos dados disponíveis (publicados ou não), foram realizadas
estimativas populacionais para os diferentes biomas para auxiliar na avaliação do estado de conservação
da espécie. Vale enfatizar que foi considerado o tamanho efetivo da população para predadores de topo
o equivalente a 10% do tamanho total da população787,788.
A espécie é rara ao longo de toda a sua distribuição e, portanto, não se sabe sua população é contínua
ou formada por populações regionalmente isoladas. É sugerida uma abundância maior no Suriname e
noroeste da América do Sul665,2210. No Cerrado, estudos de rádio-telemetria realizados com a espécie
no leste do Mato Grosso estimaram área de vida de 140,86 km2 para um grupo monitorado em Nova
Xavantina, que variou entre três e sete indivíduos ao longo do período, em uma área relativamente
preservada1191, e 685 km2 para um grupo monitorado em Água Boa, que variou entre 10 e sete indivíduos
ao longo do período, em uma área bastante antropizada1192. Análises quantitativas por meio de modelagem
de viabilidade populacional (VORTEX) baseadas em parâmetros biológicos e demográficos, e nas
informações de Lima et al.1191,1192, apresentaram uma probabilidade de extinção de 100% em 100 anos,
com média do tempo de extinção de 33 anos (R.C. Paula, obs. pess.). Os fatores determinantes para
esse resultado foram a alta mortalidade observada em decorrência de doenças, principalmente sarna
sarcóptica, e o abate por cães domésticos ou pessoas.
Na região de Alta Floresta, na Amazônia, registros de cachorros-vinagre foram extremamente raros,
encontrados em 3% dos fragmentos estudados1417. Em outras partes da Amazônia, como Urucu (AM) e
o mosaico da Terra do Meio (PA) relatos de cachorro-vinagre por índios e ribeirinhos também apontam
para a raridade da espécie408,409,1728.
No Pantanal da Nhecolândia, foi estimada uma densidade populacional de 0,04 ind/km2 nas florestas,
sendo que os animais só foram vistos nesta paisagem602. Na RPPN SESC Pantanal, Lima et al.1193
estimaram uma população de 15,77 indivíduos ou 5,74 grupos (de 2,75 indivíduos) em um polígono
de 394,35 km2, considerando que apesar da raridade relatada para a espécie na maior parte de sua área
de distribuição, ela parece ser frequente no norte e leste desta reserva, possivelmente devido à alta
disponibilidade de alimento e disponibilidade de habitat pouco alterados.
Apesar da estimativa de densidade mencionada para o Pantanal, decidiu-se na oficina de avaliação
do estado de conservação dos Mamíferos Carnívoros considerar para estimar a população da espécie na
Amazônia e Pantanal as áreas de vida de grupos monitorados por rádio-telemetria, apesar de os estudos
terem sido realizados no bioma Cerrado, por tratarem-se de resultados baseados em metodologia mais
precisa, considerando dados coletados sistematicamente ao longo de 12 meses ou mais. A densidade
máxima estimada para a população total foi estimada com base nos grupos monitorados no leste do
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Mato Grosso (0,025 ind/km2)1191, onde a espécie parece estar em melhores condições. Assim, chegou-se
ao número estimado de 8.813 indivíduos na Amazônia e 367 no Pantanal.
Na Mata Atlântica, os únicos registros da espécie são dos estados de São Paulo156,161 e Paraná (R.
Fusco-Costa, com. pess., 2011). Utilizando a densidade mínima da espécie (0,013 ind/km2)1192 e toda a
área de ocorrência potencial da espécie neste bioma, calculada por meio de modelagem de adequabilidade
ambiental (MAXENT) (K.M.P.M.B. Ferraz, com. pess., 2011), o tamanho efetivo da população na
área é de aproximadamente 178 indivíduos, dos quais as duas maiores populações, no fragmento de
Paranapiacaba (SP) e no PARNA do Iguaçu (PR), não têm mais do que 50 indivíduos adultos cada.
Utilizando a maior densidade populacional da espécie, a população efetiva seria de 342 indivíduos.
Entretanto, esta densidade não é realista para uma área onde os registros da espécie são extremamente
esparsos no espaço e no tempo.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As principais ameaças à espécie são a perda e degradação de habitat causadas por desmatamento1193,1626,
exploração madeireira1626 e adensamento humano1626,2089; a perda de base de presas1626, causada pelos
mesmos fatores e pela caça direcionada às presas da espécie; os atropelamentos1782 e as doenças (raiva,
parvovirose, sarna sarcóptica) que podem ser adquiridas de animais domésticos1042,1043,1626.
Ações de conservação
A espécie foi incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Canídeos Brasileiros
(ICMBio, em preparação) e é uma das espécies alvo do Plano de Ação Nacional para a Conservação das
Espécies Endêmicas e Ameaçadas de Extinção da Fauna da Região do Baixo e Médio Xingu986. Medidas
de conservação recomendadas para a espécie incluem:
• Garantir a conectividade entre as áreas protegidas;
• Assegurar a existência de unidades de conservação com tamanho suficientemente grande para garantir
a sobrevivência de populações viáveis da espécie em todos os biomas em que a espécie ocorre;
• Assegurar a continuidade de existência de habitat nativo (Cerrado e Matas de galeria) para os cachorros
vinagre no corredor central N-S do Brasil;
• Verificar a amplitude e estabilidade da distribuição do cachorro-vinagre no Brasil e em países vizinhos;
• Determinar se as ocorrências de cachorros-vinagre em áreas extremamente fragmentadas correspondem
a populações estáveis ou a grupos isolados596;
• Criar e garantir a manutenção de corredores em áreas fragmentadas onde ocorra a espécie;
• Divulgar a existência da espécie para a população em geral, esclarecendo sobre aspectos de sua biologia;
• Controlar a caça predatória e conscientizar a população, principalmente a rural, do perigo que cães
domésticos, especialmente aqueles treinados para caça, representam aos cachorros-vinagre;
• Promover campanhas de vacinação, controle populacional e posse responsável de cães domésticos em
áreas onde a espécie ocorre, especialmente nas proximidades de unidades de conservação.
Presença em unidades de conservação
As unidades de conservação existentes no norte do Brasil, que possuem áreas consideravelmente
mais extensas que as das demais regiões do país, não têm, isoladas, tamanho suficientemente grande para
assegurar a sobrevivência de subpopulações viáveis da espécie1626. De Matteo e Loiselle596 consideram
que áreas de 2.500 km2 ou 5.000 km2 sejam necessárias para sustentar 25 ou 50 grupos de cachorrosvinagre, respectivamente, considerando áreas de uso de 100 km2 (159), não superpostas, que diminuiria
para 5 a 10 grupos considerando os dados de telemetria de grupos monitorados no Cerrado1191,1192.
Unidades de conservação com registros de presença de S. venaticus nos últimos 20 anos:
Amazonas: PARNA Jau (A. Morais, com. pess., 2011);
Roraima: PARNA Viruá (B. Lisboa, com.pess., 2011);
Pará: PARNA Amazônia2469, ESEC Terra do Meio408, FLONA Tapajós2011, FLONA Tapirapé-Aquiri2469,
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PARNA Jamanxim1689, PARNA Serra do Pardo409, REBIO Rio Trombetas2469, REBIO Tapirapé2469;
Maranhão: PARNA Chapada das Mesas1626, PE Mirador1626, PM Inhamum1626, REBIO Gurupi2469;
Tocantins: PE Cantão1626,2469, PARNA Nascentes do Rio Parnaíba1626, PE Jalapão1626;
Goiás: PARNA Emas2151;
Mato Grosso: ESEC Serra das Araras573, RPPN SESC Pantanal1043,1193;
Bahia: RPPN Estação Veracel1166;
Minas Gerais: PARNA Cavernas do Peruaçu (R.C. Paula, obs. pess., 2011);
São Paulo: PE Carlos Botelho156,161;
Paraná: PARNA Iguaçu5,6, APA de Guaraqueçaba (R. Fusco-Costa, com. pess., 2011).
Pesquisas
Existentes
O monitoramento de grupos de cachorros-vinagres por telemetria no Cerrado (municípios de
Nova Xavantina e Água Boa) para responder a questões sobre área de uso, densidade, uso do habitat,
dinâmica populacional, natalidade, mortalidade, dispersão, ameaças, dentre outras1191,1192, foi paralisado
em 2010 e 2011 devido à perda do sinal dos animais aparelhados, provavelmente por problemas com
o equipamento. Esforços para a recaptura do grupo que foi perdido ou a captura de um novo grupo
na região em 2010, 2011 e 2012 resultaram na captura e aparelhamento de um grupo (dois machos,
uma fêmea e quatro filhotes) em janeiro de 2012, que vem sendo monitorado desde então. Esforços de
captura serão iniciados na região do PE Carlos Botelho na Mata Atlântica, onde a espécie foi registrada
em armadilhas fotográficas161.
Necessárias
Algumas questões sobre a ecologia dos cachorros-vinagres precisam ser abordadas pelos projetos de
pesquisa envolvendo a espécie para auxiliar na discussão de ações efetivas para sua conservação e de
seu habitat:
• Determinar se ocorre sobreposição de área entre grupos adjacentes de cachorros-vinagres para permitir
uma estimativa mais refinada da densidade da espécie e viabilidade populacional;
• Estimar a densidade de ocorrência da espécie nos diferentes biomas brasileiros abrangidos por sua
distribuição (além do Cerrado, onde existem estimativas) e em ambientes com diferentes graus de
perturbação;
• Verificar a dinâmica populacional da espécie, abordando aspectos como dispersão, formação de grupos,
colonização de novas áreas, taxas de mortalidade e natalidade;
• Verificar a exposição de cachorros-vinagres a patógenos e verificar possível associação com aumento
de mortalidade;
• Determinar densidade, habitat preferencial e vulnerabilidade do tatu-galinha, indicado como principal
presa do cachorro-vinagre em estudos conduzidos no Cerrado e Pantanal, como também para demais
presas que venham a ser identificadas como importantes para sua dieta.
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Leopardus colocolo (Molina, 1782)

Foto: Adriano Gambarini

Diego Queirolo, Lilian Bonjorne de Almeida, Beatriz de Mello Beisiegel & Tadeu Gomes de Oliveira

Ordem: Carnivora
Família: Felidae
Nome comum: gato-palheiro

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) C1
Justificativa
No Brasil, Leopardus colocolo ocorre em baixa densidade nos biomas Cerrado, Pantanal e Pampa,
principalmente nas áreas bem preservadas, sendo observada com mais frequência apenas em unidades de
conservação. O tamanho populacional efetivo calculado varia entre 1.262 a 6.394 indivíduos. Estima-se
também que nos próximos 18 anos ou três gerações, possa ocorrer o declínio de pelo menos 12% desta
população em razão da perda e fragmentação de habitat pela expansão agrícola e silvicultura, além da
predação por cães domésticos e atropelamentos. Portanto, a espécie foi categorizada como Vulnerável
(VU), pelo critério C1. Há conectividade com as populações dos países vizinhos, mas não existem
informações sobre a dinâmica fonte-sumidouro. Assim, a categoria indicada na avaliação regional não
foi alterada.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,2152
Listas estaduais de espécies ameaçadas689
Avaliação global1226
Avaliação por bioma

VU* A4c
Minas Gerais**: EN
Rio Grande do Sul: EN
NT
Cerrado/Pantanal: VU C1
Pampa: EN D1

*Avaliada como Oncifelis colocolo.
**Avaliada como Leopardus braccatus.

Outros nomes aplicados ao táxon
Oncifelis colocolo (Molina, 1782); Lynchailurus colocolo (Molina, 1782); Lynchailurus braccatus
(Garcia-Perea, 1994); Leopardus braccatus (Cope, 1889).
Notas taxonômicas
Garcia-Perea821, em sua revisão morfológica de gatos-palheiro, propôs a subdivisão desta espécie em
três espécies distintas, no gênero Lynchailurus (L. colocolo, L. pajeros e L. braccatus). As subespécies
que ocorrem no Brasil seriam L. braccatus braccatus, na região Central, e L. b. munoai, no Rio Grande
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do Sul. Essa classificação foi aceita por Wozencraft2444. No entanto, análises genéticas não corroboram
esta subdivisão1040. De acordo com Nascimento1527, L. braccatus é uma espécie única, sem subespécies.
Johnson et al.1038 consideram esta espécie dentro do gênero Leopardus. Recentemente, Barstow &
Leslie141 mantiveram o nome Leopardus braccatus, seguindo Wozencraft2444. Esta espécie foi avaliada,
durante a revisão da lista de espécies ameaçadas do Brasil, como Oncifelis colocolo1450. Na lista
vermelha de espécies ameaçadas da UICN, essa espécie foi considerada como Leopardus colocolo1226.
Esta denominação foi usada na avaliação brasileira para manter a coerência com a avaliação global.
Distribuição geográfica
Leopardus colocolo apresenta uma ampla distribuição na América do Sul, ocorrendo principalmente
em regiões com predomínio de vegetação do tipo campestre e savana, desde campos de altitude até a
região andina do Peru, Bolívia, Chile e Argentina, Chaco do Paraguai, Bolívia e Argentina, Cerrado e
Pampas ou campos do sul do Brasil, Argentina e Uruguai. No Brasil, a espécie é registrada na região
centro-oeste e sudeste, Mato Grosso do Sul, sul-sudeste do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, sul do
Maranhão e Piauí, oeste da Bahia, oeste-noroeste de Minas Gerais e oeste de São Paulo, e na região sul,
metade sul do estado do Rio Grande do Sul.

História natural
Leopardus colocolo é a espécie de felino sul-americano que frequenta a maior quantidade de habitat
diferentes, não somente áreas abertas, mas também florestas, desde o nível do mar até aproximadamente os
5.000 m de altitude1711,2223. Pode ser encontrado em ambientes alterados, como áreas de cultivos agrícolas,
além de áreas limítrofes campos-áreas agricultáveis e Cerrado-pastos115. Os hábitos da espécie variam,
provavelmente de acordo com o tipo de ambiente e com a composição da comunidade de carnívoros da
região. Bagno et al.115, registraram hábitos crepusculares-noturnos em região de Cerrado, mas Lucherini
et al.1228, em um ambiente andino, obtiveram dados indicando atividade noturna, associando o fato à
hipótese de segregação temporal pela presença de L. jacobita. A dieta engloba principalmente pequenos
mamíferos816,1935,2413, aves, répteis, como lagartos e cobras, e insetos115. Walker et al.2413 mencionam
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as espécies do gênero Ctenomys como um item importante, provavelmente representando as maiores
porcentagens em termos de biomassa. De acordo com Silveira et al.2153, a área de vida de uma fêmea e
três machos monitorados no PARNA das Emas foi de 15 km2.
População
A espécie é incomum ou rara na maior parte de sua distribuição, sobretudo nos Pampas. Em alguns
locais como no PARNA de Emas e no PARNA das Cavernas do Peruaçu, a espécie pode ser mais
comumente observada115,2153. A distribuição de L. colocolo aparentemente é contínua, sem fragmentação
entre subpopulações, embora grandes rios como o Paraná possam atuar como barreiras geográficas,
conforme sugerido por Johnson et al.1040. Algumas compilações recentes ainda representam a área
de distribuição da espécie no sul do Brasil e no Uruguai de maneira separada1712, mas recentemente
vários registros têm surgido entre esta região e o rio Paraná421, levando à suposição da existência de um
contínuo na distribuição.
Os dados disponíveis sobre a reprodução da espécie referem-se ao cativeiro, no Zoológico de São
Paulo, onde o tempo geracional foi de seis anos (M. Marques, com. pess., 2011). Leopardus colocolo,
assim como as demais espécies de felinos de pequeno-médio porte do Brasil, possui densidades baixas,
tipicamente de 0,01 a 0,05 indivíduos/km2, chegando, nos raros locais onde é relativamente comum, como
no PE do Mirador, a densidades de 0,1 a 0,2/km2 (1620,1627). Indrusiak & Eizirik995 referindo-se ao estado
do Rio Grande do Sul, mencionam que a escassez de registros não permite avaliar satisfatoriamente a
situação populacional atual da espécie, sugerindo, entretanto, que se trataria de uma espécie mais rara
que os demais felinos do estado. Lucherini et al.1227 registraram menos de um indivíduo a cada 100 dias/
armadilha nos Andes da Argentina e Pereira et al.1712 obtiveram valores de entre 0,1 e 0,3 indivíduos a
cada 100 dias/armadilha, no PARNA Lihué Calel, na ecorregião de Monte, na Argentina central.
Para o cálculo da população que estaria contribuindo efetivamente para o pool genético da espécie,
população efetiva (Ne), foi utilizado o estimador proposto por Frankham787, onde Ne = 0,1N. Este fator
de correção populacional leva em consideração fatores genéticos. O tamanho da população total (N),
quando levamos em consideração o risco de extinção, tem pouco uso e pode dar uma falsa visão, pois
o que de fato importa à persistência em longo prazo é a quantidade de indivíduos que efetivamente
contribuem ao pool genético, ou seja, a população efetiva (Ne)787,788.
O tamanho populacional efetivo calculado varia entre 1.262 a 6.394 indivíduos. Estima-se também
que nos próximos 18 anos, ou três gerações da espécie, deva ocorrer o desmatamento de cerca de 12%
das áreas remanescentes na distribuição da espécie, com um declínio populacional equivalente. Soma-se
a esse declínio a retirada de indivíduos da população por atropelamentos e caça retaliatória.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A principal ameaça à espécie é a perda de habitat provocada por ações antrópicas que afetam
diretamente a sobrevivência desta espécie, principalmente a expansão agrícola, tanto no Cerrado como
no Pampa, e a silvicultura, basicamente no Pampa, além de práticas históricas de queima de pastagens,
principalmente no Pampa, como método de manejo para a exploração pecuária. Atropelamentos são
também uma ameaça importante para L. colocolo e, considerando a raridade da espécie no Brasil, a
mortalidade por esta causa pode representar um grande impacto em algumas subpopulações do pais115.
No bioma Pampa, a predação por cães domésticos é comum, realizada como caça retaliatória ou
preventiva, em muitos casos produto da própria cultura da região. Outro tipo de caça por retaliação é
o envenenamento, utilizado tanto no Cerrado como no Pampa, método não seletivo que impacta sobre
toda a fauna silvestre. Por último, a possível sensibilidade da espécie a epizootias foi destacada como
uma ameaça a espécie ao longo de toda sua distribuição. Todas estas ameaças também estão presentes
nos países vizinhos onde L. colocolo ocorre420,840.
Tanto na Argentina como no Uruguai, a espécie é considerada Vulnerável618,840, sendo as principais
ameaças a queima e a transformação de campos nativos em monocultivos agrícolas e florestais, a
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pecuária, a caça e os atropelamentos.
Ações de conservação
Existentes
A espécie está incluída no Apêndice II da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional
de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres), além de estar protegida pela legislação
nacional da maioria dos países onde ocorre ou presente nas respectivas listas de espécies ameaçadas
nacionais618,840,1450,2063. No passado, a espécie foi vítima de fortes pressões de caça para obtenção de sua
pele, que era comercializada, principalmente, como produto de exportação em países como Uruguai e
Argentina420,840. Hoje em dia a caça legal não está mais permitida, subsistindo apenas a caça de retaliação,
praticada de maneira ilegal na grande maioria dos casos.
Leopardus colocolo é uma das espécies alvo do Plano de Ação Nacional para Conservação dos
Pequenos Felinos987a e também está incluída no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Sistemas
Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil (ICMBio, em preparação).
Necessárias
No que se refere às medidas de conservação aplicáveis a esta espécie, é importante destacar a utilização
de felinos como “espécies bandeira” em atividades de educação ambiental, principalmente no meio
rural, focalizando as crianças e trabalhadores rurais. Outra recomendação é a manutenção ou restauração
da conectividade em ambientes com características originais, nativas, ações para a conservação em áreas
privadas e ampliação das UCs, sobretudo na região do Pampa, onde são muito escassas, principalmente
aquelas de proteção integral.
Presença em unidades de conservação
A listagem abaixo indica a presença de Leopardus colocolo, de acordo com a literatura científica
e informações não publicadas fornecidas por pesquisadores. Contudo, certamente está incompleta,
considerando a falta de pesquisas voltadas para o táxon em muitas das unidades de conservação
brasileiras.
Maranhão: PE do Mirador2153;
Goiás: PARNA da Chapada dos Veadeiros972, PARNA das Emas115,2155;
Mato Grosso: PARNA da Chapada dos Guimarães115,2155, ESEC da Serra das Araras1528;
Mato Grosso do Sul: PARNA da Serra do Bodoquena338, PARNA da Ilha Grande960;
Minas Gerais/Bahia: PARNA Grande Sertão Veredas115;
Minas Gerais: PARNA Cavernas do Peruaçu2153, PARNA da Serra da Canastra115, RPPN Porto Cajueiro
(M. Oliveira, com. pess., 2011).
Pesquisas
Apenas recentemente foi iniciada uma pesquisa específica sobre Leopardus colocolo no Brasil (Flávia
Tirelli e Eduardo Eizirik, UFRGS). Desta forma, há poucos dados sobre a espécie no Brasil, enquanto
mais dados já foram obtidos na Argentina816,1229,1935 e, mais recentemente, na região andina fronteiriça
entre Argentina, Chile e Bolívia1228. Os poucos dados obtidos com pesquisas no Brasil englobam temas
de dieta e uso de habitat, além de períodos de atividade diária, mas sempre como dados secundários
dentro de um projeto com objetivos bem maiores, geralmente abarcando outras espécies de carnívoros
ou estudos de comunidade como um todo115,2153.
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Leopardus geoffroyi (D’Orbigny & Gervais 1844)

Foto: Joachim S. Müller

Lilian Bonjorne de Almeida, Diego Queirolo, Tadeu Gomes de Oliveira & Beatriz de Mello Beisiegel

Ordem: Carnivora
Família: Felidae
Nomes comuns: gato-do-mato,
gato-do-mato-grande

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) C1
Justificativa
Leopardus geoffroyi tem ocorrência restrita no Brasil à região de influência dos Pampas no Rio
Grande do Sul. A estimativa do tamanho populacional efetivo é de cerca de 4.000 indivíduos no país.
Adicionalmente, estima-se que nos próximos 15 anos ou três gerações possa ocorrer o declínio de, pelo
menos, 10% desta população em razão dos efeitos conjuntos da perda de habitat, abate por retaliação à
predação de animais domésticos e atropelamentos, além dos possíveis efeitos negativos da hibridização.
Portanto, a espécie foi categorizada como Vulnerável (VU), pelo critério C1. Há conectividade com as
populações dos países vizinhos, porém não existem informações sobre a dinâmica fonte-sumidouro.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas689
Avaliação global1710

NT*
Novas ou melhores informações disponíveis
Rio Grande do Sul: VU
NT

*Avaliado como Oncifelis geoffroyi.

Outros nomes aplicados ao táxon
Felis geoffroyi d’Orbigny & Gervais, 1844; Oncifelis geoffroyi (d’Orbigny & Gervais, 1844).
Distribuição geográfica
Leopardus geoffroyi ocorre na porção centro-sul da América do Sul, do Uruguai e sul do Brasil até
a região andina da Bolívia e norte da Argentina, abrangendo também a região do Chaco no oeste do
Paraguai e toda a Argentina até a Patagônia, inclusive no sul chileno335,2445. Habita altitudes desde o nível
do mar até 3.300 metros de altitude297. No Brasil, ocorre no estado do Rio Grande do Sul, no bioma
Pampa até a Serra Geral1610.
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História natural
No Brasil, este felino chega a ser encontrado em áreas consideravelmente impactadas por atividades
agrícolas de pequena monta1620,1627. Pereira et al.1712 apontam que a espécie parece tolerar algum grau
de alteração do ambiente, produzido pelo manejo de criações domésticas. Apesar disso, a espécie foi
registrada em menor densidade em áreas alteradas, fazendas, comparando-se a habitat não perturbados,
como o Parque Nacional Lihué Calel, localizado na Província de La Pampa, na região central da
Argentina, em que as densidades foram maiores.
Os hábitos da espécie variam, provavelmente, de acordo com a disponibilidade, padrão de atividades
e/ou vulnerabilidade das principais presas1256,1716. Manfredi et al.1257 e Cuellar et al.543 registraram hábitos
noturnos para a espécie em região de Pampas na Argentina, na província de Buenos Aires e em região
de Chaco na Bolívia, respectivamente. O mesmo foi observado por Johnson & Franklin1039, na Patagônia
Chilena, onde a espécie foi mais ativa durante o período noturno, diminuindo levemente a atividade
durante o inverno. Já em região localizada na Argentina Central, foi registrada maior atividade no
período diurno, durante um período de escassez de presas1716.
A área de vida de indivíduos em região de Pampas da Argentina variou de 248 a 342 ha, sendo que
a área de vida dos machos foi 2,5 vezes maior do que a de fêmeas. Os fragmentos de florestas foram
usados mais do que o previsto, considerando a disponibilidade na região das áreas de vida registradas1258.
No sul do Chile, a espécie usou predominantemente áreas com vegetação densa, arbustiva e arbórea,
provavelmente relacionado à disponibilidade de presas e à necessidade de proteção1039.
A dieta é baseada em vertebrados, principalmente mamíferos, em geral, pequenos roedores1256,1715,2179,
mas pode incluir outros mamíferos como marsupiais e outros vertebrados, como aves e répteis1652,2446.
Canepuccia et al.365 observaram um alto consumo de aves e pequenos mamíferos, observando também
sazonalidade na predação destes principais itens, associada à disponibilidade destas presas ao longo do ano.
Presas de maior tamanho também são mencionadas como itens de consumo, como Lagostomus maximus
(viscacha, 4 a 6 kg)284, Myocastor coypus (ratão-do-banhado, 4 a 8 kg)2179 ou Lepus spp. (lebre, 4 a 6 kg)1039.
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População
Dados populacionais deste felino são pouco conhecidos. No Brasil existe uma estimativa de densidade
de 0,27 indivíduos/km² para o sul do Rio Grande do Sul, próximo da divisa com o Uruguai1627. Também
existem estimativas de densidade para a região dos bosques secos do sul da Bolívia, no Parque Nacional
Kaa-Iya, onde os valores oscilam entre 0,09 e 0,4 indivíduos/km2 (543). Nestas áreas, L. geoffroyi tem
ocorrência simpátrica com a jaguatirica Leopardus pardalis. Esta simpatria pode impactar negativamente
a população de Leopardus geoffroyi, pela predação intra-guilda, no chamado Efeito pardalis1620. Por
outro lado, em áreas fora da influência conspecífica de L. pardalis, como no Parque Nacional Lihué
Calel (Província de La Pampa, região central da Argentina), a densidade de L. geoffroyi foi elevada, de
1,2 ± 0,3 a 2,9 ± 1,4 indivíduos por km2, enquanto que em fazendas no entorno, a densidade foi 32%
menor1712.
Para o cálculo da população que estaria contribuindo efetivamente para o pool genético da espécie,
população efetiva (Ne), foi utilizado o estimador proposto por Frankham787,788, onde Ne = 0,1N.
A densidade populacional considerada para o cálculo foi a obtida no Brasil (0,27 ind/km2), em uma
extensão de ocorrência (EOO) correspondente a aproximadamente a metade inferior do estado do Rio
Grande do Sul (cerca de 183.000 km2). Considerando que a espécie ocorresse em toda esta extensão, a
população total seria de 49.410 indivíduos, com uma população efetiva de 4.941 indivíduos.
Há conectividade com o Uruguai e possivelmente com a Argentina. A população do Uruguai pode
ser uma fonte para a população brasileira, devido à condição de fronteira seca entre ambos os países.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Conhece-se muito pouco sobre as ameaças a L. geoffroyi no Brasil. No entanto, as principais
identificadas são caça, retaliação por predação de animais domésticos (C. Kasper, com. pess., 2011),
predação por cachorros domésticos e atropelamento995,2322. Além disto, os Pampas vêm perdendo 0,2%
de sua cobertura vegetal original ao ano, dados de 2002 a 20081447, o que também representa um impacto
negativo para a espécie. Na região central do Rio Grande do Sul foi identificada uma faixa de hibridização
com Leopardus tigrinus, a qual pode ser causada pela alteração do habitat provocada pelo homem2312.
De acordo com Pereira et al.1713, na região central da Argentina, algumas ameaças à espécie são: caça,
para obter a pele, carne ou mesmo por conflitos por predação de criações domésticas, e predação por
cachorros domésticos e atropelamento. Nesta mesma população, foram registradas mortes ocasionadas
por inanição, apenas em anos em que o inverno foi mais rigoroso, com temperaturas baixas e um período
de seca mais prolongado, o que ocasionou a redução na disponibilidade de presas. Internacionalmente,
esta espécie é a segunda mais perseguida para comercialização da pele, ficando atrás apenas do lince,
Lynx rufus, embora restrições e medidas de proteção pareçam ter limitado o comércio recente de peles.
Uma ameaça mais recente é a hibridização com gatos domésticos para comercialização dos indivíduos
como animal de estimação297.
Ações de conservação
Leopardus geoffroyi está incluída no Apêndice I da CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional
de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Silvestres), na lista nacional de espécies ameaçadas do
Paraguai2063 e é considerada como quase ameaçada na Bolívia2259.
Existem diversas medidas de conservação que podem ser aplicadas para esta espécie. Uma delas
seria utilizar espécies de felinos como “espécies-bandeiras” em atividades de educação ambiental,
especialmente com crianças e trabalhadores rurais. Outra recomendação é a manutenção ou restauração
da conectividade de fragmentos com vegetação nativa, além da criação e ampliação de unidades de
conservação no bioma Pampa, no caso do Brasil especificamente.
Leopardus geoffroyi é uma das espécies-alvo do Plano de Ação Nacional para Conservação dos
Pequenos Felinos987a e também está incluída no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Sistemas
Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil (ICMBio, em preparação).
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Presença em unidades de conservação
Rio Grande do Sul: ESEC do Taim695, APA Lagoa Verde695, APA Ibirapuitã, REBIO Ibirapuitã, PE do
Espinilho (D. Queirolo & C. Kasper, com. pess., 2011).
Pesquisas
No Brasil a espécie foi alvo direto de pesquisa voltada a estimativas de densidade, área de vida e
dieta1620,1627,2179. Nas áreas de ocorrência é analisada como parte da comunidade de mamíferos carnívoros.
A maior parte dos estudos sobre L. geoffroyi foi realizada na Argentina219,1256–1258,1652,1712–1716, um estudo
foi realizado na Bolívia543 e outro no Chile1039.

Leopardus guttulus (Hensel, 1872)

Ordem: Carnivora
Família: Felidae
Nome comum: gato-do-mato

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) C1
Justificativa
Leopardus guttulus ocorre no Paraguai, Argentina e no Brasil, do centro-oeste ao sul do país. A
população desta espécie foi calculada utilizando-se uma área de remanescentes de 150.425 km2. A
população efetiva estimada, de acordo com as densidades populacionais típicas da espécie, varia entre
1.844 e 9.174 indivíduos. Estima-se que nos próximos 15 anos, ou três gerações, ocorrerá um declínio
de pelo menos 10% desta população, principalmente pela perda e fragmentação de habitat causado pela
expansão agrícola. Portanto, a espécie foi categorizada como Vulnerável (VU), pelo critério C1. Há
conectividade com as populações dos países vizinhos, mas não existem informações sobre a dinâmica
fonte-sumidouro. Assim, a categoria indicada na avaliação regional não foi alterada.
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Foto: Adriano Gambarini

Tatiane Trigo, Tadeu Gomes de Oliveira, Marcos Adriano Tortato, Lilian Bonjorne de Almeida, Cláudia
Bueno de Campos & Beatriz de Mello Beisiegel

Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1611
Listas estaduais de espécies
ameaçadas684,686,687a,688a,689
Avaliação global1615

VU* A4c
Espírito Santo*: VU
Minas Gerais*: VU
São Paulo*: Ameaçada
Paraná*: VU
Rio Grande do Sul*: VU
VU* A3c

*Avaliada como Leopardus tigrinus.

Outros nomes aplicados ao táxon
Leopardus tigrinus (Schreber, 1775).
Notas taxonômicas
Leopardus guttulus é comumente considerada como uma das subespécies de Leopardus tigrinus,
entretanto, Nascimento1527 sugeriu que esta seja reconhecida como espécie plena com base em padrões
diferenciais de coloração de pelagem. Desta forma, no Brasil haveria ocorrência das duas espécies:
Leopardus tigrinus, que ocorre no norte e nordeste do Brasil – e, provavelmente, também nas Guianas e
Venezuela – e Leopardus guttulus, que ocorre nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, além do
Paraguai e nordeste da Argentina1527.
Posteriormente, Trigo et al.2313 encontraram completa separação entre os genótipos do nordeste do
Brasil e os do sul e sudeste, considerando, portanto, válida a separação das duas espécies, sendo L.
tigrinus provavelmente restrita no Brasil às regiões norte e nordeste e L. guttulus às regiões sul e sudeste.
Segundo os dados destes autores, estas duas espécies estariam separadas há pelos menos 100.000 anos,
com estimativas pontuais atingindo 500 e 800 mil anos2313. Aparentemente, ambas as espécies podem
ocorrer na região central do Brasil, sendo necessários estudos específicos para avaliar os limites exatos de
distribuição das duas espécies no país. No Rio Grande do Sul há um processo de hibridação intenso entre
L. guttulus e L. geoffroyi, no entanto a origem destes eventos (natural ou de influência antropogênica)
ainda não está definida, apesar dos estudos atuais indicarem uma possível origem natural2314.
Distribuição geográfica
Ocorre na Argentina (província de Misiones), Paraguai e no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil1527,2313.
No centro-oeste do Brasil pode ocorrer em simpatria com Leopardus tigrinus, sem, entretanto, apresentar
evidências de hibridação com esta espécie2313. No entanto, estudos biogeográficos com estas espécies
são necessários para avaliar os limites de distribuição geográfica e a extensão do contato e sobreposição
geográfica entre elas.
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História natural
Leopardus guttulus tem massa corporal de 1,91 a 2,42 kg nos machos e 1,03 a 2,21 kg nas fêmeas.
Em relação a Leopardus tigrinus, o amarelo do corpo é mais escuro e as rosetas são maiores1527,2313.
Ocorre em áreas de florestas e Cerrado1613 e até mesmo em proximidades de áreas agrícolas e adjacentes
a matas1613 (CENAP, dados não publicados). Di Bitteti et al.220 registraram a espécie mais frequentemente
em áreas menos protegidas.
O período de gestação é de 73 a 78 dias, podendo nascer de um a quatro filhotes, com média de 1,11613
(dados para o complexo L. tigrinus). A espécie possui hábitos solitários e atividade tanto de dia como
de noite, apresentando um pico de atividades no início da manhã220. A dieta é baseada em pequenos
mamíferos, roedores e marsupiais, aves, répteis e invertebrados1900,2146,2314.
População
O tamanho das populações de L. guttulus, assim como a das demais espécies de pequeno-médio
porte do Brasil (à exceção de L. pardalis), é intrinsicamente pequeno. As densidades variam tipicamente
entre 0,01 e 0,05 animais/km2, chegando a 0,1 e 0,25 indivíduos/km2 apenas nas áreas consideradas
de alta densidade. As densidades mais elevadas são encontradas em poucas localidades e sempre onde
L. pardalis está ausente ou em números consideravelmente baixos1615,1627. Já foi demonstrado que as
espécies do complexo L. tigrinus são negativamente afetadas por L. pardalis, por conta do potencial de
predação intraguilda (Efeito pardalis), o que significativamente chega a afetar seus números1615,1620,1627.
Para todas as áreas onde a espécie foi considerada relativamente abundante, ou seja, em densidades
elevadas, a média foi de 0,15 ± 0,08 animais/km2 (1619). Recentemente, em remanescentes de Mata Atlântica
do estado de Santa Catarina, a densidade foi estimada em 0,07 a 0,13 indivíduos/km2. Utilizando as
densidades populacionais mínimas e máximas estimadas para a espécie (0,01 e 0,25 indivíduos/km2) e
os remanescentes de vegetação natural no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, a população total de L.
guttulus foi estimada em 18.349 a 458.741 indivíduos. Entretanto, a estimativa máxima provavelmente
está inflacionada, pois é baseada no limite superior das altas densidades. Considerando as densidades
típicas, a população maior seria de 91.748 animais. Esses animais, entretanto, não ocorrem em boa parte
dos remanescentes naturais, ou seja, sua área de ocupação (AOO) é reduzida em relação à área total de
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remanescentes. Para compensar esta reduzida área de ocupação, os valores inferiores das estimativas
populacionais foram utilizados para a estimativa da população efetiva.
Para o cálculo da população que estaria contribuindo efetivamente para o pool genético da espécie,
população efetiva (Ne), foi utilizado o estimador proposto por Frankham787,788, onde Ne = 0,1N. Este
fator de correção populacional leva em consideração fatores genéticos aplicados inclusive a grandes
felinos e outros predadores de topo. Em termos conservacionistas, o que de fato importa à persistência
em longo prazo é a quantidade de indivíduos que efetivamente contribuem ao pool genético, ou seja,
a população efetiva (Ne)787,788. Desta forma, a população efetiva da espécie seria de cerca de 1.835 a
9.175 indivíduos da espécie. Os principais biomas de ocorrência da espécie, Mata Atlântica e Cerrado,
perderam mais de 10% de seus remanescentes nos últimos 15 anos ou três gerações da espécie, e o
desmatamento não cessou. A perda de remanescentes nestes biomas pode ser de cerca de 10% nos
próximos 15 anos; presume-se que as populações estejam diminuindo em ritmo equivalente, já que a
espécie ocorre apenas em áreas agrícolas com remanescentes de vegetação natural. Adicionalmente,
as áreas fora das unidades de conservação, por conta de uma menor presença de L. pardalis, foram
consideradas de grande importância para a conservação das espécies de felinos de porte menor que 6 kg
no território nacional1620,1627, e estas áreas podem estar sujeitas a uma perda de habitat mais acelerada do
que no interior das UCs.
Devido à grande lacuna de conhecimento referente à espécie não existem na literatura informações
que permitam inferir sobre a existência de conectividade com regiões vizinhas.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A principal ameaça às populações de L. guttulus no Brasil é a perda e fragmentação dos habitat naturais
do qual a espécie depende. Apesar de ser encontrada em áreas agrícolas, ainda assim só permanece se
a área apresentar vegetação natural. Este problema é mais acentuado justamente nos biomas da Mata
Atlântica e do Cerrado. Em uma escala mais localizada, o abate de animais para controle de predação de
aves domésticas, assim como atropelamentos, também pode representar ameaças, da mesma forma como
a transmissão de doenças por carnívoros domésticos. Historicamente a maior ameaça foi o comércio de
peles, onde o total mínimo de peles de L. tigrinus (incluindo L. guttulus) comercializadas entre 1976 e
1985, foi de 352.508 unidades, de acordo com os relatórios da CITES1622.
Ações de conservação
A espécie, ainda no complexo Leopardus tigrinus, está incluída no Plano Nacional de Ação para a
conservação dos pequenos felinos do Brasil987a.
Presença em unidades de conservação
Goias: PARNA da Chapada dos Veadeiros1611, PARNA das Emas1611, FLONA de Silvânia1528;
Espírito Santo: PARNA do Caparaó1615, REBIO de Sooretama1615, REBIO do Córrego do Veado1615;
Minas Gerais: PARNA Cavernas do Peruaçu963, PARNA da Serra da Canastra1615, PARNA do Caparaó1615,
RPPN Aldeia, RPPN Cajueiro, PE do Rio Preto, PARNA das Sempre Vivas, PARNA Grande Sertão
Veredas, PE Veredas do Peruaçu (Instituto Briotrópicos, dados não publicados);
Minas Gerais/Rio de Janeiro: PARNA de Itatiaia1615;
Rio de Janeiro: PARNA da Serra dos Órgãos1528;
Rio de Janeiro/São Paulo: PARNA da Serra da Bocaina1615, APA de Cairuçu1528;
São Paulo: FLONA de Ipanema1615, PE Carlos Botelho298, PE Intervales298, PE da Serra do Mar298, PE do
Rio Turvo, PE da Ilha do Cardoso, PE do Jurupará298, PE de Campos do Jordão298, PE Turístico do Alto
Ribeira298, PE Furnas do Bom Jesus298, PE dos Mananciais de Campos do Jordão298, PE do Vassununga298,
ESEC de Itirapina298, ESEC de Jataí298, ESEC de Mogi-Guaçu298, ESEC de Ribeirão Preto298, ESEC de
Santa Bárbara298, ESEC de Santa Maria298, ESEC de São Carlos298, ESEC de Valinhos298, FLONA de
Ipanema1413;
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Paraná: ESEC de Guaraqueçaba1615, PARNA do Iguaçu1615;
Paraná/Santa Catarina: ESEC da Mata Preta1528;
Santa Catarina: PARNA da Serra do Itajaí, PE da Serra do Tabuleiro852, PARNA das Araucárias1528;
Rio Grande do Sul/Santa Catarina: PARNA da Serra Geral1528.
Rio Grande do Sul: PE do Turvo1053, FLONA São Francisco de Paula1615, FLONA de Canela1528.
Pesquisas
Leopardus tigrinus e Leopardus guttulus são espécies crípticas, que devem possuir características
ecológicas semelhantes; entretanto, nada se sabe sobre os requisitos particulares de cada uma e sobre
as características que promovem seu isolamento reprodutivo em áreas de simpatria. Os limites de
distribuição geográfica das duas espécies também são incertos. Desta forma, são necessárias pesquisas
sobre todos estes aspectos.

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)

Ordem: Carnivora
Família: Felidae
Nomes comuns: gato-do-mato, gato-macambira,
pintadinho, mumuninha, gato-lagartixeiro,
chué, gato-maracajá-mirim, maracajá-i,
gato-maracajá

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) C2
Justificativa
Leopardus tigrinus ocorre nos estados do norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, embora seja
conhecido de poucos registros no bioma Amazônico. A população desta espécie foi calculada utilizandose uma área de remanescentes de 57.395 km2. A população efetiva estimada, de acordo com as densidades
populacionais típicas da espécie, varia entre 53 e 270, sendo que nenhuma sub-população tem mais do
que 250 indivíduos. Estima-se que nos próximos 15 anos, ou três gerações, ocorrerá um declínio de
pelo menos 10% desta população, principalmente pela perda e fragmentação de habitat causado pela
expansão agrícola. Portanto, a espécie foi categorizada como Em Perigo (EN), pelo critério C2. Há
conectividade com as populações dos países vizinhos, mas não existem informações sobre a dinâmica
fonte-sumidouro. Assim, a categoria indicada na avaliação regional não foi alterada.
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Foto: Acervo CENAP

Tatiane Trigo, Tadeu Gomes de Oliveira, Marcos Adriano Tortato, Lilian Bonjorne de Almeida, Cláudia
Bueno de Campos & Beatriz de Mello Beisiegel

Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1611
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1615

VU A4c
Novas ou melhores informações disponíveis
Não consta*
VU A3c

*As avaliações dos estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo referentes a Leopardus
tigrinus, atualmente referem-se a L. guttulus.

Outros nomes aplicados ao táxon
Felis tigrina Schreber, 1775; Oncifelis tigrina (Schreber, 1775); Felis pardinoides (Gray, 1867).
Notas taxonômicas
A possibilidade de existência de diferentes espécies dentro do táxon Leopardus tigrinus já foi
assinalada por alguns autores. Eisenberg & Redford662, por exemplo, consideravam que Leopardus
tigrinus poderia ser dividida em duas ou mais espécies, tendo em vista a disjunção na distribuição deste
táxon ao sul e norte do rio Amazonas.
Diferenças moleculares suficientes para o reconhecimento de diferentes espécies dentro de L. tigrinus
foram relatadas pela primeira vez entre indivíduos amostrados no sul e sudeste do Brasil vs. indivíduos
da América Central, sendo esta última população considerada como uma espécie distinta: L. oncilla1040.
Posteriormente, Nascimento1527, baseado em morfologia, propôs que no Brasil existem duas espécies
atualmente englobadas em Leopardus tigrinus, sendo elas Leopardus tigrinus e Leopardus guttulus.
Segundo este autor, Leopardus guttulus, que é comumente considerada como uma das subespécies de
Leopardus tigrinus, deveria ser considerada espécie plena. Desta forma, no Brasil poderia haver duas
espécies: L. tigrinus, que ocorreria no norte e nordeste do Brasil, e possivelmente também nas Guianas
e Venezuela, e L. guttulus, que ocorreria nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, além do
Paraguai e nordeste da Argentina1527. Esses resultados foram corroborados por análises moleculares
posteriores, que reconheceram diferenças entre as populações do norte-nordeste (L. t. tigrinus) e sulsudeste (L. t. guttulus) do Brasil em nível específico, validando o reconhecimento de L. tigrinus e L.
guttulus como espécies distintas2313. Estas duas espécies estariam separadas há pelos menos 100.000
anos, com estimativas pontuais atingindo 500 e 800 mil anos2313.
Distribuição geográfica
Leopardus tigrinus ocorre nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, e provavelmente nas
Guianas e Venezuela1527,2313. Entretanto, sua distribuição na Amazônia pode ser fragmentada1625,1627 ou
marginal1527, e a espécie é naturalmente bastante rara1527,1625,1627. Apesar de, aparentemente, não ter havido
nenhuma grande redução na extensão de ocorrência de L. tigrinus no Brasil, a sua área de ocupação já foi
consideravelmente reduzida, especialmente nas formações do Cerrado e Caatinga. Parte da distribuição
geográfica da espécie se sobrepõe à de Leopardus guttulus, havendo necessidade de mais estudos para
esclarecer os limites geográficos das duas espécies.
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História natural
Leopardus tigrinus é a menor espécie de felino do Brasil. Possui porte e proporções corporais
semelhantes ao gato doméstico (Felis catus), com comprimento da cabeça e corpo de 49,1 cm (40 a 59,1
cm), patas pequenas e proporcionais ao corpo, além de cauda longa, com comprimento de 26,4 cm (20,4
a 32 cm), o que equivale a 60% do comprimento da cabeça e corpo. A massa corporal varia de 1,75 a
3,5 kg (média de 2,4 kg)1610. O tempo geracional de Leopardus tigrinus é de cinco anos (M. Marques,
com. pess., 2011).
O padrão de atividades é tipicamente noturno-crepuscular, mas este felino apresenta também um
elevado grau de atividade diurna1615,1619,1620. L. tigrinus é uma espécie de hábitos terrestres, mas suas
habilidades arborícolas são bem desenvolvidas. Os hábitos são solitários, no padrão típico de Felidae.
O período de gestação é de 73 a 78 dias, após o qual podem nascer de um a quatro filhotes (média de
1,1) em qualquer época do ano1610,1619. A dieta da espécie é ainda pouco estudada, pois a maioria dos
trabalhos abordam a espécie atualmente reconhecida como L. guttulus, cuja dieta é especialmente à base
de mamíferos muito pequenos com menos de 100 g, sendo a presença de aves e répteis também bastante
representativa. Mamíferos de maior porte com mais de 700 g, inclusive cutias e pacas, também chegam
a fazer parte da dieta655,1049,1619,1900,2146,2302. A área de vida ainda é pouco conhecida para a espécie, variando
entre 1 e 25 km2 dependendo da disponibilidade de recursos1619,1620. A espécie, apesar da ampla área de
distribuição, é bastante incomum na maioria das regiões, especialmente onde a jaguatirica, Leopardus
pardalis, está presente. Leopardus tigrinus é extremamente raro na Amazônia, sendo mais característico
dos biomas mais ameaçados do Brasil, Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica1612,1627.
População
O tamanho das populações de L. tigrinus, assim como a das demais espécies de pequeno-médio porte
do Brasil (à exceção de L. pardalis), é intrinsicamente pequeno. As densidades do complexo L. tigrinus
variam tipicamente entre 0,01 e 0,05 animais/km2, chegando de 0,1 a 0,25 indivíduos/km2 apenas
nas áreas consideradas de alta densidade. As densidades mais elevadas são encontradas em poucas
localidades e sempre onde L. pardalis está ausente ou em números consideravelmente baixos1619,1620,1627.
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Já foi demonstrado que L. tigrinus é negativamente afetada por L. pardalis, por conta do potencial de
predação intraguilda (Efeito pardalis), o que significativamente chega a afetar seus números1619,1620,1627.
Para todas as áreas onde a espécie foi considerada relativamente abundante, ou seja, em densidades
elevadas, a média foi de 0,15 ± 0,08 animais/km2 (1619). Os remanescentes de vegetação natural no nordeste
e centro-oeste do Brasil foram estimados em 53.395 km2, com exceção da Amazônia, utilizando dados
do Projeto de Monitoramento dos Biomas Brasileiros por Satélite, de 2010, e do SOS Mata Atlântica/
INPE, de 2014. Utilizando as densidades populacionais mínimas e máximas estimadas para a espécie
(0,01 e 0,25 indivíduos/km2), a população total de L. tigrinus foi estimada em 533 a 13.348 indivíduos.
Entretanto, a estimativa máxima provavelmente está inflacionada, pois é baseada no limite superior
das altas densidades. Considerando as densidades típicas, a população maior seria de 2.700 animais.
Esses animais, entretanto, não ocorrem em boa parte dos remanescentes naturais, ou seja, sua área de
ocupação (AOO) é reduzida em relação à área total de remanescentes. Para compensar esta reduzida
área de ocupação, os valores inferiores das estimativas populacionais foram utilizados para a estimativa
da população efetiva.
No caso da Amazônia, onde este felino é muito raro, e talvez apresente até mesmo padrão de
distribuição geográfica mais pontual do que contínua, foi estimado que a densidade deva ficar em torno
de 0.0001/km2 ou menor, pois não tenderia a chegar a 1% daquela observada para Panthera onca na
região1619. Desta forma, a população de Leopardus tigrinus neste bioma não foi considerada relevante
para o cálculo da população total da espécie.
Para o cálculo da população que estaria contribuindo efetivamente para o pool genético da espécie,
população efetiva (Ne), foi utilizado o estimador proposto por Frankham787,788, onde Ne = 0,1N. Este fator
de correção populacional leva em consideração fatores genéticos aplicados inclusive a grandes felinos e
outros predadores de topo. Em termos conservacionistas, o que de fato importa à persistência em longo
prazo é a quantidade de indivíduos que efetivamente contribuem ao pool genético, ou seja, a população
efetiva (Ne)787,788.
Desta forma, desconsiderando a população da Amazônia, a população efetiva da espécie seria de
cerca de 53 a 270 indivíduos no restante do país, sendo que, estando distribuídas em uma grande extensão
geográfica, nenhuma das sub-populações tem mais do que 250 indivíduos maduros. Os principais
biomas de ocorrência da espécie, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, perdeu mais de 10% de seus
remanescentes nos últimos 15 anos ou três gerações da espécie, e o desmatamento não cessou. A perda
de remanescentes nestes biomas pode ser de cerca de 10% nos próximos 15 anos; presume-se que as
populações estejam diminuindo em ritmo equivalente, já que a espécie ocorre apenas em áreas agrícolas
com remanescentes de vegetação natural. Adicionalmente, as áreas fora das unidades de conservação,
por conta de uma menor presença de L. pardalis, foram consideradas de grande importância para a
conservação tanto de L. tigrinus quanto das espécies de felinos de porte menor que 6 kg no território
nacional1620,1627.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A principal ameaça às populações de L. tigrinus no Brasil é a perda e fragmentação dos habitat
naturais do qual a espécie depende. Apesar de ser encontrada em áreas agrícolas, ainda assim só
permanece se a área apresentar vegetação natural. Este problema é mais acentuado na Caatinga. Como a
espécie é extremamente rara na Amazônia, as grandes áreas protegidas desse bioma não serviriam para
manter populações viáveis, ao contrário do que acontece com os demais felinos da região1627. Em uma
escala mais localizada, o abate de animais para controle de predação de aves domésticas, assim como
atropelamentos, também pode representar ameaças, da mesma forma como a transmissão de doenças
por carnívoros domésticos. Historicamente a maior ameaça foi o comércio de peles, onde o total mínimo
de peles de L. tigrinus comercializadas entre 1976 e 1985, foi de 352.508 unidades, de acordo com os
relatórios da CITES1622.
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Ações de conservação
Existentes
Leopardus tigrinus é uma das espécies alvo do Plano de Ação Nacional para Conservação dos
Pequenos Felinos987a e também está incluída no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Sistemas
Lacustres e Lagunares do Sul do Brasil (ICMBio, em preparação).
Necessárias
Restabelecer a conectividade dos habitat fragmentados, através do uso de ferramentas da ecologia de
paisagens, nas áreas com maior fragmentação na Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga;
• Adotar uma série de ações voltadas para a conservação fora das unidades de conservação, as quais
incluiriam educação ambiental, conectividade, controle de doenças e de predação;
• Fazer o manejo das populações em cativeiro;
• Adotar, onde cabíveis, medidas retaliatórias contra a caça e o comércio ilegal.
•

Presença em unidades de conservação
No Brasil, o complexo de unidades de conservação formado pelo PARNA Nascentes do Rio Parnaíba/
PE do Jalapão/ESEC Serra Geral de Tocantins talvez seja a única que possa apresentar tamanho suficiente
para manter uma população efetiva viável, em caso de isolamento1619,1627.
Amazonas/Rondônia/Mato Grosso: PARNA Campos Amazônicos (CENAP, Banco de Dados);
Rondônia: ESEC de Maracá1376,1611, PARNA do Viruá1376, REBIO do Jaru (CENAP, Banco de Dados);
Maranhão: PARNA da Chapada das Meses, PARNA dos Lencóis Maranhenses, REBIO do Gurupi1611;
Piauí: PARNA da Serra da Capivara1611;
Rio Grande do Norte: ESEC Seridó1528;
Paraíba: REBIO de Guaribas1611;
Pernambuco: REBIO de Saltinho1528;
Bahia: PARNA da Chapada da Diamantina1611;
Goiás: PARNA da Chapada dos Veadeiros1611, PARNA das Emas1611, FLONA de Silvânia1528. Para esses
registros das UCs do Centro-Oeste, porém, é necessário esclarecer se pertencem a L. tigrinus ou L.
gutullus.
Pesquisas
A espécie é alvo de pesquisas coordenadas pelo Instituto Pró-Carnívoros e pelo Instituto Biotrópicos.
Leopardus tigrinus e Leopardus guttulus são espécies crípticas, que devem possuir características
ecológicas semelhantes; entretanto, nada se sabe sobre os requisitos particulares de cada uma e sobre
as características que promovem seu isolamento reprodutivo em áreas de simpatria. Os limites de
distribuição geográfica das duas espécies também são incertos. Desta forma, são necessárias pesquisas
sobre todos estes aspectos.
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Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

Foto: Adriano Gambarini

Marcos Adriano Tortato, Tadeu Gomes de Oliveira, Lilian Bonjorne de Almeida & Beatriz de Mello
Beisiegel

Ordem: Carnivora
Família: Felidae
Nomes comuns: gato-do-mato, gato-maracajá,
gato-peludo, maracajá-peludo

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) C1
Justificativa
Leopardus wiedii possui uma distribuição ampla no Brasil, com exceção do Ceará e sul do Rio
Grande do Sul. Apesar disso, o tamanho populacional efetivo calculado é de cerca de 4.700 indivíduos
no território brasileiro. Estima-se que nos próximos 15 anos ou três gerações, deva ocorrer um declínio
de pelo menos 10% desta população, principalmente pela perda e fragmentação de habitat relacionado
à expansão agrícola. Portanto, a espécie foi categorizada como Vulnerável (VU), pelo critério C1. Há
conectividade com as populações dos países vizinhos, mas não existem informações sobre a dinâmica
fonte-sumidouro. Assim, a categoria indicada na avaliação regional não foi alterada.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1616

Listas estaduais de espécies ameaçadas176,684,686,
687a,688a,689

Avaliação global1609

VU A4c
Espírito Santo: VU
Minas Gerais: EN
Rio de Janeiro: VU
São Paulo: Ameaçada
Paraná: VU
Rio Grande do Sul: VU
NT

Outros nomes aplicados ao táxon
Felis wiedii (Schinz, 1821); Felis macroura (Wied, 1826); Felis elegans (Lesson, 1830); Felis
glaucula (Thomas, 1903); Felis pirrensis (Goldman, 1914).
Notas taxonômicas
Leopardus wiedii possui duas populações distintas em sua distribuição no Brasil com base nas
análises filogenéticas e linhagens de DNA mitocondrial, uma ao sul do rio Amazonas e uma ao norte667.
Distribuição geográfica
O gato-maracajá é encontrado desde a zona costeira do México até o norte do Uruguai e Argentina e
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em todo o Brasil673,1613, com exceção do estado do Ceará e metade meridional do estado do Rio Grande
do Sul. No Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe é encontrado apenas na Mata
Atlântica costeira1616.

História natural
Leopardus wiedii tem características que se assemelham à jaguatirica, L. pardalis, embora a espécie
seja de porte menor1610. O comprimento da cabeça e corpo varia entre 705 e 970 mm para machos e entre
425 a 780 mm para fêmeas. O comprimento da cauda, por sua vez, varia entre 305 e 445 mm e entre 330
a 470 mm para machos e fêmeas, respectivamente1527. A espécie se caracteriza por apresentar olhos bem
grandes e protuberantes, focinho saliente, patas grandes e cauda bastante comprida. A massa corporal
média é de 3,3 kg (de 2,3 a 4,9 kg)1610.
É predominantemente associado a ambientes de floresta, desde formações densas contínuas a pequenos
fragmentos em ecossistemas savânicos, desde matas primitivas a degradadas1621,1627. Na Caatinga, sua
distribuição é restrita a áreas de transição vegetacional e cânions de mata densa1616.
O período de gestação dura de 81 a 84 dias, após o qual nasce um único filhote1610. O tempo
geracional não é conhecido, sendo os únicos dados disponíveis da Fundação Zoológico de São Paulo,
onde os animais foram manejados após a reprodução aos três anos. Portanto, o tempo geracional foi
considerado igual ao do congênere Leopardus tigrinus: cinco anos (M. Marques, com. pess., 2011). Os
hábitos são solitários e predominantemente noturnos220,1610. Possui grande habilidade arborícola, embora
a locomoção seja tipicamente pelo chão. Na dieta predominam pequenos mamíferos, como roedores
e marsupiais, mas também inclui mamíferos de médio porte, com mais de 1,5 kg, aves e lagartos. A
biomassa média consumida está em torno de 220 g por dia208,655,1610,1620. A área de vida de L. wiedii ainda
é pouco conhecida, variando entre 1 e 20 km2 dependendo da disponibilidade de recursos da área1620. A
espécie, apesar da ampla área de distribuição, é incomum na maioria das regiões, especialmente onde a
jaguatirica, Leopardus pardalis está presente.
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População
As densidades populacionais da espécie variam tipicamente entre 0,01 e 0,05 animais/km2, chegando
a 0,1 e 0,25 indivíduos/km2 apenas nas áreas consideradas de alta densidade. Este felino é notadamente
mais abundante nos ambientes florestados da Mata Atlântica, região sul e sudeste, e, especialmente, da
Amazônia. No Cerrado aparenta estar mais restrito às áreas de matas de galeria ou de vegetação mais densa
aparentando ser incomum, assim como no Complexo do Pantanal, onde deve apresentar densidades bem
inferiores a 0,01/km2. Desta forma, a área total de remanescentes utilizada para calcular a população da
espécie foi de 4.765.430 km2. Os animais, entretanto, não ocorrem em boa parte destes remanescentes, ou
seja, sua área de ocupação (AOO) é reduzida em relação à área total de remanescentes. Para compensar
esta reduzida área de ocupação, foram priorizados os valores inferiores das estimativas populacionais.
Para o cálculo da população que estaria contribuindo efetivamente para o pool genético da espécie,
população efetiva (Ne), foi utilizado o estimador proposto por Frankham787,788, onde Ne = 0,1N. Este fator
de correção populacional leva em consideração fatores genéticos aplicados inclusive a grandes felinos
e outros predadores de topo.
A população efetiva estimada de Leopardus wiedii foi de 4.700 a 20.000 indivíduos. Por precaução,
em virtude da AOO reduzida em relação aos remanescentes, foi considerado o valor inferior desta
densidade populacional.Uma estimativa muito conservadora do desmatamento nos dois principais
biomas de ocorrência da espécie, a Amazônia e a Mata Atlântica, nos próximos 15 anos ou três gerações,
indica que sua perda de habitat nestes biomas deve ser de no mínimo 5% da área atual. Uma perda
populacional correspondente pode ser prevista e, associada às demais ameaças, leva à suposição de que
a redução populacional esperada para a espécie nos próximo 15 anos é próxima de 10%.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A perda e fragmentação de habitat naturais é a principal ameaça às populações de L. wiedii no Brasil.
Apesar de ser mais característica de formações florestais, tanto primitivas quanto antropizadas, também
é encontrada em formações abertas, quase sempre em proximidade com áreas de vegetação mais densa.
Certamente a Mata Atlântica e a Amazônia são os biomas em que L. wiedii recebe maior pressão devido
à perda e fragmentação de habitat. Mesmo assim, a espécie encontra na Amazônia condições para
manter um grande número de indivíduos em populações viáveis1627.
O abate de animais para controle de predação de aves domésticas é outra ameaça importante, assim
como atropelamentos também podem representar ameaças nas regiões sul e sudeste, da mesma forma
como a transmissão de doenças por carnívoros domésticos. A caça foi uma das principais ameaças à
espécie. Bonaudo et al.234 registraram o abate de três indivíduos de L. wiedii no período de sete meses,
no município de Uruará, no estado do Pará. Esta prática é comum entre criadores de aves domésticas nos
estados do sul e sudeste e não há qualquer estimativa de perda de indivíduos por retaliação, prejudicando
uma avaliação sobre os impactos desta ameaça.
Ações de conservação
A espécie é contemplada pelo Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Pequenos Felinos987a
e incluída no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Sistemas Lacustres e Lagunares do Sul do
Brasil (ICMBio, em preparação). Algumas das ações necessárias para sua conservação são:
• Intensificar a fiscalização sobre áreas privadas e unidades de conservação para redução de perda e
fragmentação de habitat, especialmente nos ambientes florestados;
• Ampliar as áreas protegidas tanto a nível federal, estadual, quanto municipal, especialmente no bioma
Mata Atlântica;
• Conectar os habitat de ocorrência da espécie, especialmente áreas privadas não protegidas.
Presença em unidades de conservação
Dada a ampla distribuição geográfica da espécie e o número escasso de publicações sobre a ocorrência
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de mamíferos em unidades de conservação do país, esta lista está incompleta.
Acre: PARNA da Serra do Divisor1616;
Amapá: PARNA do Cabo Orange1357;
Roraima: ESEC de Maracá1616;
Amazonas: PARNA de Anavilhanas1528;
Amazonas/Pará: PARNA da Amazônia (CENAP, dados não publicados);
Pará: ESEC da Terra do Meio, FLONA Altamira (CENAP, dados não publicados);
Amazonas/Rondônia/MatoGrosso: PARNA Campos Amazônicos (CENAP, dados não publicados);
Rondônia: REBIO do Jaru (CENAP, dados não publicados);
Tocantins: PE do Cantão, APA Palmas1616, APA do Lajeado, APA do Rio Tocantins2319;
Maranhão: REBIO do Gurupi428;
Piauí: PARNA da Serra da Capivara1616;
Pernambuco: REBIO de Saltinho1528;
Bahia: REBIO do Una1528;
Goiás: APA Nascentes do Rio Vermelho (CENAP, dados não publicados), RESEX Lago do Cedro1528;
Mato Grosso: ESEC da Serra das Araras1528, PARNA da Chapada dos Guimarães (Amaral, com. pess.,
2011);
Espírito Santo: REBIO de Sooretama;
Minas Gerais: PARNA da Serra da Canastra1616, PE da Serra do Cabral (Instituto Biotrópicos, dados não
publicados);
Espírito Santo/Minas Gerais: PARNA do Caparaó1616;
Rio de Janeiro: PARNA da Serra dos Órgãos, REBIO Poço das Antas1616;
São Paulo: PE de Campos do Jordão2178, PE da Serra do Mar1616, PE Carlos Botelho161;
São Paulo/Rio de Janeiro: PARNA da Serra da Bocaina1616;
Paraná: PARNA do Iguaçu1616;
Santa Catarina: PARNA da Serra do Itajaí973, PE da Serra do Tabuleiro852;
Rio Grande do Sul: FLONA São Francisco de Paula, PARNA da Serra Geral1616, PE do Turvo1053.
Pesquisas
A espécie é alvo de diversas pesquisas enfocando a comunidade de felinos e de mamíferos em geral.
Algumas das pesquisas necessárias para sua conservação são:
• Realizar estimativas populacionais para o conhecimento da dinâmica das populações de L. wiedii;
• Realizar estimativas de perda de indivíduos por retaliação devido à predação sobre aves domésticas;
• Realizar monitoramento por meio de rádio telemetria.
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Panthera onca (Linnaeus, 1758)

Foto: Adriano Gambarini

Ronaldo Gonçalves Morato, Beatriz de Mello Beisiegel, Emiliano Esterci Ramalho, Cláudia Bueno de
Campos & Ricardo Luiz Pires Boulhosa

Ordem: Carnivora
Família: Felidae
Nomes comuns: onça-pintada, onça-preta,
jaguaretê, yaguaretê, tigre, jaguar, canguçu

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A2bcd+3cd; C1
Justificativa
Panthera onca está distribuída em quase todos os biomas brasileiros, com exceção do Pampa, sendo
que 50% da área do país ainda é considerada adequada à ocorrência da espécie. Apesar desta ampla
distribuição, o tamanho populacional efetivo estimado é menor do que 10.000 indivíduos. As principais
ameaças à espécie são a perda e fragmentação de habitat associadas principalmente à expansão agrícola,
mineração, implantação da matriz energética hidrelétrica, ampliação da malha viária e a eliminação
de indivíduos por caça ou retaliação por predação de animais domésticos. A diminuição iminente dos
remanescentes florestais, resultante das mudanças efetuadas no Código Florestal Brasileiro, também
representa uma ameaça à subpopulação de onça-pintada no Brasil. O declínio populacional da espécie
em decorrência de perda de habitat associada ao abate de indivíduos foi estimado em aproximadamente
30% nos últimos 27 anos ou três gerações, e um declínio equivalente pode ser projetado para os próximos
27 anos. Portanto, a espécie é categorizada como Vulnerável (VU), pelos critérios A2bcd+3cd; C1.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior31,1450

Listas estaduais de espécies
ameaçadas176,684,685,686,687a,688,688a,689

Avaliação global391
Avaliação por bioma

VU A4c
Pará: VU
Minas Gerais: CR
Espírito Santo: CR
Rio de Janeiro: VU
São Paulo: Ameaçada
Paraná: CR
Santa Catarina: CR
Rio Grande do Sul: CR
NT
Amazônia: VU C1
Caatinga: CR C2ai; D1
Cerrado: EN C2ai; D1
Mata Atlântica: CR A4bcd; C2a(i)
Pantanal: VU D1
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Outros nomes aplicados ao táxon
Felis onca Linnaeus, 1758.
Notas taxonômicas
Até recentemente, com base em estudos morfológicos, a onça-pintada estava subdividida em oito
subespécies2086. No entanto, uma revisão das características morfológicas de crânios de onça-pintada
não identificou variações significativas entre as diferentes regiões geográficas1138. De forma semelhante,
análises da estrutura genética das populações de onça-pintada não evidenciaram diferenças geográficas,
eventos de subdivisões ou barreiras para o fluxo gênico666. Por outro lado, foram reconhecidas quatro
divisões filogeográficas incompletas: México e Guatemala; sul da América Central; norte da América do
Sul (ao norte do rio Amazonas) e sul da América do Sul (ao sul do rio Amazonas)666.
Distribuição geográfica
No início do século passado, a onça pintada podia ser encontrada desde o sul dos Estados Unidos
até o centro-sul da Argentina e Uruguai946. Desde então, sua distribuição geográfica vem se reduzindo
drasticamente, e estima-se que cerca de 50% de sua distribuição original foi perdida2015. A espécie é
atualmente considerada extinta no Uruguai e em toda área dos Pampas946. As onças pintadas também
foram consideradas extintas nos Estados Unidos, porém indivíduos oriundos do México parecem entrar
continuamente no país656,1553. No Brasil, a espécie ocorria em todos os biomas, porém não há mais relatos
da sua presença nos Pampas995.

História natural
A onça pintada pode habitar diferentes tipos de ambientes, de florestas tropicais a regiões semidesérticas656,1816,1927,2015 ou mesmo desertos1553. A espécie parece evitar áreas com elevada altitude, apesar
de haver registros de ocorrência de onça-pintada em áreas com 3.800 metros2345. Além disso, a espécie
evita áreas com atividade humana68,1814. Em áreas rurais, próximas a ambientes naturais da espécie, elas
podem atacar rebanhos domésticos1770, ocasionando conflitos com proprietários rurais. Não há indícios
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de que onças pintadas possam se adaptar a ambientes alterados pela ação humana, porém alguns animais
foram fotografados, por meio de armadilha fotográfica, em reflorestamento de eucalipto (K.D. Barretto,
com. pess., 2011).
A onça pintada é o maior felino das Américas e o único representante do gênero Panthera nesse
continente. Apesar de ser uma espécie amplamente estudada, inúmeros aspectos da sua biologia ainda
não são totalmente conhecidos. O desenvolvimento de novas tecnologias, como por exemplo os
sistemas de telemetria GPS ou GPS-Satélite, tem permitido um melhor entendimento da história natural
da espécie, porém aspectos como longevidade, sucesso reprodutivo e dispersão, entre outros, ainda são
pouco compreendidos. Até recentemente, a espécie era considerada territorialista e solitária. No entanto,
Cavalcanti e Gese405 sugerem um certo grau de sociabilidade, além disso não observaram exclusividade
de área de uso uma vez que há grande sobreposição de áreas de vida. As estimativas de área de vida
variam significativamente, com alguns indivíduos ocupando cerca de 10 km2 (1815) e outros até 260
km2 (405,2157). Diversos fatores podem estar relacionados a estas variações, tais como disponibilidade
de presas, disponibilidade de habitat adequado e variações sazonais. A onça-pintada possui hábitos
crepusculares405, mas também pode se deslocar à noite, sendo que alguns autores classificam a espécie
como de hábito noturno1554. Na Mata Atlântica é ativa tanto de dia quanto à noite (B.B. Beisiegel,
dados não publicados). Alguns autores reportam sazonalidade reprodutiva para a espécie946,1815, porém
análises de perfil hormonal indicam que onças-pintadas podem se reproduzir ao longo do ano1475,2374,
concordando com os resultados obtidos por Ewer694 e Nowell e Jackson1557. Mondolfi e Hoogesteijn1455
sugerem que a maturidade sexual das fêmeas se dá por volta dos 2-3 anos de idade, mas Viau2374 relatou
fêmeas entrando em estro aos 11 meses, sugerindo que a maturidade sexual pode ser anterior aos 2 anos.
Os machos parecem atingir maturidade sexual aos 3-4 anos de1455, porém há necessidade de estudos
mais detalhados para confirmar esta informação. A gestação dura de 90 a 111 dias694 e, de forma geral,
as ninhadas tem de 1 a 4 filhotes885. Não há informações quanto ao sucesso reprodutivo, ou seja, quantos
destes filhotes atingem a maturidade sexual. Assume-se que a longevidade das onças pintadas é de 15
anos e que podem se reproduzir durante toda a vida603. Portanto, a duração de uma geração é de 9 anos.
Mais de 85 espécies têm sido registradas como presas das onças-pintadas2086, desde pequenos mamíferos
e répteis com menos de 2 kg até antas e bovinos com mais de 200 kg.
População
Estudos utilizando armadilhas fotográficas, baseados em modelos de captura-marcação-recaptura,
estimam 10,3 ± 1,53 indivíduos/100 km2 no Pantanal2174, 0,45 a 0,79 indivíduos/100 km2 e 2,22 ± 1,33
indivíduos/100 km2 na Mata Atlântica162,544 respectivamente, 2,0 indivíduos/100 km2 no Cerrado2157, 2,67
± 1,06 na Caatinga2148 e 10,0 indivíduos/100 km2 na Amazônia1824. Recentemente, Sollmann et al.2177
realizaram uma estimativa de tamanho populacional de onça-pintada para todo o Brasil, considerando as
densidades estimadas e áreas protegidas para cada bioma, sugerindo cerca de 55.000 indivíduos.
Para o cálculo da população que estaria contribuindo efetivamente para o pool genético da espécie,
população efetiva (Ne), foi utilizado o estimador proposto por Frankham787,788, onde Ne = 0,1N. Este
fator de correção populacional leva em consideração fatores genéticos aplicados a grandes felinos e
outros predadores de topo. O tamanho da população total (N), quando levamos em consideração o risco
de extinção, deve ser considerado através da quantidade de indivíduos que efetivamente contribuem ao
pool genético, ou seja, a população efetiva (Ne)787,788. Desta forma, o tamanho populacional efetivo no
Brasil foi estimado em cerca de 5.500 indivíduos.
O Brasil já perdeu quase 40% de sua vegetação natural, sendo que mais de metade desta perda pode
ter ocorrido nos últimos 40 anos, quando se acelerou a degradação do Cerrado e da Amazônia. Panthera
onca precisa de grandes remanescentes de vegetação natural para sua sobrevivência68,544, portanto a perda
populacional da espécie é muito mais acelerada do que a perda de remanescentes naturais. Além disto,
a espécie é ativamente perseguida por motivos de retaliação a abate de criações domésticas e motivos
culturais, e o desmatamento aumenta o acesso humano às áreas utilizadas pelas onças. Desta forma, a
diminuição da subpopulação de onças-pintadas no Brasil nos últimos 27 anos ou três gerações é estimada
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em cerca de 30%. Esta diminuição não cessou, já que o Brasil continua perdendo 0,39% de sua vegetação
natural por ano, o que implica em uma diminuição projetada de 10% de sua vegetação nos próximos
27 anos. Resumindo, a diminuição das subpopulações de onças-pintadas é muito mais veloz do que a
perda de remanescentes naturais, uma vez que o desmatamento e fragmentação contínuos implicarão em
menor quantidade de remanescentes com presença de populações da espécie, maior acesso à área destes
remanescentes pelas populações humanas, maior contato das onças com as populações do entorno, com
acirramento nos conflitos devido às predações de criações domésticas e aumento no isolamento genético
de subpopulações, com consequente depressão endogâmica. Desta forma, uma redução populacional de
30% pode ser projetada para o futuro.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A perda e a fragmentação de habitat, associadas principalmente à expansão agrícola, mineração,
implantação da matriz energética hidrelétrica e ampliação da malha viária, são sem dúvida as principais
ameaças à conservação das onças pintadas. De forma geral, a espécie evita áreas degradadas527,547,620,1054,2157
e aquelas com uso intensivo por atividades humanas68. Apesar disso, muitas vezes entra em conflito
com produtores rurais ao atacar rebanhos domésticos. Nestes casos, muitos destes proprietários rurais
eliminam estes animais, sendo que atualmente essa prática se configura em importante ameaça à
sobrevivência da espécie.
Ações de conservação
Existentes
Dentre as ações de conservação existentes podemos destacar o Plano de Ação Nacional para a
Conservação da Onça-Pintada1688. Nesse documento estão listadas 46 metas e 167 ações relacionadas a
solucionar os problemas que ameaçam a sobrevivência da espécie. Nesse sentido, por exemplo, áreas
prioritárias e corredores de dispersão para a conservação da onça-pintada já foram identificados na
Caatinga1474. De forma semelhante, estudos em andamento no Pantanal (Panthera Foundation; Instituto
Pró-Carnívoros e ICMBio/CENAP), no Cerrado (Jaguar Conservation Fund; Instituto Biotrópicos) e na
Mata Atlântica (ICMBio/CENAP; Instituto de Pesquisas Ecológicas: Instituto Pró-Carnívoros) estão
identificando corredores que potencialmente manteriam uma população viável da espécie.
Recentemente, o PAN Onça-parda e o PAN Onça-pintada foram unificados no Plano de Ação Nacional
para Conservação dos Grandes Felinos (ICMBio, em preparação). A espécie também está inserida no
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Endêmicas e Ameaçadas de Extinção da
Fauna da Região do Baixo e Médio Xingu986.
Necessárias
• Redução do impacto da ocupação humana dentro de áreas prioritárias para a conservação da espécie;
• Redução do impacto ambiental nas áreas prioritárias para a conservação da espécie atingidas por grande
empreedimentos;
• Aumentar a capacidade de fiscalização a fim de coibir a caça por retaliação e esportiva;
• Estabelecer programas de educação ambiental com foco em onça-pintada;
• Estabelecer estratégias de mitigação de conflitos;
• Reduzir o número de espécimes retirados da natureza.
Presença em unidades de conservação
A onça-pintada está presente em pelo menos 43 unidades de conservação de proteção integral
federais1528, 22 unidades de proteção integral estaduais1000 e 26 unidades de conservação de
desenvolvimento sustentável1000. Obviamente há necessidade de investigação da presença da espécie em
outras unidades, visto que as fontes disponíveis não indicam a ocorrência de onça-pintada em unidades
do estado do Acre, por exemplo, região compreendida em sua área de distribuição. As UCs de proteção
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integral federais onde a espécie ocorre são:
Amapá: ESEC Maracá-Jipioca2369, PARNA do Cabo Orange, REBIO do Lago Piratuba1357, PARNA
Montanhas do Tumucumaque (CENAP, dados não publicados);
Amazonas/Rondônia/Mato Grosso: PARNA Campos Amazônicos (CENAP, dados não publicados);
Amazonas/Pará: PARNA da Amazônia (CENAP, dados não publicados);
Amazonas: PARNA de Anavilhanas2258, PARNA do Jaú2147;
Amazonas/Mato Grosso: PARNA do Juruena (CENAP, dados não publicados);
Pará: ESEC da Terra do Meio Itatiaia, PARNA da Serra do Pardo, PARNA do Jamanxim;
Rondônia: REBIO do Guaporé38, REBIO do Jaru (CENAP, dados não publicados);
Roraima: ESEC de Maracá2147;
Tocantins: PARNA Nascente do Rio Parnaíba2147, ESEC Serra Geral do Tocantins, PARNA do Araguaia
(CENAP, dados não publicados);
Goiás: PARNA da Chapada dos Veadeiros2147, PARNA das Emas (CENAP, dados não publicados);
Mato Grosso: ESEC de Taiamã, PARNA do Pantanal Matogrossense2147, ESEC Serra das Araras, PARNA
Chapada dos Guimarães (CENAP, dados não publicados);
Mato Grosso do Sul: PARNA da Serra da Bodoquena (CENAP, dados não publicados);
Mato Grosso do Sul/Paraná: PARNA de Ilha Grande2147;
Maranhão: REBIO do Gurupi (CENAP, dados não publicados);
Piauí: PARNA da Serra da Capivara2147, ESEC Uruçuí-Una, PARNA da Serra das Confusões (CENAP,
dados não publicados);
Bahia: PARNA da Chapada Diamantina2147, ESEC do Raso da Catarina (CENAP, dados não publicados);
Bahia/Minas Gerais: PARNA Grande Sertão Veredas (CENAP, dados não publicados);
Espírito Santo/Minas Gerais: PARNA do Caparaó2147;
Espírito Santo: REBIO de Sooretama2147;
Minas Gerais: PARNA Cavernas do Peruaçu, PARNA das Sempre-Vivas (CENAP, dados não publicados);
Rio de Janeiro/Minas Gerais: PARNA do Itatiaia (CENAP, dados não publicados);
Rio de Janeiro/São Paulo: PARNA da Serra da Bocaina2147;
Rio de Janeiro: PARNA da Serra dos Órgãos (CENAP, dados não publicados);
São Paulo: ESEC Mico Leão Preto (P.R. Machado & IPÊ, com. pess., 2011);
Paraná: PARNA do Iguaçu (CENAP, dados não publicados).
Pesquisas
São inúmeras as pesquisas, em desenvolvimento, que visam elucidar aspectos biológicos da espécie
assim como subsidiar estratégias de conservação; desta forma, apenas algumas das instituições que
atuam em pesquisa e conservação da onça-pintada e seus websites são listados abaixo.
• Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (ICMBio/CENAP): www.
icmbio.gov.br/cenap
• Instituto para a Conservação dos Carnívoros Neotropicais (Pró-Carnívoros): www.procarnivoros.org.br
• Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ): www.ipe.org.br
• Instituto Onça-Pintada (IOP): www.jaguarfund.org.br
• Instituto Biotrópicos: www.biotrópicos.org.br
• Instituto de Pesquisas Cananeia (IPeC);
• Panthera Foundation: www.panthera.org.br
• Laboratório de Biologia Molecular da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).
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Puma concolor (Linnaeus, 1771)

Ordem: Carnivora
Família: Felidae
Nomes comuns: onça-parda, suçuarana,
onça-vermelha, onça do lombo preto,
leão-baio, leãozinho-da-cara-suja, bodeira

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) C1
Justificativa
Puma concolor possui distribuição ampla no no Brasil, ocorrendo em todos os biomas. O tamanho
populacional efetivo foi calculado em cerca de 4.000 indivíduos, e em três gerações, ou 21 anos, estima-se
que poderá ocorrer um declínio de mais de 10% da subpopulação nacional. As principais ameaças atuais
para a espécie são: a supressão e fragmentação de habitat devido à expansão agropecuária, e a mineração
e a exploração de madeira para carvão. Além disso, a eliminação de indivíduos por caça, retaliação por
predação de animais domésticos, queimadas, principalmente em canaviais, e atropelamentos também
contribuem significativamente para a redução da população em diversas áreas. A diminuição iminente
dos remanescentes florestais, resultante das mudanças efetuadas no Código Florestal Brasileiro, também
é uma ameaça à população de P. concolor no Brasil. No futuro próximo, a expansão da malha viária
e ferroviária, e provavelmente a implantação de grandes complexos hidrelétricos, também poderão
ameaçar a onça-parda. Mesmo havendo conectividade com as populações dos países vizinhos, não
existem informações sobre a dinâmica fonte-sumidouro da espécie. Assim, a categoria indicada na
avaliação regional não foi alterada e a espécie foi categorizada como Vulnerável (VU), pelo critério C1.
Situação diferente ocorre na Caatinga, onde a onça-parda é amplamente distribuída, mas existem
estimativas que indicam que o tamanho populacional efetivo é menor do que 2.500 indivíduos e que
nos próximos 21 anos poderá ocorrer um declínio de mais de 10% desta população em razão da perda e
fragmentação de habitat associada principalmente à expansão da matriz energética eólica, agropecuária,
mineração, exploração de madeira para carvão e lenha. Portanto, neste bioma, a espécie foi categorizada
como Em Perigo (EN) C1.
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de Campos, Beatriz de Mello Beisiegel, Rogério Cunha de Paula, Peter Gransden Crawshaw Junior, Katia
Maria Paschoaletto Micchi de Barros Ferraz & Tadeu Gomes de Oliveira

Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Justificativa para mudança de categoria

Listas estaduais de espécies
ameaçadas684,685,686,687a,688,688a,689

Avaliação global1537
Avaliação por bioma

NT*
Novas ou melhores informações disponíveis
Pará: VU
Minas Gerais: VU
Espírito Santo: EN
São Paulo: Ameaçada
Paraná: VU
Santa Catarina: VU
Rio Grande do Sul: EN
LC
Amazônia: VU C1
Cerrado: VU C1
Caatinga: EN C1
Mata Atlântica: VU D1
Pantanal: VU D1

*As subespécies P. c. greeni e P. c. capricornens is estavam classificadas como VU A4c.

Outros nomes aplicados ao táxon
A onça-parda foi originalmente descrita por Linnaeus (1771) como Felis concolor, entretanto, mais
recentemente foi reconhecida como um gênero separado (Puma), de acordo com a proposta original de
Jardine, feita em 1834694,2443.
Notas taxonômicas
Segundo Culver et al.549, no Brasil há duas subespécies: P. concolor concolor, que ocorre ao norte do
rio Amazonas, e P. concolor capricornensis, que ocorre ao sul do rio Amazonas e leste da América do Sul,
incluindo Brasil e Paraguai. As duas subespécies que constam como Ameaçadas na atual lista nacional
de espécies ameaçadas de extinção, P. concolor greeni e P. concolor capricornensis, foram incluídas
em uma mesma subespécie (P. concolor capricornensis)428. Wilson & Reeder2443 também incluem P.
concolor capricornensis e P. concolor greeni em apenas uma subespécie, P. concolor anthonyi. Desta
forma, segundo Wilson & Reeder2443, as subespécies que ocorrem no Brasil seriam P. concolor anthony
e P. concolor concolor.
Distribuição geográfica
A onça parda é o mamífero terrestre de maior distribuição geográfica na região Neotropical 563,1556,2223,
ocorrendo originalmente desde o sul canadense até o extremo sul do continente Sul-Americano, com
exceção apenas do complexo das ilhas Caribenhas e algumas regiões do Chile563.
No Brasil, a onça-parda está presente em todos os biomas 1622, sendo que P. concolor capricornensis
é historicamente encontrada ao sul do rio Amazonas e na porção leste da América do Sul, englobando
Brasil e Paraguai, e P. concolor concolor ao norte do rio Amazonas, abrangendo a porção norte e parte
da região noroeste da América do Sul549. Mesmo sendo bem distribuída, em algumas localidades no
território nacional as populações de onças-pardas encontram-se bastante reduzidas ou mesmo extintas.
No bioma Pampa os registros recentes da espécie em áreas antrópicas da porção oeste e faixa litorânea
são escassos, sendo a região centro-sul do bioma a que tem maior chance de ocorrência. Entretanto, a
espécie pode estar presente em diversas regiões do Rio Grande do Sul e estudos sobre sua distribuição
atual precisam ser realizados. Também não existem registros recentes da espécie em algumas regiões do
nordeste do Brasil, como o litoral sul maranhense, o nordeste dos estados do Piauí e Ceará, grande parte
do Rio Grande do Norte e a faixa litorânea da Paraíba, de Pernambuco, Alagoas e Sergipe (C. Campos,
obs. pess., 2011). Na Bahia, a espécie parece também não estar presente em parte da porção leste do
estado (C. Campos, obs. pess., 2011).
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História natural
A onça-parda é um dos felinos mais bem adaptados aos diferentes ambientes, possuindo a habilidade
de ocupar todas as zonas biogeográficas do Novo Mundo, exceto a Tundra Ártica550. A espécie pode ser
encontrada desde florestas úmidas tropicais e subtropicais até florestas temperadas, áreas montanhosas
acima de 3.000 m de altitude, pântanos e Chacos, e regiões extremamente áridas e/ou frias662,1556. Também
está adaptada a ambientes abertos de pouca cobertura vegetal1557, assim como áreas com pouco grau de
perturbação1056,1773,2059. Segundo Mazzoli1331, onças-pardas são capazes de persistir em habitat conectados
com níveis reduzidos de cobertura vegetal, e áreas de reflorestamento com níveis intermediários de
distúrbios aparentemente parecem ser viáveis para a espécie1333,1812. Entretanto, mesmo a espécie sendo
capaz de lidar com variações ambientais, habitat fragmentados ou degradados, estes ambientes não
suportam populações viáveis de felinos de grande porte1224.
O peso médio de um macho adulto pode variar entre 40 e 72 kg, enquanto que nas fêmeas varia de
34 a 48 quilos2224. O corpo é alongado e esguio, com comprimento médio, cabeça e corpo, de 1.080
mm (900 a 1.537 mm). A coloração da pelagem é uniforme, variando na região dorsal do amarelo
pardo ao avermelhado, sendo o ventre e a parte interna dos membros mais clara. O lombo muitas vezes
pode apresentar uma coloração acinzentada, dando um aspecto mais escuro ao animal1209. Os filhotes
nascem com uma pelagem densa que varia do cinza ao bege, salpicada de grandes pintas marrons. Esta
coloração permanece até o início da idade adulta, por volta dos 18 meses de idade662,1209.
O hábito alimentar é considerado oportunista, uma vez que consome uma grande variedade de presas
conforme a disponibilidade no ambiente1209. Devido à disponibilidade de presas de grande porte, na
América do Norte onças-pardas são capazes de matar presas com peso entre 70 e 125 kg, como alces,
veados-de-rabo-branco e cabras montanhesas1209,1502. Já as subpopulações que habitam as regiões tropicais
ingerem presas de 15 kg em média1772 como pacas, tatus, quatis, aves e répteis em geral673,1309,1772, podendo
também abater vertebrados de maior porte como veados, porcos-do-mato, capivaras e jacarés529,1624,1772.
Tal flexibilidade parece ter influência na capacidade da espécie de se adaptar aos mais diferentes tipos
de habitat563,1209. Também existem diversos relatos de ataques de onças-pardas a criações domésticas de
médio e pequeno porte, sendo os mais comuns os ataques a ovinos, equinos e bovinos (neste caso os com
idade inferior a 1 ano), suínos111,1309,1331,1416,1657e aves (este último particularmente na Região do Triângulo
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Mineiro, Minas Gerais (F.C. Azevedo & F.G. Lemos, obs. pess., 2011).
A onça-parda é um carnívoro de hábitos solitários2223, com atividade primariamente noturna e crepuscular673.
Entretanto, em algumas regiões, a atividade diurna registrada foi maior do que a noturna220,881. Possuem
um sistema reprodutivo poligâmico1209, onde ambos os sexos atingem a maturidade sexual a partir dos 24
meses563,1556. O período de gestação varia entre 82 e 98 dias, nascendo de um a seis filhotes com cerca de
400 gramas662,1556,1613. A longevidade da espécie geralmente varia entre 8 e 10 anos900, mas pode chegar a 13
anos563, tendo sido registrada uma fêmea na natureza com 15 anos aproximadamente por Mazzolli1333.
Em Telêmaco Borba, Paraná, a área de vida de uma fêmea adulta (com idade estimada de 15 anos
e monitorada por coleiras VHF) foi de 75,5 km2 (mínimo polígono convexo – MPC), sendo que a área
mais utilizada (55% do período amostrado) era de 18,9 km2 (Kernel); desses, 8,1 km2 eram em floresta
natural e 8,9 km2 em plantações de Pinus sp. e Eucalyptus sp., uma das áreas com maior influência
humana da propriedade, com movimentação de caminhões e tratores, confecção de móveis e próxima
a uma estrada pavimentada e um vilarejo1333. Segundo Silveira2157 o tamanho da área de vida de onçaspardas no PARNA das Emas (monitorados por coleiras VHF) variou de 2,54 a 61,19 km2 (calculado
através da Média Harmônica 80%) e de 41 a 428 km2 (calculado através do MPC 80%), existindo baixa
sobreposição entre as mesmas. No Pantanal, as áreas de vida de machos e fêmeas se sobrepõem, e o
tamanho médio da área de vida varia de 32 a 155 km2 (528).
População
A onça-parda, apesar de ser uma das espécies de mamíferos terrestres mais bem distribuída2452, com
populações presumivelmente abundantes nos anos prévios e iniciais à chegada dos europeus no continente
americano58,1100,1140, atualmente, é tida como uma espécie pouco comum ou rara em diversas regiões673,1140.
No Brasil existem poucos trabalhos que focam em estimativas populacionais, em parte pela dificuldade
de se individualizar a espécie usando técnicas não invasivas e em parte pelo alto custo envolvido em
capturar e monitorar onças-pardas, sendo os trabalhos existentes bastante pontuais. Na bacia do rio
Araguaia, no Rancho Santa Fé e no PE do Cantão, estado do Tocantins, a densidade estimada de onçaspardas foi de 3,4 (erro padrão = 2,04) indivíduos/100 km2. A população de onças-pardas estimadas para
esta região (89.000 ha de florestas semi-decíduas, com manchas de Cerrado) foi de nove indivíduos,
tendo sido identificados cinco machos e duas fêmeas1532. No nordeste do estado de São Paulo, em uma
área de cerca de 200 km2, Miotto et al.1422 registraram 17 indivíduos de onças-pardas, sendo 13 fêmeas
e quatro machos (densidade = 11,7 indivíduos/100 km2. No PARNA da Serra de Itajaí, estado de Santa
Catarina, recoberto principalmente por floresta ombrófila densa e com área total de 57.374 ha, a população
estimada de P. concolor foi de quatro indivíduos, com densidade estimada de 0,66 indivíduos/100
km2(881). Na região de Telêmaco Borba, estado do Paraná, em propriedade privada de 125.000 ha,
com 41% de área recoberta por florestas nativas ao longo de cursos d’água e o restante formado por
plantações de Pinus sp., Eucalyptus sp. e Araucaria angustifolia, foi estimada uma densidade de onçaspardas de 6,2 a 6,9 indivíduos/100 km2, com população estimada de 87 indivíduos1333. No PE Carlos
Botelho, PE Intervales e PE Turístico do Alto Ribeira, inseridos em um dos maiores remanescentes de
Mata Atlântica em SP, foram estimadas densidades de 0,68 a 3,74 indivíduos/100 km2 (158). Ao longo
do lago Uauaçú, no baixo Purus, centro-oeste da Amazônia, foram estimados 0,16 indivíduos de onçaparda/km2 (907). Na região do Triângulo Mineiro (bioma Cerrado), município de Araguari, em uma área que
compreende aproximadamente 500 km2 de propriedades privadas que têm a pecuária extensiva além do
cultivo do café, cana-de-açúcar e soja como principais atividades econômicas, foi estimada uma densidade
de 2,2 indivíduos/100 km2, e uma população de 55 indivíduos (F.C. Azevedo & F.G. Lemos, obs. pess.,
2011). No PARNA das Emas, Goiás, em uma área de 500 km2, Silveira2157 registrou 31 indivíduos de
onças-pardas, sendo oito machos, oito fêmeas, três filhotes e 12 não identificados em relação ao sexo. Na
região do Pantanal foram encontradas densidades de três indivíduos/100 km2 (2315) a 4,4 indivíduos/100 km2
(Crawshaw & Quigley, dados não publicados).
A população total de onças pardas no Brasil, utilizando os extremos das densidades populacionais
citadas acima e o total da área de remanescentes de vegetação no Brasil, seria de 34.896 a 327.814
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indivíduos. Entretanto, a espécie não ocupa todos os remanescentes, ou seja, sua área de ocupação é
bastante reduzida em relação a este total. Desta forma, o limite inferior da estimativa foi utilizado como
precaução. Para o cálculo da população que estaria contribuindo efetivamente para o pool genético da
espécie, isto é, população efetiva (Ne), foi utilizado o estimador proposto por Frankham787,788, onde Ne
= 0,1N. Este fator de correção populacional leva em consideração fatores genéticos aplicados a grandes
felinos e outros predadores de topo. O tamanho efetivo da população (Ne) é o que de fato importa para
a persistência em longo prazo, pois representa a quantidade de indivíduos que efetivamente contribuem
com o pool genético787,788. Portanto, a população efetiva de onças pardas no Brasil é de cerca de 3.489
indivíduos.
Não se sabe o grau de conectividade entre as subpopulações do Brasil, não sendo possível, portanto,
afirmar se mantêm fluxo gênico entre si.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A supressão e fragmentação de habitat, a retaliação por predação de animais domésticos, tanto o
abate “preventivo” de onças-pardas quanto o abate após o evento de predação, e os atropelamentos
parecem ser as principais causas de perda de indivíduos da espécie. Essas ameaças são recorrentes em
todos os biomas brasileiros em que a onça-parda ocorre, havendo algumas particularidades como a caça
esportiva nos biomas Pantanal e Pampa, as queimadas em fazendas produtoras de cana-de-açúcar na
Mata Atlântica e Cerrado, a expansão da matriz energética eólica na Caatinga, e o conflito com canídeos
domésticos nos Pampas.
Uma das maiores ameaças à sobrevivência dos felinos selvagens em todo o mundo é a perda de habitat
em virtude da expansão urbana e da matriz agropecuária, sendo que estes distúrbios estão diretamente
relacionados à diminuição da base de presas naturais e o aumento do conflito com humanos441,1240,2423. Não
só existe uma grande pressão sobre as populações de onça-parda no Brasil oriunda da perda e fragmentação
de habitat, mas também em relação à qualidade dos fragmentos remanescentes. Em um estudo na Mata
Atlântica, onças-pardas não parecem estar presentes em fragmentos menores do que 300 ha1417, embora em
outro estudo em uma região bastante fragmentada por pasto e plantações de café localizada no sul de Minas
Gerais/nordeste de São Paulo a espécie tenha sido registrada em fragmento de 30 ha239. Na porção sul da
Amazônia, a espécie não usa fragmentos menores que 177 ha1417. Além da diminuição da base de presas e
a maior exposição a agentes externos, a fragmentação de habitat também pode isolar populações quando
os fragmentos não possuem conectividade379.
O número cada vez maior de hidrelétricas e o avanço agropecuário, principalmente de monoculturas
como a soja e a cana-de-açúcar, também pode representar uma ameaça às populações de onças-pardas,
uma vez que tais empreendimentos, em sua grande maioria, são fonte de retirada maciça e fragmentação
de habitat. A transformação da paisagem na área dos empreendimentos e fazendas, em decorrência das
alterações ao longo dos leitos dos rios e áreas de habitat original, promove mudanças permanentes na
composição dos habitat das regiões afetadas, contribuindo para um processo de mudança com inúmeros
impactos.
Além da supressão de habitat por grandes hidrelétricas e monoculturas, empreendimentos como
rodovias e ferrovias também promovem a fragmentação de habitat. Carnívoros de grande porte são
especialmente sensíveis a estes empreendimentos, pois possuem grandes áreas de vida e sua organização
social depende da dispersão dos jovens em busca de novos territórios2388. Na região nordeste do estado
de São Paulo foram registradas 11 mortes por atropelamentos, sendo 10 machos e uma fêmea, entre 2004
e 20081422. Em Minas Gerais, foram registradas seis onças-pardas atropeladas em rodovias intermunicipais
no Triângulo Mineiro entre 2007 e 2012 (F.C. Azevedo & F.G. Lemos, obs. pess., 2011), uma onça-parda
atropelada em um trecho de rodovia próximo a Belo Horizonte (F.C. Azevedo & F.G. Lemos, obs. pess.,
2011), e um indivíduo registrado em um trecho de ferrovia que liga os estados de Minas Gerais e Goiás
(F.C. Azevedo, obs. pess., 2011). Mazzolli1333 registrou o comportamento de uma onça-parda monitorada
em relação a duas rodovias que cortavam sua área de vida. Em duas situações de travessia o indivíduo
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esperou mais de oito horas para conseguir atravessar em segurança. Ainda assim, na mesma área de
estudo, foi registrado o atropelamento de um macho jovem.
Por fim, a caça retaliatória está entre uma das maiores ameaças às populações de onças-pardas em toda
sua área de distribuição. No Brasil, inúmeros registros de ataques à criações domésticas são reportados
todos os anos111,491,1331,1657,1694. Onças-pardas são especialmente vulneráveis à caça porque naturalmente
voltam nas carcaças de suas presas abatidas, e estas podem estar envenenadas ou servirem como ceva
para caçadores que matam este predador na espera ou usando cachorros especializados em acuá-las
em árvores, onde se tornam alvos fáceis1503. Setenta e dois por cento das perdas de animais domésticos
reportadas em um estudo no Brasil Central foram atribuídos a grandes felinos, sendo as propriedades
de tamanho médio (500 a 1.500 cabeças de gado) as mais prejudicadas1416. Em um estudo na Mata
Atlântica, as perdas representaram 33% das fazendas1331. A perda econômica por ano por propriedade
foi estimada entre 290 a 1.890 dólares1331,1416. Em um estudo de dois anos na Amazônia, foi estimado o
abate de 185 a 240 onças em retaliação a ataques às criações domésticas1416. Em alguns locais, a caça
retaliatória contribui para uma alta taxa de mortalidade anual de onças-pardas, como é o caso registrado
por Verdade & Campos2368 no interior do estado de São Paulo, em que sete indivíduos foram abatidos
por caçadores em um período de um ano, devido a ataques a rebanhos de ovinos. F.C. Azevedo & F.G.
Lemos (obs. pess., 2011) relatam que no mínimo quatro onças-pardas são abatidas por ano por caçadores
na região do Triângulo Mineiro (entre os municípios de Araguari, Uberlândia e Tupaciguara) e sudeste
de Goiás (entre os municípios de Cumari e Catalão). A caça oportunista também exerce forte pressão
sobre as populações da espécie, como demonstra um estudo na RESEX Tapajós-Arapiuns, no Pará, no
qual Carvalho Jr. & Pezzuti388 registraram a morte de 22 onças-pardas em dez anos. Como ainda são
poucos os trabalhos que avaliam quantitativamente o impacto da caça sobre as populações animais que
vivem próximas a assentamentos ou populações tradicionais, o impacto da caça pode ser uma das causas
de mortalidade mais preocupantes para a conservação da espécie388.
A flexibilidade da onça-parda em se adequar a diferentes tipos de habitat tem levado a espécie
a cada vez mais utilizar áreas antropizadas em busca de alimento e abrigo, principalmente áreas de
reflorestamento com espécies exóticas como pinheiro e eucalipto1333,2368 e espécies nativas como a
seringueira (F.C. Azevedo & F.G. Lemos, obs. pess., 2011), além de monoculturas como a cana-deaçúcar1422,1423. Essa situação não é adequada em termos conservacionistas, pois dentro destes ambientes
as onças estão sujeitas a um aumento de encontros com seres humanos, que pode elevar o número
de perseguição de indivíduos ocasionado pelo medo natural que as pessoas têm de grandes predadores
e à caça preventiva a ataques. Existem também os riscos a que estes animais estão expostos durante o
desbastamento, corte e queima das plantações, sendo que nestes casos os filhotes são os mais atingidos por
serem incapazes de se deslocar rapidamente. Além disso, estradas com tráfego intenso de veículos pesados
geralmente cortam estas áreas, e são também causadoras de alta mortalidade da espécie por atropelamento.
Ações de conservação
O Plano de Ação Nacional para a Conservação da Onça-parda (PAN Onça-parda)988a foi elaborado em
2011, durante as oficinas de adequabilidade ambiental e de viabilidade populacional (AVP) promovidas
pelo ICMBio. O PAN tem como objetivo principal reduzir a vulnerabilidade da onça-parda, ampliando
a proteção dos habitat adequados à sua sobrevivência e o conhecimento aplicado à sua conservação,
diminuindo assim os conflitos gerados pelo contato (direto ou indireto) com atividades antrópicas. As
metas apresentadas no PAN da onça-parda são:
• Geração e divulgação de conhecimento sobre parâmetros de história de vida, viabilidade populacional
e uso do espaço tanto em grandes áreas contínuas como em áreas fragmentadas;
• Redução substancial da perda de habitat adequados à sobrevivência da onça-parda, além do aumento
na conectividade da paisagem entre áreas de vegetação nativa em paisagens alteradas;
• Aumento do conhecimento sobre as dimensões ecológicas, sociais, culturais e econômicas que levam
ao abate de onças-pardas e suas presas;
• Diminuição da retirada de indivíduos de onça-parda da natureza por caça, abate oportunístico e/ou
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retaliatório;
• Redução dos impactos negativos nas populações de onças-pardas causados pelas atividades rurais
(pecuária, soja, cana-de-açúcar e silvicultura) e pela expansão da malha viária.
Recentemente, o PAN Onça-parda e o PAN Onça-pintada foram unificados no Plano de Ação Nacional
para Conservação dos Grandes Felinos (ICMBio, em preparação). A espécie também está inserida no
Plano de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Endêmicas e Ameaçadas de Extinção da
Fauna da Região do Baixo e Médio Xingu986.
Presença em unidades de conservação
A UCs indicam a presença de Puma concolor, de acordo com a literatura científica e informações
não publicadas fornecidas por pesquisadores. Contudo, a listagem abaixo certamente está incompleta,
considerando a falta de pesquisas voltadas para o táxon em muitas das unidades de conservação
brasileiras.
Amazonas: PARNA Nascentes do Lago Jari, RDS Amanã;
Amazonas/Roraima: PARNA do Jaú;
Amazonas/Pará: PARNA da Amazônia;
Pará: FLONA Tapirapé-Aquiri964, RESEX Tapajós-Arapiuns388, ESEC da Terra do Meio, REBIO Nascentes
da Serra do Cachimbo;
Amapá: PARNA Montanhas do Tumucumaque, PARNA de Cabo Orange;
Tocantins: PARNA do Araguaia, APA do Lajeado2319, APA do Rio Tocantins2319;
Maranhão: PARNA da Chapada das Mesas1617, REBIO do Gurupi;
Piauí: ESEC de Uruçuí-Una, PARNA da Serra da Capivara, PARNA da Serra das Confusões, PARNA
de Sete Cidades2013;
Maranhão/Piauí/Bahia/Tocantins: PARNA das Nascentes do Rio Parnaíba (CENAP, dados não
publicados);
Piauí/Ceará/Pernambuco: APA da Chapada do Araripe (CENAP, dados não publicados);
Ceará: ESEC de Aiuaba, APA da Serra de Baturité, PARNA de Ubajara2013, PARNA de Jericoacoara
(L.Santos, com. pess., 2011);
Pernambuco: PARNA do Catimbau2013, FLONA de Negreiros;
Bahia: ESEC Raso da Catarina, PARNA da Chapada Diamantina, PARNA do Descobrimento, PARNA
do Pau Brasil, PARNA e Histórico do Monte Pascoal, REBIO do Una2013, REVIS das Veredas do Oeste
Baiano (CENAP, dados não publicados), PARNA da Serra das Lontras, FLONA de Contendas do
Sincorá, REVIS de Una;
Goiás: PARNA da Chapada dos Veadeiros972, RESEX Lago do Cedro341, PARNA das Emas (CENAP,
dados não publicados);
Distrito Federal/Goiás: FLONA de Brasília;
Mato Grosso: ESEC da Serra das Araras2022, REBIO Municipal Mário Viana1887, PARNA da Chapada
dos Guimarães974;
Mato Grosso do Sul: PARNA da Serra da Bodoquena338, PE Várzeas do Ivinhema (oficina de avaliação);
Espírito Santo: PARNA Pontões Capixabas, REBIO de Sooretama (oficina de avaliação), FLONA de
Rio Preto, REBIO Augusto Ruschi;
Minas Gerais: PE do Rio Doce769, PARNA Serra do Cipó, PARNA Serra da Canastra, PARNA Cavernas
do Peruaçu, PARNA Sempre Vivas, PE do Rio Preto, REBIO Mata Escura (oficina de avaliação), APA Carste
da Lagoa Santa, APA Cavernas do Peruaçu, ESEC de Pirapitinga, FLONA de Passa Quatro;
Minas Gerais/Bahia: PARNA Grande Sertão Veredas2012;
Minas Gerais/Espírito Santo: PARNA do Caparaó (oficina de avaliação);
Rio de Janeiro/Minas Gerais: PARNA do Itatiaia (oficina de avaliação);
Rio de Janeiro: PARNA Serra dos Órgãos, PARNA Serra da Bocaina, REBIO Tinguá (oficina de
avaliação), APA da Bacia do Rio São João - Mico Leão, APA de Cairuçu, APA de Petrópolis, REBIO
União;
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Rio de Janeiro/São Paulo: PARNA da Serra da Bocaina;
São Paulo: ESEC Jureia-Itatins1309, PE Carlos Botelho161, PE Intervales, PE das Nascentes do
Paranapanema, ESEC de Xitué, PE do Rio Turvo (Beisiegel dados não publicados), PE Turístico do
Alto Ribeira (Nakano-Oliveira, dados não publicados), PE da Serra do Mar, PE Morro do Diabo, PE
Aguapeí, ARIE Matão de Cosmópolis (oficina de avaliação), APA Bacia do Rio Paraíba do Sul, APA de
Campinas, APA de Cananéia-Iguapé-Peruíbe, ARIE Mata de Santa Genebra, FLONA de Capão Bonito,
PE da Cantareira, PE da Ilha do Cardoso, REBIO Municipal da Serra do Japi;
Paraná/Mato Grosso do Sul: PARNA da Ilha Grande2012;
Paraná: PARNA de Superagui, PARNA Saint Hilaire-Lange, PARNA do Iguaçu (oficina de avaliação),
APA de Guaraqueçaba, APA Estadual de Guaratuba, PARNA dos Campos Gerais, REBIO das Araucárias,
REBIO das Perobas, FLONA de Piraí do Sul, FLONA de Irati;
Paraná/Santa Catarina: ESEC de Mata Preta;
Santa Catarina: PARNA São Joaquim, PARNA Serra do Itajaí (oficina de avaliação), FLONA de Ibirama,
FLONA de Três Barras, PARNA das Araucárias;
Rio Grande do Sul/Santa Catarina: PARNA Serra Geral (oficina de avaliação);
Rio Grande do Sul: PARNA Aparados da Serra, PE do Turvo (oficina de avaliação), FLONA de Passo
Fundo, ESEC de Aracuri-Esmeralda, FLONA de São Francisco de Paula.
Pesquisas
Existentes
Diversos projetos realizados no Brasil com enfoque na ecologia da onça-pintada, Panthera onca,
abordam aspectos da ecologia da onça-parda. Porém trabalhos sistematizados em que a onça-parda é o
objeto de estudo são relativamente recentes e pontuais. Muita informação ainda precisa ser levantada
para dar suporte ao manejo desta espécie que, dentre os carnívoros silvestres brasileiros, é um dos
que mais se envolve em conflitos diretos com seres humanos. Ainda são necessários estudos de longo
prazo sobre a dinâmica das populações de onças-pardas, bem como trabalhos que investiguem aspectos
genéticos e sanitários para que um perfil mais completo da espécie possa ser traçado. Algumas pesquisas
vêm sendo realizadas com onças-pardas no Brasil são:
• Projeto Onça Parda do Triângulo Mineiro, realizado pelo Programa de Conservação Mamíferos do
Cerrado na região do Triângulo Mineiro entre os municípios de Araguari e Uberlândia, vem levantando
informações sobre a ecologia espacial e saúde de onças-pardas em ambientes antropizados desde 2009.
Além da pesquisa o projeto desenvolve atividades voltadas para a minimização dos conflitos entre os
produtores rurais e carnívoros;
• Projeto Puma desenvolve trabalhos com a espécie entre os estados de Santa Catarina e Paraná (bioma
Mata Atlântica) sobre dieta, área de vida e comportamento;
• Projeto Leão Baio, que desenvolve projetos de pesquisa e conservação de carnívoros silvestres nos
Aparados da Serra Geral, vem quantificando conflitos entre predadores e seres humanos;
• Projeto Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) – Corredor das Onças, tem como objetivo geral
elaborar e executar um Plano de Pagamento por Serviços Ambientais pela conservação da biodiversidade
existente nas Florestas Estacionais Semideciduais do mosaico de áreas protegidas da região metropolitana
de Campinas, utilizando a onça-parda como espécie bandeira e bioindicadora;
• Projeto Movimentos de dispersão e uso de habitat de Puma concolor em uma paisagem altamente
fragmentada do estado de São Paulo tem como objetivo modelar as principais rotas de dispersão da
espécie, a fim de identificar elementos da matriz que contribuam ou prejudiquem a movimentação
dos animais, e propor estratégias de manejo da matriz, que foquem o incremento da conectividade,
auxiliando a dispersão e a manutenção do fluxo gênico, e em longo prazo, e a persistência da espécie na
região nordeste do estado de São Paulo;
• Projeto Carnívoros, executado no PARNA da Serra de Itajaí, em Santa Catarina, que desde 2010 tem
estudado a densidade de onças-pardas, dieta, além de contribuir para a minimização de conflitos entre
produtores rurais e carnívoros. Neste projeto também está previsto o estudo da área de vida e uso de habitat;
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• Projeto Onças-pardas da região metropolitana de São Paulo, que iniciado em 2012, tem como objetivos
obter registros da espécie, estudar a movimentação de onças-pardas entre fragmentos de Mata Atlântica
e Cerrado, além do uso de habitat, área de vida e ecologia trófica;
• Projeto Onças da região do Vale do Ribeira e do Alto Paranapanema tem, entre seus objetivos,
determinar a densidade populacional das duas espécies de onça em um dos maiores remanescentes de
Mata Atlântica contínuo, no sudoeste do estado de São Paulo.

Puma yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803)

Ordem: Carnivora
Família: Felidae
Nomes comuns: jaguarundi, gato-mourisco,
gato-vermelho

Foto: Adriano Gambarini

Lilian Bonjorne de Almeida, Diego Queirolo, Beatriz de Mello Beisiegel & Tadeu Gomes de Oliveira

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) C1
Justificativa
Puma yagouaroundi tem ampla distribuição no Brasil, porém ocorre em baixas densidades
populacionais de 0,01 a 0,05 ind/km2. A área dos remanescentes de cada bioma brasileiro foi
utilizada para estimar a população de Puma yagouaroundi em cerca de 52.000 a 264.000 indivíduos,
considerando respectivamente as densidades mínima e máxima. Para carnívoros estritos ocorrendo em
baixas densidades populacionais, o número de indivíduos maduros (Ne) pode variar de 0,1 a 0,4 do
tamanho populacional. Por precaução, foi assumido o valor de 0,1, resultando em uma estimativa de
5.200 a 26.400 indivíduos. Por terem sido considerados todos os remanescentes de vegetação, inclusive
fragmentos muito pequenos onde a espécie certamente não ocorre, já que a área de ocupação da espécie
é substancialmente menor do que a área total de remanescentes, optou-se por considerar o limite inferior
da estimativa populacional. Portanto, em um cenário mais conservador, a população efetiva da espécie
é de apenas 5.200 indivíduos, e certamente inferior a 10.000 indivíduos. Adicionalmente, estima-se que
nos próximos 15 anos ou três gerações, poderá ocorrer um declínio de pelo menos 10% desta população
em razão principalmente da perda e fragmentação de habitat pela expansão agrícola. Portanto, a espécie
foi categorizada como Vulnerável (VU), pelo critério C1. Há conectividade com as populações dos
países vizinhos, porém não existem informações sobre a dinâmica fonte-sumidouro.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas689
Avaliação global392

Não consta
Rio Grande do Sul: VU
LC

Outros nomes aplicados ao táxon
Herpailurus yagouaroundi (É. Geoffroy, 1803); Felis yagouaroundi É. Geoffroy, 1803.
Notas taxonômicas
Esta espécie foi incluída no gênero Puma por Bininda-Emonds et al.215 e Mattern & McLennan1325.
Previamente pertencia ao gênero Herpailurus, onde era monotípica, e estava representada por cinco subespécies1623 ou era considerada uma espécie do sub-gênero Herpailurus em Felis1334.
Distribuição geográfica
Puma yagouaroundi ocorre na América do Norte, Central e do Sul, desde o sul do Texas, nos Estados
Unidos, até o sul do Brasil, Paraguai e Argentina, até a província de Buenos Aires319,673,1623. Não há
registros da espécie no Texas desde o ano de 1986, quando um indivíduo foi encontrado atropelado2223.
É de se esperar que também ocorra no Uruguai, já que existem exemplares da espécie coletados em
municípios do Rio Grande do Sul em regiões de fronteira com aquele país, como Bagé, Quaraí e Dom
Pedrito995,1810. Não ocorre em áreas convertidas em pastagens e monoculturas extensas.

História natural
Puma yagouaroundi utiliza ambientes florestais primários e secundários, restingas, cerrado,
manguezais e plantações de eucalipto1417,1556,1620,1887,2042,2317. Em ambientes alterados pode ser observada
utilizando a matriz circundante não-florestal, como cultivos de cana-de-açúcar (R. Mendes-Pontes, com.
pess., 2011), soja e milho (M. Tortato, com. pess., 2011), desde que esta esteja associada à matriz
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natural1620. Nas ilhas de várzea do Amazonas a espécie não foi registrada durante cinco anos de trabalho
com armadilhas fotográficas (Ramalho, com. pess., 2011). Por estar associado a habitat mais abertos e
ter hábitos diurnos1623, este felino tende a ser o mais frequentemente avistado, razão pela qual a espécie
sempre era considerada fora de perigo. Entretanto, estudos populacionais recentes demonstraram que a
espécie é muito menos abundante do que se acreditava1620,1627.
Puma yagouaroundi forrageia no solo, mas também se desloca com agilidade nas árvores673,1556. A
dieta da espécie compreende mamíferos de pequeno e médio porte, terrestres e arborícolas, aves, cobras,
lagartos e anfíbios208,696,1259,1620,2283.
Gatos mouriscos percorrem grandes distâncias em um dia, cerca de 7 km em 24 h2223, possuem área
de vida entre 88 e 100 km2, determinada para dois machos adultos estudados em Belize, e 20,11 km2
para uma fêmea adulta1109. No sul do Brasil, no PARNA de Iguaçu, a área de vida de um macho e de uma
fêmea adultos foram de 17,6 e 6,8 km2, respectivamente530. Na Mata Atlântica do estado de São Paulo,
a área de vida de um macho e uma fêmea adultos foram de 8,5 km2 e 6,8 km2, respectivamente1414. Em
região de Cerrado no estado do Tocantins, a área de vida de um macho adulto foi estimada em 25,3 km2
e de uma fêmea adulta, 18 km2 (2320). Em paisagem dominada por atividade agrícola, no norte do Rio
Grande do Sul, a área de vida de três indivíduos monitorados oscilou entre 5,8 e 23,77 km2 (1620).
População
Puma yagouaroundi, ao contrário do que se acreditava anteriormente, não é a espécie mais abundante
ou comum de felinos em quase nenhuma área, sendo tipicamente a terceira do ranking de abundância
dos mesofelinos1620,1627. O tamanho das populações desta espécie, assim como a das demais espécies de
pequeno-médio porte do Brasil (à exceção de L. pardalis), é intrinsicamente pequeno. As densidades
variam tipicamente entre 0,01 e 0,05 animais/km2, chegando a 0,1 e 0,25 indivíduos/km2 apenas
nas áreas consideradas de alta densidade. As densidades mais elevadas são encontradas em poucas
localidades e sempre onde L. pardalis está ausente ou em números consideravelmente baixos1620,1627.
Já foi demonstrado que L. pardalis afeta negativamente os números de P. yagouaroundi, por conta do
potencial de predação intraguilda (Efeito pardalis)1620,1627.
Para o cálculo da população que estaria contribuindo efetivamente para o pool genético da espécie,
população efetiva (Ne), foi utilizado o estimador proposto por Frankham787,788, onde Ne = 0,1N. Este
fator de correção populacional leva em consideração fatores genéticos aplicados a grandes felinos e
outros predadores de topo. Em termos conservacionistas, o que importa à persistência em longo prazo é
a quantidade de indivíduos que efetivamente contribuem ao pool genético, ou seja, a população efetiva
(Ne)787,788.
Puma yagouaroundi tem ampla distribuição pelo Brasil, porém ocorre em baixas densidades
populacionais de 0,01 a 0,05 ind/km2. Considerou-se a área dos remanescentes de cada bioma brasileiro
(total 5.293,492 km2) para estimar a população de Puma yagouaroundi em cerca de 52.000 a 264.000
indivíduos, considerando respectivamente as densidades mínima e máxima. Para carnívoros estritos
ocorrendo em baixas densidades populacionais, o Ne pode variar de 0,1 a 0,4. Por precaução, foi
assumido um valor de 0,1 do tamanho populacional total como indicativo do número de indivíduos
maduros (Ne), portanto 5.200-26.400 indivíduos. Por terem sido considerados todos os remanescentes
de vegetação, inclusive fragmentos muito pequenos onde a espécie certamente não ocorre, a área de
ocupação da espécie é substancialmente menor do que a área total de remanescentes. Portanto, em um
cenário mais conservador, a população efetiva da espécie é de apenas 5.200 indivíduos, e certamente
inferior a 10.000 indivíduos.
Adicionalmente, estima-se que nos próximos 15 anos ou três gerações poderá ocorrer um declínio
de pelo menos 10% desta população em razão principalmente da perda e fragmentação de habitat pela
expansão agrícola.
Tendência populacional: declinando.
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Ameaças
A principal ameaça à espécie é a perda e fragmentação de habitat, que afeta diretamente a
sobrevivência dos indivíduos, e é provocada especialmente pela expansão agropecuária. Pelo programa
de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite estima-se que a taxa anual
de perda de cobertura vegetal nativa foi de 0,23% no bioma Caatinga, 0,37% no Cerrado, 0,04% na
Mata Atlântica, 0,47% no Pantanal, 0,2% no Pampa nos últimos anos. Para Caatinga e Cerrado, foi
analisado o desmatamento no período entre 2008 e 2009 e para Mata Atlântica, Pantanal e Pampa,
as taxas mencionadas são as médias no período analisado, entre os anos de 2002 e 2008. Além disso,
utilizamos a média de desmatamento na Amazônia no período 2006 de 2011, obtida pelo PRODES/
INPE para estimar uma perda de habitat de 6% dentro do tempo de três gerações ou 15 anos, entretanto,
estes dados são conservadores, já que com as obras do PAC e aprovação do novo Código Florestal
esta taxa tende a aumentar em todos os biomas, o que já se reflete no aumento do desmatamento da
Amazônia em 2011 em relação aos anos anteriores. A caça, seja ela cultural ou retaliatória em casos de
conflitos com proprietários rurais, representa outra ameaça à espécie1417. Atropelamentos e queimadas
em áreas adjacentes a áreas de ocorrência da espécie são outras ameaças importantes2042. A diminuição
populacional devido a todas estas causas deve atingir 10% em 15 anos.
Ações de conservação
No que se refere às medidas de conservação aplicáveis a esta espécie, é importante destacar a utilização
dos felinos como “espécies bandeira” em atividades de educação ambiental, principalmente no meio
rural, com as crianças e trabalhadores rurais como público-alvo. Outra recomendação é a manutenção
ou restauração da conectividade em ambientes com características originais, ações para a conservação
em áreas privadas e ampliação das unidades de conservação.
Puma yagouaroundi é uma das espécies-alvo do Plano de Ação Nacional para Conservação dos
Pequenos Felinos987a.
Presença em unidades de conservação
Unidades de conservação onde a presença de Puma yagouaroundi é relatada em publicações ou por
pesquisadores:
Pará: ESEC Terra do Meio (CENAP, dados não publicados);
Tocantins: APA do Lajeado, APA do Rio Tocantins2319;
Mato Grosso: REBIO Municipal Mário Viana1887;
Mato Grosso do Sul: PARNA da Serra do Bodoquena338;
Espírito Santo: REBIO de Sooretama. Ocorre também em uma outra área protegida, a Reserva Natural
Vale2195;
Minas Gerais: PE do Rio Doce769, PARNA Cavernas do Peruaçu, PARNA Grande Sertão Veredas,
PARNA das Sempre-Vivas, PE Veredas do Peruaçu, PE do Rio Preto, RPPN Aldeia, RPPN Porto
Cajueiro (Instituto Biotrópicos, dados não publicados);
São Paulo: PE de Itaberaba238, ESEC Jureia Itatins1309, FLONA de Ipanema1413,1417, PE Carlos Botelho161,
PE Intervales (B.M. Beisiegel, dados não publicados);
Rio Grande do Sul: PARNA Aparados da Serra2042, PE Itapuã, ESEC do Taim995, PE do Turvo1053.
Pesquisas
Apesar de sua ampla distribuição, há poucos estudos dirigidos para a espécie1414. A maioria dos
trabalhos que mencionam Puma yagouaroundi engloba estudos sobre a comunidade de mamíferos de
médio e grande porte1417. Os trabalhos sobre a espécie já realizados no Brasil enfocam principalmente
estudos sobre a dieta208,1620,2283 e sobre a área de vida e uso de habitat1417,1620, assim como estimativas
populacionais1620,1627.
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Pteronura brasiliensis (Zimmermann, 1780)

Foto: Adriano Gambarini

Livia de Almeida Rodrigues, Caroline Leuchtenberger & Vania Carolina Fonseca da Silva

Ordem: Carnivora
Família: Mustelidae
Nomes comuns: ariranha, lontra gigante,
onça-d’água

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A3cd
Justificativa
Ariranhas, Pteronura brasiliensis, são sociais, vivendo em grupos monogâmicos sob cooperação
reprodutiva, o que restringe o tamanho populacional efetivo da espécie aos casais dominantes. Indivíduos
tornam-se maduros a partir de dois anos de vida, sendo que fêmeas na natureza reproduzem até os 11
anos de idade aproximadamente e os machos podem reproduzir até os 15. Dessa forma, estima-se que o
ciclo de três gerações da espécie represente um período aproximado de 20 anos. A espécie, que ocorria
nos biomas Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e Amazônia, sofreu uma drástica redução populacional
no passado devido principalmente à caça. Atualmente, há registros isolados no Cerrado e possivelmente
na Mata Atlântica, no estado do Paraná, sendo que populações viáveis da espécie estão limitadas à
bacia Amazônica e ao Pantanal. Essas áreas, no entanto, serão diretamente impactadas pela destruição
e fragmentação de áreas naturais, bem como pela construção de hidrelétricas de pequeno e grande porte
em grande quantidade e num futuro próximo (prazo menor que 20 anos, ou três gerações da espécie),
ocasionando uma representativa perda de habitat e provável alteração na comunidade de peixes, que
são seu principal recurso alimentar. Perdas populacionais também ocorrem devido a conflitos com
pescadores e interferência da espécie na aqüicultura. Desta forma, considera-se que a espécie sofrerá
uma redução populacional de pelo menos 30% nos próximos 20 anos, o que justifica sua categorização
como Vulnerável (VU), segundo o critério A3cd.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1951

Listas estaduais de espécies
ameaçadas176,684,686,687a,688,688a,689

Avaliação global876
Avaliação por bioma
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VU A4c
Pará: VU
Minas Gerais: RE
Espírito Santo: RE
Rio de Janeiro: Provavelmente Extinta
São Paulo: Ameaçada
Paraná: CR
Rio Grande do Sul: RE
EN A3ce
Amazônia: DD
Cerrado: DD
Mata Atlântica: CR
Pantanal: EN

Notas taxonômicas
Duas subespécies são mencionadas na literatura: Pteronura brasiliensis paranensis, distribuída nas
bacias dos rios Paraná e Paraguai, e Pteronura brasiliensis brasiliensis, distribuída nas bacias dos rios
Amazonas e Orinoco. No entanto, Garcia et al.815, analisando o DNA mitocondrial de exemplares de
ambas as bacias hidrográficas acima mencionadas, encontraram um certo grau de correlação geográfica
e um alto nível de divergência populacional, mas não obtiveram dados que suportem a existência das
duas subespécies.
Distribuição geográfica
A espécie é endêmica da América do Sul e historicamente ocorria na maioria dos países, desde o
norte do continente, passando pelas Guianas, Colômbia e Venezuela, até o centro-norte da Argentina
e em direção oeste até os Andes380. No Brasil, a espécie apresentava ampla distribuição, desde o Rio
Grande do Sul até a Amazônia, com exceção da região semi-árida da Caatinga2287, estando presente na
Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica423. Atualmente, acredita-se que a espécie não ocorra
mais em grande parte de sua distribuição histórica, com populações viáveis restritas apenas à região
Amazônica e ao Pantanal. Apesar de haver registros indiretos da espécie no norte do Paraná278,1899,
acredita-se que a espécie esteja extinta em toda a Mata Atlântica.

História natural
A espécie apresenta hábitos semiaquáticos, habitando diversos tipos de rios, córregos, lagos, várzeas
de rios e florestas inundadas na época de cheia em regiões sazonalmente alagáveis. Os indivíduos
preferem ambientes de águas mais calmas, podendo ser encontrados em águas claras ou escuras, com
razoável transparência e que suportam grande diversidade de espécies de peixes380,423,673. São animais
sociáveis e essencialmente diurnos, vivendo em grupos de 2 a 16 indivíduos. O tamanho do grupo varia
de acordo com a região, habitat e estação380,653.
Segundo Carter & Rosas380, a área de vida das ariranhas parece ser de 12 a 32 km de rio ou 20 km2 de
lagos. Dentro dessas grandes áreas de vida, pequenos territórios centrados em bons locais de alimentação
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são defendidos por cada grupo familiar. O tamanho médio dos territórios no Pantanal durante a estação
seca variou entre 2 e 11,2 km lineares de rio1186,1867,2287. Na Reserva Xixuaú, Roraima, o tamanho da
área de vida de quatro grupos durante a estação seca variou entre 4,6 a 10,5 km, em cursos d’água com
largura média de 52,8 metros691. Os autores registraram também a existência de sobreposição de área de
vida entre os grupos, não sendo observados encontros agonísticos durante o estudo.
Grupos de ariranhas constroem locas, latrinas e campsites ao longo de seus territórios380. As locas
são construídas nos barrancos dos corpos d’água, protegidas por raízes ou árvores caídas. Latrinas
comunitárias são utilizadas para a deposição de fezes e urina, exercendo um importante papel na
marcação territorial, podendo estar localizadas nos campsites ou próximas às entradas das locas. Os
campsites são áreas ao longo dos barrancos, construídos geralmente em regiões sombreadas, utilizados
regularmente para marcação territorial e descanso diurno. Cada grupo familiar mantém geralmente de
um a oito campsites, que normalmente estão agrupados em áreas de alimentação877.
Vocalizações e marcações odoríferas são importantes mecanismos de comunicação, utilizados para
evitar contatos diretos entre grupos de ariranhas653,1187. No entanto, encontros agonísticos e canibalismo
foram reportados por alguns pesquisadores1187,1493,1866,2056. Machos dominantes costumam despender
mais tempo durante os eventos de marcação, marcando por último sobre o cheiro dos membros do
seu grupo1187, o que sugere que estes sinais possam exercer uma função de supressão reprodutiva dos
indivíduos subordinados.
Ariranhas alimentam-se principalmente de peixes, podendo consumir pequenos mamíferos, aves,
répteis e eventualmente invertebrados653. De acordo com Cabral et al.330, a ariranha tende a ser seletiva
durante a estação seca e apresenta hábito oportunista na cheia, quando os peixes se dispersam para os
igapós. O hábito alimentar piscívoro da espécie promove conflitos com pescadores, que consideram a
interferência da ariranha negativa no sucesso pesqueiro1956,2468.
Em muitos locais a ariranha e a lontra neotropical vivem em simpatria1137,1499. De acordo com Silva
et al.2129, a coexistência dessas espécies é viável devido às diferenças comportamentais e morfológicas,
contribuindo assim para uma separação ecológica entre as mesmas. Ademais, as diferenças entre as
presas capturadas, especialmente pelo tamanho, podem determinar a separação entre as espécies1499,2129.
Segundo Oliveira et al.1576 a longevidade da espécie em cativeiro é de aproximadamente 20 anos,
enquanto na natureza estima-se uma longevidade de aproximadamente 11 anos2197, com um registro de
um macho reprodutor aos 15 anos de idade no Peru585.
Informações sobre a reprodução da espécie são escassas e derivam principalmente de observações
em cativeiro. O ciclo estral dura de 14 a 21 dias e pode ocorrer ao longo de todo o ano380. Neste período
as fêmeas podem apresentar um comportamento mais agressivo e menor disposição para brincadeiras e
para se alimentar. A gestação dura de 52 a 70 dias, nascendo de um a cinco filhotes380, podendo raramente
nascer seis1187. Os nascimentos ocorrem no interior das locas, aparentemente durante a estação seca
em ambientes sazonais653,2056, estando relacionados ao nível de água dos rios692. Fêmeas normalmente
entram em estro apenas uma vez ao ano, podendo ser duas vezes, em caso de perda da prole653.
Os filhotes saem da loca com cerca de seis semanas de vida, mas ainda não entram na água380.
Evangelista & Rosas692 observaram que os filhotes fazem suas primeiras tentativas de pesca com 2,5
meses de idade, atingindo certa autonomia em torno de 3,5 a 4 meses. O desmame ocorre por volta dos
9 meses, e após os 10 meses eles saem para caçar com os pais, permanecendo com o grupo familiar até
os 2 ou 3 anos de vida, quando saem para formar seus próprios grupos380. No entanto, Leuchtenberger &
Mourão1186 observaram a dispersão de uma fêmea de 10 meses do seu grupo familiar.
População
O tamanho populacional atual da espécie é desconhecido. Estimativas de densidade populacional
recentes são limitadas a algumas regiões do Pantanal e da Amazônia, que comportam populações
estáveis e em fase de recuperação1951. No Pantanal Sul, foram identificados 90 indivíduos em 324 km dos
rios Aquidauana e Miranda2287 e 43 indivíduos em uma extensão linear de 75,8 km dos rios Vermelho e
Miranda1186. Na região Amazônica, a densidade populacional parece ser bastante variável e desconhecida
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para a bacia hidrográfica como um todo. Evangelista & Rosas691 registraram uma densidade populacional
efetiva, considerando apenas os utilizados pela espécie e excluindo da análise os animais transeuntes,
de 1 indivíduo/km na Reserva Xixuaú em Roraima. Em uma área que abrange apenas 10% do lago da
usina hidrelétrica (UHE) de Balbina, monitorada entre 2001 e 2005, foram identificados 130 indivíduos,
compondo 29 grupos1945, enquanto na RDS Amanã (AM) foram amostrados 118 indivíduos entre 2004
e 2008 em cursos d’água no entorno do lago1190,1200. Por fim, na região de transição entre o Cerrado e a
Amazônia, foram registrados 31 indivíduos ao longo de 610,2 km dos rios Araguaia, do Côco, Javaés e
Javaezinho, no PE do Cantão, Tocantins1022.
A população de ariranhas do rio Vermelho, Pantanal Sul, parece ter se recuperado da drástica redução
devido à caça realizada até meados da década de oitenta1186. Os autores sugeriram que esta população
tenha alcançado sua capacidade de suporte, após verificar a manutenção da densidade populacional e
do número de grupos observados por Ribas1867 na mesma área de estudo entre 2002 e 2003. Além disso,
grupos de ariranhas têm sido avistados, desde 2008, habitando lagos artificiais marginais à Estrada
Parque do Pantanal Sul1865. Na RDS Amanã na Amazônia, a população de ariranhas também parece
estar se recuperando1200. No entanto, nas demais áreas de distribuição histórica da espécie no Brasil, as
populações parecem ser menores, sendo algumas isoladas ou em declínio1951.
Pickles et al.1742, em um estudo filogeográfico, observaram uma alta variabilidade genética para a
espécie e a subdivisão de quatro populações distintas: (1) Pantanal; (2) Iténez (Bolívia, Rondônia, Mato
Grosso); (3) Amazônia/Orinoco/Guianas e (4) Madre de Dios (Peru)/Madeira (Amazonas). Dentre essas
populações, a do Pantanal apresenta a menor variabilidade genética, o que pode estar relacionado ao alto
nível de exploração, em decorrência da caça, até a década de 1980. Além disso, a população de Iténez
parece apresentar isolamento reprodutivo, o que indica a perda de conectividade da região da Bolívia,
Rondônia e Mato Grosso com a população da Amazônia Central1743. No entanto, as populações de
ariranhas da Amazônia brasileira próximas às fronteiras muito provavelmente não encontram barreiras
geográficas expressivas e pode haver fluxo gênico entre indivíduos nesta região (F.C.W. Rosas, com.
pess., 2011).
As principais áreas de ocorrência da espécie, Amazônia e Pantanal, serão diretamente impactadas
pela construção de hidrelétricas de pequeno e grande porte em grande quantidade e no futuro próximo,
prazo menor que 20 anos, que equivale a três gerações da espécie, ocasionando uma representativa perda
de habitat e provável alteração na comunidade de peixes, que são o principal recurso alimentar das
ariranhas. Perdas populacionais também podem ocorrer devido a conflitos com pescadores comerciais
e de subsistência e interferência da espécie na aquicultura, além da redução e poluição de habitat em
decorrência de outros fatores.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Até a década de 80, a principal ameaça às ariranhas foi a caça para a comercialização de sua pele, a
captura para zoológicos e a criação como animal de estimação2056,2164. Atualmente, as principais ameaças
à espécie são: destruição do habitat, superexploração da pesca, contaminação dos corpos d’água com
mercúrio, agrotóxicos e outros compostos poluentes, caça ilegal e zoonoses possivelmente transmitidas
por animais domésticos653.
O roubo de filhotes para comercialização ilegal como animais de estimação837,1200 e conflitos com
pescadores também é frequente770,1951,1956,2343,2468, podendo levar ao abate de indivíduos por retaliação.
Índios Apurinã, do baixo rio Purus, Amazonas, eventualmente abatem ariranhas para consumo da
carne1950. Além disso, atividades de turismo realizadas de maneira irregular podem alterar o padrão de
atividade e o comportamento da espécie, levando os grupos a abandonarem seus territórios2196,2343.
A construção de usinas hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas (PCHs), projetadas para as
bacias dos rios Amazonas, Tocantins e Alto Paraguai, também é uma ameaça potencial para a população
da espécie. No lago da hidrelétrica de Balbina (AM), Rosas et al.1945 observaram um aumento no
tamanho populacional após o represamento. Os autores sugerem que este aumento esteja relacionado à
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presença da espécie anteriormente à construção do reservatório e ao baixo índice de presença humana
após a construção da hidrelétrica. Além disso, a formação de cerca de 3.500 ilhas no lago de Balbina
proporcionou novas oportunidades para a construção de locas, campsites e latrinas pelo grupo de
ariranhas. Contudo, no estado do Pará, o represamento provocado pela UHE Curuá-Una parece ter
afetado a população de ariranhas da região, uma vez que as margens do reservatório foram intensamente
colonizadas por comunidades humanas e a espécie não foi mais detectada após a formação do lago1945.
Com exceção da hidrelétrica de Balbina (AM), o impacto de empreendimentos hidrelétricos sobre
populações de ariranhas ainda é desconhecido e deve ser considerado com cautela. O efeito destes
empreendimentos sobre as populações de P. brasiliensis deve ser melhor compreendido, levando em
consideração a diferença das áreas onde estão sendo implementados.
Ações de conservação
Existentes
Em 2010, o ICMBIO elaborou o Plano de Ação Nacional para Conservação da Ariranha (PAN
Ariranha)990d. Em 2015 o plano foi reprogramado visando num novo ciclo de cinco anos. O PAN
Ariranha tem como objetivo geral “Identificar e conservar as populações remanescentes de ariranha e
lontra em sua área de distribuição atual e iniciar a recuperação de ariranha em áreas estratégicas da sua
distribuição original”. A espécie também está incluída no Plano de Ação Nacional para a Conservação
das Espécies Endêmicas e Ameaçadas de Extinção da Fauna da Região do Baixo e Médio Xingu986.
Necessárias
As próximas ações a serem desenvolvidas com a espécie devem direcionar esforços para seguir
os objetivos específicos estabelecidos no plano, como por exemplo: identificar e reduzir os conflitos
entre atividades humanas e ariranhas e lontras; ampliar o conhecimento sobre biologia populacional e
social, distribuição espacial, taxonomia, sanidade e genética de ariranha, Pteronura brasiliensis e lontra,
Lontra longicaudis; aumentar a proteção e a conectividade das populações de ariranha em áreas críticas,
dentro da sua distribuição atual e iniciar a reintrodução da ariranha, Pteronura brasiliensis em uma área
estratégica de sua distribuição original.
Além dessas ações, são necessários monitoramentos de longo prazo, para avaliar o impacto de UHEs
e PCHs a populações de ariranhas, devendo ser instituídos com nível de obrigatoriedade ao processo de
licenciamento ambiental nas regiões onde a espécie ainda ocorre.
Presença em unidades de conservação
Acre: ESEC Rio Acre, RESEX Baixo Juruá;
Amazonas: PARNA Anavilhanas, PARNA do Jaú, PARNA do Juruena, PARNA dos Campos Amazônicos,
REBIO Abufari, REBIO Uatumã, RDS Uatumã, PE Serra do Aracá, FLONA Tefé, RESEX Rio Unini,
RDS Amanã, RDS Aripuanã, RDS Cujubim, RDS Mamirauá, RDS Piagaçu-Purus, RDS Uacari, Floresta
Estadual Rio Gregório;
Roraima: PARNA do Viruá, ESEC Maracá;
Pará: PARNA do Jamanxim, PARNA de Tapajós, PARNA da Serra do Pardo, REBIO Rio Trombetas,
ESEC Terra do Meio, FLONA Altamira, FLONA Carajás, FLONA Sacará-Taquera;
Amapá: PARNA de Cabo Orange, PARNA Montanhas de Tumucumaque, REBIO Lago Piratuba,
FLONA Amapá, RDS Rio Iratapuru;
Rondônia: PARNA de Pacaás Novos, REBIO Guaporé, REBIO Jaru;
Tocantins: PARNA do Araguaia, PE Cantão;
Goiás: APA Meandros do Rio Araguaia, RESEX Lago do Cedro, RPPN Pontal do Jaburu;
Mato Grosso: PARNA do Pantanal Matogrossense, ESEC Iquê, ESEC Taiamã, RPPN SESC-Pantanal;
Mato Grosso do Sul: PARNA da Serra da Bodoquena, PE Pantanal do Rio Negro, RPPN Fazenda do
Rio Negro;
Mato Grosso do Sul/Paraná: PARNA de Ilha Grande;

374

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

Espírito Santo: REBIO Córrego do Veado (dados históricos), REBIO Sooretama (dados históricos);
Minas Gerais: PE Rio Doce (dados históricos);
São Paulo: PE Morro do Diabo (dados históricos).
Pesquisas
Necessárias
• Realizar censo de ariranha nas áreas de ocorrência remanescentes de ariranhas, com metodologia
padronizada já estabelecida para a espécie877;
• Realizar estudos de diversidade genética, dinâmica e estruturação populacional, bioacúmulo de
poluentes e endoparasitoses em nível local;
• Procurar por populações remanescentes em áreas de ocorrência histórica e definir a distribuição atual
da espécie em território brasileiro;
• Monitorar aspectos da ecologia e genética das populações de ariranhas antes e depois da formação de
reservatórios de usinas hidrelétricas, incluindo isolamento populacional entre barragens;
• Aumentar esforços para a realização de monitoramento de longo prazo, a fim de avaliar o impacto
de UHEs e de PCHs em populações de ariranhas, devendo, assim, ser instituídos com nível de
obrigatoriedade ao processo de licenciamento ambiental;
• Monitorar os impactos das mudanças climáticas e de eventos climáticos extremos sobre aspectos da
ecologia e das populações de ariranhas;
• Elaborar um banco de dados nacional para organização, centralização, ampla divulgação e
compartilhamento de programas e planos (metodologias e resultados) de pesquisa e monitoramento,
bem como estratégias de conservação das populações de ariranhas em território brasileiro.

Furipterus horrens (F. Cuvier, 1828)

Ordem: Chiroptera
Família: Furipteridae

Nome comum: morcego

Foto: Roberto L. M. Novaes

Angelika Bredt, Fernanda Voietta Pinna & Fabricio Escarlate-Tavares

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A3c
Justificativa
Furipterus horrens é uma espécie rara que, embora possua ampla distribuição, é representada por
poucos registros. Este morcego possui uma associação estrita com ambientes cársticos, particularmente
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cavernas, que são utilizadas como abrigo. Há indícios de que esta espécie seja sensível a impactos,
pois não há registros dessa espécie em áreas urbanas ou modificadas por ação antrópica. Foi observada
redução populacional da espécie em cavernas sujeitas a atividades de mineração, o que certamente se
agravará em função de mudanças recentes na legislação brasileira, que aumentaram a pressão sobre os
ambientes cavernícolas, projetando uma perda e degradação expressiva destes habitat. Desta forma,
considerando a raridade da espécie, sua associação com ambientes cavernícolas e sua sensibilidade a
alterações desses habitat, somado à degradação das cavernas, principalmente por atividades relacionadas
à mineração, projeta-se um declínio populacional da espécie no Brasil de pelo menos 30% nos próximos
10 anos (período maior que três gerações), e portanto, F. horrens foi classificada como Vulnerável (VU)
segundo o critério A3c.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas685,686
Avaliação global

Não consta
São Paulo: Ameaçada
Santa Catarina: CR
LC

Outros nomes aplicados ao táxon
Furia horrens F. Cuvier 1828; Furipterus caerulescens Tomes 1856; Furipterus torrens J. A. Allen
1916; Furipterus harrens Uchikawa 1988.
Notas taxonômicas
Furipteridae é considerada uma família pequena, composta por dois gêneros monotípicos
(Amorphochilus, Furipterus). No Brasil apenas o gênero Furipterus foi registrado2324.
Distribuição geográfica
A espécie ocorre do sul da Costa Rica ao Peru, Guianas, Trinidad e leste do Brasil; tem como
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localidade-tipo o rio Mana na Guiana Francesa825.
Está presente nos biomas Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga1644,1853.
No Brasil há registro para os estados do Amazonas, Pará, Piauí, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia,
Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina1348,1853.
História natural
Furipterus horrens é um morcego com hábito alimentar insetívoro, que utiliza como abrigo
principalmente cavernas1553,1853. Ocorre também próximo a riachos e áreas úmidas no interior da
floresta1553,1853. Não há registros dessa espécie em áreas urbanas ou antropizadas. Segundo Uieda et
al.2324, parece haver preferência por grutas localizadas em formações vegetais relativamente úmidas.
Esses autores relatam que no Brasil esta espécie foi encontrada principalmente em áreas cobertas por
mata pluvial.
Parece não haver um padrão definido de agrupamento para esta espécie, podendo os morcegos
acomodar-se em grupos grandes e pequenos, ou permanecerem separados entre si e espalhados no
interior do abrigo. Acredita-se que os tamanhos das colônias estejam relacionados às dimensões do
abrigo2324. Estudos no Distrito Federal, mostraram que o tamanho das colônias de F. horrens variou de 20
a 80 indivíduos de ambos os sexos. No Ceará, Uieda et al.2324 encontraram colônias maiores, contendo
150 indivíduos na gruta de Araticum e 250 na gruta de Ubajara.
População
Furipterus horrens é uma espécie com elevada especificidade de habitat e é considerada incomum
na maior parte das localidades onde foi registrada296,2047,2111. Com base em diferentes estudos, observa-se
que a frequência de ocorrência da espécie é geralmente inferior a 20%. Em toda sua distribuição, em um
total de 114 cavernas estudadas, apenas 15 tiveram registros da espécie91,296,654,683,862,1578,1902,2047,2111,2132,2306,
o que representa uma proporção de 13% das cavernas estudadas.
A espécie também foi considerada incomum nas cavernas do Distrito Federal, apresentando frequência
de ocorrência de 20% em 20 cavernas estudadas. Os registros ocorreram em vários meses do ano exceto
em fevereiro, julho, novembro e dezembro296.
Das 24 cavidades naturais estudadas nos municípios goianos de Barro Alto, Campinaçu, Niquelândia
e Uruaçú, F. horrens foi encontrada em apenas duas295.
A espécie é confinada a um tipo de habitat muito específico, que se encontra severamente
ameaçado91,296,654,683,862,1578,1902,2047,2111,2132,2306. Em algumas localidades, como por exemplo na região de
Carajás, as cavernas são exploradas para fins de mineração e suas populações de F. horrens já estão
em declínio (V. Tavares, com. pess., 2012). Com base nesta elevada especificidade de habitat, na
elevada sensibilidade da espécie a modificações no ambiente e o potencial de expansão da mineração
em ambientes cársticos, principalmente cavernas, em todo o território nacional, projeta-se um declínio
populacional da espécie no Brasil de pelo menos 30% nos próximos 10 anos ou período maior do que
3 gerações.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Segundo Bredt et al.296, as cavernas servem como importante abrigo para F. horrens. Dessa forma,
mineração, uso recreativo das cavernas, vandalismo, desmatamento e manejo inadequado de florestas,
são algumas das ameaças sofridas pela espécie.
A publicação do Decreto Federal nº 6.640 de 07 de novembro de 2008 abriu a possibilidade de
suprimir cavidades naturais subterrâneas, o que reduziu a proteção das cavernas e consequentemente,
das subpopulações de espécies de morcegos que são dependentes destes habitat e podem ser localmente
extintas pela destruição de seus abrigos.
Ações de conservação
Estando as cavernas entre os principais tipos de abrigos para F. horrens, a preservação desses locais
deve ser tida como uma importante ação para conservação dessa espécie.
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Presença em unidades de conservação
Pará: FLONA de Carajás, FLONA do Tapajós;
Rondônia: REBIO do Jaru;
Ceará: PARNA de Ubajara;
Bahia/Goiás: APA Nascente do Rio Vermelho;
Distrito Federal: APA do Planalto Central;
Espírito Santo: FLONA do Rio Preto;
Minas Gerais: PARNA Cavernas do Peruaçu;
Rio de Janeiro/São Paulo: APA de Cairuçu;
São Paulo: PE Intervales, APA Estadual Serra do Mar, APA Estadual Quilombos do Médio Ribeira, APA
Estadual Marinha do Litoral Sul (oficina de avaliação).
Pesquisas
A maior parte das publicações recentes sobre F. horrens restringe-se a registrar a ocorrência da
espécie91,296,654,683,862,1578,1902,2047,2111,2132,2306. Há lacunas de conhecimento importantes sobre aspectos
ecológicos tais como uso do habitat, dispersão e conectividade, além da falta de dados populacionais em
geral em razão da baixa frequência da espécie na maior parte dos inventários, o que dificulta a aquisição
de informações mais complexas que necessitem de acompanhamento de longo prazo.

Natalus macrourus (Gervais, 1856)
Angelica Bredt, Isabel Sbragia, Fabricio Escarlate-Tavares & Fernanda Voietta Pinna

Ordem: Chiroptera
Família: Natalidae
Nome comum: morcego

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A3c
Justificativa
Natalus macrourus apresenta ampla distribuição no Brasil, porém é pouco frequente, e possui uma
forte associação com ambientes cavernícolas. Mudanças recentes na legislação brasileira aumentaram a
pressão sobre os ambientes cavernícolas, projetando uma perda e degradação expressiva destes habitat.
Considerando o padrão de distribuição da espécie e sua necessidade de ambientes cavernícolas, somado
à degradação das cavernas, principalmente por atividades relacionadas à mineração, projeta-se um
declínio populacional da espécie no Brasil de pelo menos 30% nos próximos 10 anos ou período maior
do que 3 gerações. Portanto, N. macrourus foi classificada como Vulnerável (VU) segundo o critério
A3c.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas176,686,688
Avaliação global584

Não consta
Pará*: VU
Rio de Janeiro*: EN
São Paulo**: Ameaçada
NT

*Avaliada como Natalus stramineus;
**Avaliada como Natalus espiritosantensis.

Outros nomes aplicados ao táxon
Natalus stramineus Gray, 1838; Spectrellum macrourum Gervais, 1856; Natalus stramineus natalensis
Goodwin, 1959; Myotis espiritosantensis Ruschi, 1951; Natalus espiritosantensis Ruschi, 1970.
Notas taxonômicas
Há algumas questões taxonômicas e nomenclaturais relacionadas ao táxon que só recentemente
foram melhor esclarecidas. Até recentemente a espécie era tratada como Natalus stramineus, que era
considerada como um táxon único com ocorrência nas Américas Central e do Sul e nas Antilhas Maiores
e Menores. Uma revisão recente identificou que N. stramineus corresponde na verdade um conjunto de
espécies, sendo três delas distribuídas nas Antilhas Maiores, uma na América Central e uma na América
do Sul, ao sul do rio Amazonas. Desta forma, a espécie sul americana deveria ser tratada como Natalus
espiritosantensis, sendo o táxon N. stramineus restrito às Antilhas Menores178,2266,2267. Entretanto, foi
identificado que o acrônimo N. espiritosantensis, descrito em 1951 corresponde a um sinônimo júnior de
uma espécie descrita em 1856, Natalus macrourus814. Desta forma, de acordo com a regra de prioridade
estabelecida no código internacional de nomenclatura zoológica, deve prevalecer o nome mais antigo.
Portanto, a espécie sul americana deve ser tratada como Natalus macrourus814.
Distribuição geográfica
Natalus macrourus é endêmica da América do Sul, amplamente distribuída no território nacional
ao sul do rio Amazonas, com registros em praticamente todos os biomas brasileiros, com exceção
do Pampa1895. Os registros da espécie abrangem os estados Pará, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo1703,1895. A espécie apresenta também cinco registros no
departamento de Santa Cruz, na região leste da Bolívia, e um registro no departamento de Concépcion,
no Paraguai814,1895.
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História natural
Espécie insetívora e muito dependente de cavernas e ambientes associados825,1553,1895. Pode dividir os
abrigos com outras espécies de morcegos295,1554,2241, havendo relatos de N. macrourus coabitando com
Pteronotus parnellii, Lonchorhina aurita, Carollia perspicillata e Desmodus rotundus2241.
População
Natalus macrourus pode formar colônias com mais de 100 indivíduos, porém, é pouco frequente
na natureza295. Apresenta grande associação com ambientes cársticos, com mais de 50% do total de
registros efetuados dentro de cavernas1895. Além disso, foi observado que as cavernas habitadas pela
espécie apresentam características muito específicas, como a presença de uma zona completamente
afótica em seu interior, de forma que nem todas as cavernas em uma dada região apresentem potencial
para abrigar a espécie. No estado de Sergipe, por exemplo, foi observado que das 23 cavernas
conhecidas, apenas cinco abrigavam colônias de N. macrourus1895. Dados de diversos estudos
publicados91,296,654,683,862,1578,1902,2047,2111,2132,2306, mostram que em um total de 114 cavernas estudadas ao longo
da distribuição da espécie, apenas nove apresentaram a ocorrência de N. macrourus, o que representa
9,6% das cavernas estudadas.
Considerando o padrão de distribuição da espécie e sua necessidade de ambientes cavernícolas,
somado à degradação das cavernas, principalmente por atividades relacionadas à mineração, projeta-se
um declínio populacional da espécie no Brasil de pelo menos 30% nos próximos 10 anos (período maior
do que 3 gerações).
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A destruição e degradação das cavernas por atividades de mineração representam as principais
ameaças. A publicação do Decreto nº 6.640 de 07 de novembro de 2008 abriu a possibilidade de suprimir
cavidades naturais subterrâneas, reduzindo a proteção das cavernas brasileiras e consequentemente, das
subpopulações de espécies de morcegos que são dependentes destes habitat e podem ser localmente
extintas pela destruição de seus abrigos.
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Análise realizada durante a oficina de avaliação com base em diversos registros publicados para
espécie91,296,654,683,862,1578,1902,2047,2111,2132,2306 e dados disponíveis na base do Centro de Pesquisa e Conservação
de Cavernas (CECAV), permitiu concluir que 67% das cavernas onde a espécie foi registrada já se
encontram em processo ou iminência de mineração. Assim, considerando a elevada especificidade de N.
macrourus com cavernas e que as atividades de mineração implicam em impactos que invariavelmente
resultarão na alteração das condições específicas necessárias para a espécie em pelo menos metade das
cavernas exploradas, foi projetada uma redução populacional de pelo menos 30% nos próximos 10 anos.
Ações de conservação
N. macrourus é contemplada no Plano de Ação Nacional (PAN) para Conservação das Espécies
Endêmicas e Ameaçadas da Região do Baixo e Médio Xingu986. São previstas ações específicas para
espécie voltadas a realização de estudos filogeográficos para avaliar a conectividade entre populações
da espécie na região abrangida pelo PAN.
Considerando o Decreto nº 6.640/2008 é fundamental a adoção de ações de conservação voltadas
a preservação do habitat e medidas para restringir ou impedir atividades em cavernas que abriguem
populações da espécie.
Deve-se, portanto, no licenciamento ambiental de empreendimentos de mineração ou que afetem
ambientes cársticos, prever a inclusão de medidas que promovam sua conservação. Entre as medidas
incluem-se a identificação e o mapeamento de cavernas com potencial para abrigar populações de N.
macrourus, o monitoramento de populações nas localidades onde seja evidenciada a presença da espécie,
além da adoção de medidas de proteção como a criação de unidades de conservação e a preservação dos
habitat utilizados pela espécie.
Presença em unidades de conservação
Pará: FLONA de Carajás;
Piauí/Ceará: APA Serra da Ibiapaba;
Ceará: FLONA do Araripe, APA Chapada do Araripe;
Sergipe: PARNA Serra de Itabaiana;
Bahia: PARNA da Chapada Diamantina;
Goiás: APA Nascentes do Rio Vermelho;
Distrito Federal/Goiás: APA de Cafuringa;
Distrito Federal: APA do Planalto Central;
Espírito Santo: RPPN Fazenda Sayonara;
Minas Gerais: APA Cavernas do Peruaçu;
São Paulo: PE Turístico do Alto do Ribeira.
Pesquisas
Por se tratar de uma espécie pouco frequente295, a maior parte dos estudos já desenvolvidos está
voltada ao esclarecimento de questões taxonômicas e a definição dos limites de distribuição e áreas de
ocorrência178,814,1895,2266,2267. Pouco se conhece sobre aspectos ecológicos e populacionais da espécie.
São necessários estudos voltados a compreender as relações da espécie com o habitat e o uso de
recursos, área de ocupação, dispersão e conectividade entre as populações da espécie, identificação de
áreas com potencial para ocorrência da espécie com base nas características além de estudos demográficos
e populacionais.
Por fim, é também importante quantificar o impacto de diferentes ameaças sobre as populações da
espécie, particularmente em relação aos efeitos do decreto nº 6.640/2008, pois o declínio populacional
provocado pela supressão de cavernas pode ser maior do que o estimado.
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Glyphonycteris behnii (Peters, 1865)
Marlon Zortéa, Thairane Cristina Alves da Silva, Fernanda Voietta Pinna & Fabricio Escarlate-Tavares

Ordem: Chiroptera
Família: Phyllostomidae
Nome comum: morcego

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4c

ÊMIClA
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do b

Justificativa
Glyphonycteris behnii é endêmica do Cerrado brasileiro, com ocorrência conhecida restrita a quatro
populações isoladas. A redução do habitat disponível dentro de sua extensão de ocorrência foi de 58,8%
em 40 anos, na década de 1970 até 2008, e deve continuar nos próximos anos em função da expansão
agrícola sobre os remanescentes de seu habitat. Considera-se que a população esteja sofrendo declínio
em proporção similar a taxa de perda de habitat. Com base na redução passada, estima-se que nos últimos
18 anos - período que corresponde a três gerações - a espécie tenha sofrido um declínio populacional de
quase 30%, e que esse limiar deverá ser ultrapassado nos próximos anos, levando a espécie à categoria
de Vulnerável (VU), pelo critério A4c.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas684
Avaliação global

DD*
Novas ou melhores informações disponíveis
Minas Gerais: VU
DD

*Avaliada como Micronycteris behnii.

Outros nomes aplicados ao táxon
Schizostoma behnii (W. Peters 1865); Micronycteris behnii (Miller 1898); Micronycteris
(Glyphonycteris) behni (Sanborn 1949).
Notas taxonômicas
A espécie apresenta similaridades com Glyphonycteris sylvestris, sendo necessárias maiores
averiguações dos espécimes depositados em coleções. Andersen63 considerou a ocorrência de G. behnii
para o Peru em Puno na região da floresta amazônica. Posteriormente, Simmons2159, examinando estes
exemplares, considerou-os como G. sylvestris. Portanto, até que o estado taxonômico seja revisto, G.
behnii deve ser considerada endêmica do Brasil1856.
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Distribuição geográfica
Glyphonycteris behnii é endêmica do Cerrado brasileiro. Sua localidade-tipo é Cuiabá, Mato
Grosso1703. Também foi registrada na Serra da Canastra, Minas Gerais1702; na Pousada das Araras, em
Serranópolis, Goiás2465; e na ESEC Serra Geral do Tocantins, na região do Jalapão, Tocantins860. Sua
extensão de ocorrência, calculada pelo mínimo polígono convexo (MPC), é estimada em 578.601,7
km². Contudo, considerando que a conversão de habitat no Cerrado nos últimos 40 anos, até 2008, foi
de 58,5%1247,1452, e que esta área engloba toda a extensão de ocorrência da espécie, sua área de ocupação
com remanescentes naturais não deve ultrapassar 240.157,7 km².

História natural
Não se conhece a história natural da espécie. Os dados existentes remetem apenas ao tipo de ambiente
em que foi capturada: mata mesofítica, mata de galeria, Cerrado stricto sensu e Cerrado rupestre860,1701,2465.
A baixa densidade e o fato de que todos os registros recentes da espécie estão localizados em unidades
de conservação, sugerem que seja muito sensível a perturbações de habitat.
A dieta é estimada a partir de comparações com seus congêneres: principalmente insetos e também
frutos1553,1856.
Para fins de cálculo de tempo geracional, estima-se que a espécie viva cerca de 10 anos e que a
primeira reprodução ocorra por volta dos dois anos, resultando em um tempo de geração de seis anos.
População
A espécie é rara, sendo conhecidos apenas seis exemplares. Depois de sua descrição formal, em
1865, G. behnii ficou 120 anos sem registro, até que Peracchi & Albuquerque1701 consideraram o registro
de um espécime da Serra da Canastra, em Minas Gerais. O registro seguinte ocorreu 23 anos depois,
no estado de Goiás2465. Mais recentemente, Gregorin et al.860 registraram três espécimes no Jalapão, em
Tocantins.
Embora não haja dados populacionais, a tendência populacional é de declínio em função da perda
de habitat. O Cerrado na área de ocorrência da espécie já sofreu grande redução, e a tendência deve
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continuar nos próximos anos em função da expansão agrícola sobre os remanescentes1247,1452. No período
de 18 anos, que corresponde a três gerações da espécie, suspeita-se um declínio populacional de pelo
menos 30%.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A principal ameaça para essa espécie é a perda de habitat. O Cerrado em sua área de distribuição
encontra-se altamente fragmentado e perturbado. Estimativas indicam um acelerado processo de
conversão de habitat naturais do Cerrado por atividades humanas1247,1452. A redução do habitat disponível
dentro da extensão de ocorrência da espécie foi de 58,8% em 40 anos, década de 1970 até 2008, e deve
continuar nos próximos anos em função da expansão agrícola sobre os remanescentes de seu habitat.
Em função de programas governamentais implementados desde a década de 1970, o Cerrado é o
centro nacional da produção e exportação de cereais. O avanço do cultivo em Tocantins é bastante
preocupante, pois neste estado está localizado o último pólo de vegetação nativa para a espécie.
Ações de conservação
Necessárias
Todos os registros da espécie efetuados nas últimas três décadas ocorreram dentro de unidades de
conservação de proteção integral. Assim, é necessário que sejam previstas medidas para proteção da
espécie nos planos de manejo das UCs.
Inclusão da espécie como prioridade em levantamentos e estudos de impacto ambiental, tendo em
vista que ela pode ser extremamente sensível a modificações no habitat.
Monitoramento das populações conhecidas.
Viabilizar, inclusive por meio de criação de unidades de conservação, a preservação das localidades
onde a espécie seja registrada.
Presença em unidades de conservação
Tocantins: ESEC Serra Geral do Tocantins860;
Goiás: RPPN Pousada das Araras2465;
Bahia: APA Estadual do Rio Preto (oficina de avaliação);
Minas Gerais: PARNA da Serra da Canastra1701.
Pesquisas
Necessárias
É necessário esclarecer o status taxonômico da espécie, tendo em vista que alguns exemplares
depositados em coleções identificados como G. behni podem corresponder a G. sylvestris1856,2159.
Uma vez esclarecido o status taxonômico, é necessário delimitar com maior precisão a distribuição
da espécie. Portanto, é necessário inventariar áreas onde haja potencial de ocorrência para identificar
com maior precisão seus limites de ocorrência.
Por fim, considerando que se trata de uma espécie que é extremamente rara e pouco frequente em
inventários, praticamente nada se conhece em relação a sua biologia e ecologia. Todas as informações
disponíveis derivam de inferências, interpretações ou correlações com espécies filogeneticamente
relacionadas. Neste sentido, estudos básicos sobre uso do habitat, hábitos alimentares, reprodução,
tamanho e dinâmica populacional, dispersão, entre outros são fundamentais para o estabelecimento de
estratégias de conservação adequadas à espécie.
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Lonchophylla dekeyseri Taddei, Vizotto & Sazima, 1983

Foto: Julio Vilela

Ludmilla M. S. Aguiar, Angelika Bredt & Fernanda Voietta Pinna

Ordem: Chiroptera
Família: Phyllostomidae
Nome comum: morceguinho-do-cerrado

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) C2a(ii)
Justificativa
Lonchophylla dekeyseri ocorre no Brasil e na Bolívia. A perda de habitat e a fragmentação do Cerrado
são ameaças severas, que já impactaram negativamente a população de Lonchophylla dekeyseri. Foi
demonstrado que a espécie possui baixa diversidade genética dentro e entre suas subpopulações. A
destruição e a degradação de cavernas, importante abrigo, provocadas por atividades como mineração e
turismo desordenado, além do controle de Desmodus rotundus, que provoca alta mortalidade de espécies
que com ele compartilham abrigo, representam outras ameaças. Estima-se uma população com menos
de 2.500 indivíduos maduros, com pelo menos 95% deles em uma única subpopulação. Portanto, L.
dekeyseri foi categorizada como Em Perigo (EN), pelo critério C2a(ii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior13
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas684
Avaliação global2009

VU A3c
Novas ou melhores informações disponíveis e
mudança genuína no estado de conservação
Minas Gerais: EN
NT

Notas taxonômicas
Lonchophylla dekeyseri se diferencia de Lonchophylla mordax por possuir antebraço longo e crânio curto2242.
Em 2015, após a avaliação de Lonchophylla dekeyseri, foi descrita a espécie Lonchophylla inexpectata, com
ocorrência na Caatinga nordestina e registros confirmados em Pernambuco e Bahia1472a. Os autores apontam a
semelhança da pelagem da espécie com a de L. dekeyseri, ambas com o ventre claro, e a distinção entre as duas
se dá por caracteres craniais.
Distribuição geográfica
Lonchophylla dekeyseri ocorre no Brasil e na Bolívia1703. No Brasil, foi registrada nos estados de
Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Tocantins, Distrito Federal8 e Pernambuco.
A espécie era considerada endêmica do Cerrado, mas mais recentemente foi registrada em áreas da
Caatinga na Paraíba1144. Há grande possibilidade de ocorrer em todo o Cerrado e áreas abertas adjacentes,
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que estão entre as menos inventariadas no país178.

História natural
A tribo Lonchophyllinae, da qual L. dekeyseri faz parte, é formada por morcegos nectarívoros que
podem utilizar também insetos, recursos florais e frutos2441.
A reprodução da espécie é do tipo poliestria bimodal, com filhotes nascendo principalmente na
estação seca, mas podendo ocorrer um pico menor de nascimento no início da estação chuvosa. A
espécie aparentemente tem um filhote por ano e em função dessa baixa taxa reprodutiva, pode demorar
muito tempo para recuperar eventuais perdas populacionais.
Suspeitava-se que o abrigo era uma colônia maternidade, mas parece ser ocupado por toda a vida dos
indivíduos, que carregam os filhotes em voo; foram recapturados, em estudo no DF, indivíduos usando
a mesma estrutura de cavernas há pelo menos sete anos, o que destaca a importância deste recurso para
a espécie7.
Lonchophylla dekeyseri usa cavernas, cavidades e fendas como abrigos296. O padrão de ocupação
do espaço é o de pequenos grupos de indivíduos com 1 a 58, por caverna, reunidos em uma população
maior, aproximadamente 200 indivíduos, em um agregado de cavernas7.
População
A espécie é rara em inventários13. Verificou-se nos últimos anos um aumento dos registros da espécie
em campo.
Estudos mostram níveis muito baixos de diversidade genética dentro e entre subpopulações7,12,525 o
que pode ser um efeito negativo do desmatamento da área de distribuição da espécie, resultando em um
processo de depressão endogâmica. A subpopulação do PARNA Sete Cidades (PI), está geneticamente
bastante afastada das populações do Centro-Oeste7,525.
Tendência populacional: declinando.
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Ameaças
Desmatamento da área de sua distribuição que já perdeu, nos últimos 50 anos, 40 a 55% de sua
cobertura original, convertida em agricultura e cidades, sendo que há estimativas de perdas maiores
nas próximas décadas, com a expansão dos investimentos agrícolas para energia e alimentação, o que
refletirá na perda de habitat, abrigo e alimento com provável declínio de populações. A baixa diversidade
genética observada, com provável depressão endogâmica, pode ser consequência da perda de habitat e
da fragmentação.
Os métodos de controle de populações de Desmodus rotundus com alta mortalidade, afetam também
as populações de Lonchopylla dekeyseri, uma vez que compartilham o uso de cavernas12.
A supressão das cavernas, principal abrigo utilizado por esta espécie, por atividades de mineração
representa uma grande ameaça296. A publicação do Decreto n° 6.640 de 07 de novembro de 2008 abriu
a possibilidade de suprimir cavidades naturais subterrâneas. Portanto, o Decreto, na prática, reduziu a
proteção das cavernas brasileiras e consequentemente, das subpopulações de espécies de morcegos que
são dependentes destes habitat e podem ser localmente extintas pela destruição de seus abrigos.
A visitação pública e o espeleoturismo desordenado também provocam perturbação nas colônias de
Lonchophylla dekeyseri, contribuindo para a redução da disponibilidade de abrigos cavernícolas296.
Presença em unidades de conservação
Tocantins: ESEC Serra Geral do Tocantins;
Piauí: PARNA das Sete Cidades;
Ceará: APA Serra da Ibiapaba;
Paraíba: RPPN Tamanduá1144;
Bahia: APA do Rio Preto;
Goiás/Bahia: APA das Nascentes do Rio Vermelho;
Goiás: PARNA das Emas8, PE da Serra de Caldas Novas;
Goiás/Distrito Federal: APA da Bacia do Rio Descoberto, APA de Cafuringa;
Distrito Federal: PARNA de Brasília, APA Gama-Cabeça de Veado, APA da Bacia do Rio São
Bartolomeu, APA do Planalto Central;
Mato Grosso: ESEC da Serra das Araras;
Minas Gerais: PARNA da Serra do Cipó.
Pesquisas
Necessárias
• Realização de novos inventários em regiões pouco conhecidas no Cerrado;
• Revisão taxonômica de exemplares provenientes da Caatinga;
• Continuidade dos estudos de radiotelemetria, ecologia e genética da espécie;
• Monitoramento continuado das alterações ambientais no entorno das áreas protegidas.
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Lonchorhina aurita Tomes, 1863

Foto: Roberto L. M. Novaes

Rita de Cássia Surrage Medeiros, Isabel Sbragia, Fabricio Escarlate-Tavares & Fernanda Voietta Pinna

Ordem: Chiroptera
Família: Phyllostomidae
Nome comum: morcego

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A3c
Justificativa
Lonchorhina aurita possui ampla distribuição, com registros do México ao sudeste do Brasil. No
entanto, é uma espécie rara, representada por poucas localidades ao longo de sua distribuição. Possui
uma associação restrita a ambientes cavernícolas, utilizados como abrigo. Mudanças recentes na
legislação brasileira aumentaram a pressão sobre os ambientes cavernícolas, projetando uma perda e
degradação expressiva destes habitat. Considerando a raridade da espécie, sua necessidade de ambientes
cavernícolas e sua sensibilidade a alterações desses habitat, somado a degradação das cavernas,
principalmente por atividades relacionadas à mineração, projeta-se um declínio populacional da espécie
no Brasil de pelo menos 30% nos próximos 10 anos ou período maior do que 3 gerações. Portanto, L.
aurita foi classificada como Vulnerável (VU), segundo o critério A3c.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global2175a

Não consta
Não consta
LC

Outros nomes aplicados ao táxon
Lonchorhina aurita Tomes, 1863; Lonchorhina occidentalis H. E. Anthony, 1923; Lonchorhina
aurita occidentalis: Linares & Naranjo, 1973.
Distribuição geográfica
Com localidade-tipo em Trinidad, essa espécie é encontrada do México ao sudeste do Brasil.
Em território brasileiro foi observada em todos os biomas e apresenta registros na maior parte dos
estados1275,1854,1856.
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História natural
L. aurita tem sido encontrada principalmente em áreas florestadas895,1778,1856, embora também possa
estar presente em áreas agrícolas e pastagens896,1856. No Cerrado foi capturada em mata ciliar683,1856. A
ausência dessa espécie e de outras do mesmo gênero em diversos inventários realizados na Amazônia
tem sido relacionada à escassez de cavernas, seu principal abrigo, em grande parte dessa região895,2409.
Os dados reprodutivos disponíveis sugerem nascimentos ocorrendo no início da estação chuvosa1856,2442.
População
Há poucos estudos populacionais específicos para L. aurita. Entretanto, a espécie pode ser localmente
rara em áreas afastadas de formações rochosas e relativamente abundante em áreas cársticas683,1139,1237. Há
uma forte associação da espécie com cavidades naturais subterrâneas, que são utilizadas como abrigo,
conforme evidenciado em diversos estudos.
Pesquisas realizadas durante quatro anos em uma caverna no Distrito Federal resultaram na captura
de um elevado número de machos de L. aurita, o que indica a ocorrência de segregação sexual na
espécie296.
Este conjunto de características torna a espécie particularmente sensível a perturbações. Após a
publicação do Decreto nº 6.640 de 07 de novembro de 2008, que aumentou a pressão sobre seu habitat
em função de atividades relacionadas à mineração, agravou consideravelmente a situação da espécie.
Desta forma, considerando sua raridade, sua estreita associação com ambientes cavernícolas e sua
sensibilidade a alterações no habitat, projeta-se um declínio populacional no Brasil de pelo menos 30%
nos próximos 10 anos (período maior do que três gerações).
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A destruição e degradação das cavernas por atividades de mineração representam as principais
ameaças. A publicação do Decreto n° 6.640 de 07 de novembro de 2008 abriu a possibilidade de suprimir
cavidades naturais subterrâneas. Portanto, o Decreto, na prática, reduziu a proteção das cavernas
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brasileiras e consequentemente, das subpopulações de espécies de morcegos que são dependentes
destes habitat e podem ser localmente extintas pela destruição de seus abrigos. Outras ameaças incluem
loteamentos residenciais nas imediações de áreas cársticas com presença de cavernas, supressão da
vegetação em torno de cavernas, visitação desordenada e outras obras de infraestrutura que impliquem
em impactos em cavernas ou na supressão de ambientes associados a áreas cársticas.
Ações de conservação
Necessárias
Prever a inclusão da espécie em estudos de impacto ambiental de empreendimentos que envolvam
cavernas ou áreas cársticas com potencial de ocorrência da espécie, inserir nos planos básicos ambientais
de atividades de mineração o monitoramento de populações de L. aurita em localidades aonde seja
evidenciada a presença da espécie e incluir ações de proteção para a espécie como medida mitigadora
em empreendimentos que envolvam áreas cársticas.
Também é indicado a adoção de medidas para proteção do habitat, incluindo criação de unidades de
conservação, em áreas impactadas por atividades de mineração e com registros de ocorrência da espécie.
Presença em unidades de conservação
Acre: PARNA da Serra do Divisor;
Amazonas: PARNA da Amazônia;
Roraima: ESEC de Maracá;
Pará: RPPN Tibiriçá;
Paraíba: REBIO Guaribas;
Alagoas: APA de Muricí;
Bahia: PARNA da Chapada Diamantina, RPPN Fazenda São João, RPPN Fazenda Arte Verde, RPPN
Salto Apepique;
Goiás: APA Nascente do Rio Vermelho;
Distrito Federal/Goiás: APA da Cafuringa;
Distrito Federal: APA do Planalto Central, APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, REBIO da Contagem,
PARNA de Brasília;
Espírito Santo: RPPN Fazenda Sayonara;
Minas Gerais: RPPN Vila Amanda;
Rio de Janeiro: RPPN Rio das Pedras, PE Cunhambebe;
São Paulo: APA Serra do Mar, APA Quilombos do Médio Ribeira, ESEC Jureia-Itatins.
Pesquisas
A maior parte das informações disponíveis sobre a espécie resulta de registros esporádicos e
inferências a partir de espécies proximamente relacionadas. Neste sentido, é necessário a realização
de estudos direcionados a uma melhor compreensão da biologia, ecologia e dinâmica populacional da
espécie com foco no monitoramento das populações já registradas. É necessário também o investimento
em estudos para compreender a relação da espécie com impactos antrópicos e investigar medidas
mitigadoras adequadas sua conservação.
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Xeronycteris vieirai Gregorin & Ditchfield, 2005
Marcelo Rodrigues Nogueira, Adriano Lúcio Peracchi, Fabricio Escarlate-Tavares & Fernanda
Voietta Pinna

Ordem: Chiroptera
Família: Phyllostomidae
Nome comum: morcego
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Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4c

do

Justificativa
Xeronycteris vieirai é endêmica da Caatinga e conhecida de apenas cinco registros de ocorrência.
Ocorre apenas em habitat fragmentados historicamente e que continuam submetidos a pressão antrópica,
decorrente principalmente de atividades agropecuárias. Considerando as prováveis especificidades de
habitat da espécie (afloramentos de calcários com vegetação hiper-xerofítica) e dieta (nectarivoria),
e que a Caatinga na área de distribuição da espécie encontra-se bastante reduzida e fragmentada,
ocorrendo redução de recursos alimentares e de abrigos para morcegos nectarívoros, suspeita-se um
declínio populacional de pelo menos 30% no período das três últimas gerações. Portanto, X. vieirai foi
categorizada como Vulnerável (VU), pelo critério A4c.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas684
Avaliação global2176

Não consta
Minas Gerais: VU
DD

Notas taxonômicas
Gênero e espécie descritos recentemente. O táxon é conhecido de poucos espécimes e variações nos
caracteres ainda precisam ser descritas.
Distribuição geográfica
Há apenas cinco registros da espécie, todos na Caatinga. Xeronycteris vieirai foi registrada em
Soledade (PB), Cocorobó (BA)859, Orocó (PE) e Canindé de São Francisco (SE)94. Mais recentemente,
Nogueira et al.1543 registraram a ocorrência da espécie no município de Jaíba, norte de Minas Gerais.
Estes autores também excluem o registro de Exu (PE), que foi erroneamente baseado em um espécime
de Lonchophylla mordax.
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História natural
Detalhes dos sítios de captura não estão disponíveis para as localidades publicadas. A espécie foi
registrada em afloramentos de calcário com vegetação hiper-xerófica, cercada por Caatinga arbórea
(Nogueira et al., dados não publicados). Não há registros de dieta, mas a morfologia, incluindo redução
na superfície de oclusão dentária, indica especialização em néctar.
População
Espécie rara nas localidades onde tem sido evidenciada. Apenas sete indivíduos são conhecidos para
as cinco localidades, o que sugere que a espécie ocorra em baixas densidades populacionais.
Não existem estudos populacionais para a espécie. Entretanto, tem sido observada uma relação
clara entre a disponibilidade de recursos e abrigos com o tamanho populacional de diversas espécies
de quirópteros, particularmente nas savanas neotropicais como o Cerrado e a Caatinga16. Desta forma,
modificações no ambiente resultam em alterações na abundância e na composição das quiropterofaunas
locais ou até mesmo regionais453,1098. Sabe-se ainda que a resposta das espécies à perturbação é relacionada
à sua capacidade de explorar recursos alternativos, permanente ou temporariamente1098. Na subfamília
Glossophaginae, há um grande número de espécies altamente especializadas1856 e, embora muitas
espécies deste grupo tolerem certo grau de fragmentação, podendo em alguns casos se beneficiarem
dos impactos antropogênicos, quanto maior as restrições alimentares, mais sensíveis são as espécies a
modificações no ambiente1098.
Assim, considerando as prováveis especificidades de habitat (afloramentos de calcários com
vegetação hiper-xerofítica) e dieta (nectarivoria)1544,1545, e que a Caatinga na área de distribuição da
espécie encontra-se bastante reduzida e fragmentada, tendência que deve permanecer no futuro, suspeitase um declínio populacional de pelo menos 30% no período de três gerações.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A perda e a degradação do habitat representam as principais ameaças. De acordo com o monitoramento
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do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite1449, até o ano de 2008 a Caatinga teve a sua vegetação
suprimida em 45,39%.
A região de ocorrência da espécie sofre forte pressão antrópica, principalmente por atividades
agropecuárias. As áreas de afloramento calcário e caatingas arbóreas já sofreram grande redução e
encontram-se altamente fragmentadas.
Ações de conservação
Em função do conhecimento limitado que se tem sobre aspectos biológicos da espécie, ações de
pesquisa devem ser tomadas como ponto de partida para a definição de ações de conservação que sejam
efetivas.
Os processos de licenciamento de empreendimentos que afetem afloramentos calcários devem
considerar levantamentos faunísticos que enfatizem esforços para detecção da espécie e o monitoramento
das populações identificadas.
Deve-se ainda, adotar estratégias de preservação do habitat da espécie, incluindo a criação de
unidades de conservação e atividades de educação ambiental, visando sensibilizar as populações locais
para a importância ecológica da espécie e sua conservação.
Presença em unidades de conservação
Não há registro da espécie em unidade de conservação.
Pesquisas
São necessárias amostragens intensivas em áreas de afloramento de calcário na Caatinga,
principalmente aquelas com remanescentes de caatinga arbórea, o que poderá esclarecer aspectos
essenciais da história natural da espécie. Como se trata de espécie relativamente rara, esses estudos
devem ter caráter de média ou longa duração.
Entre as prioridades devem-se considerar estudos populacionais e esforços voltados a esclarecer a
potencial relação da espécie com afloramentos calcários, se a relação com afloramentos de calcário for
comprovada, a proteção desse tipo de habitat é medida essencial para sua conservação.

Eptesicus taddeii Miranda, Bernardi & Passos, 2006
Fernanda Voietta Pinna, Enrico Bernard & Fabricio Escarlate-Tavares

Ordem: Chiroptera
Família: Vespertilionidae
Nome comum: morcego
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Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) A4c; B2ab(i,ii,iii)
Justificativa
Eptesicus taddeii possui distribuição restrita, conhecida atualmente apenas para a porção sul da
Mata Atlântica, com a maioria dos registros em Floresta de Araucária. Os registros da espécie apontam
sua associação com florestas primárias ou em regeneração. Ao longo da distribuição da espécie estes
ambientes ou são escassos ou estão sob pressão, principalmente por atividades agropecuárias. A perda
de habitat na sua região de ocorrência chega a 64%, podendo ser maior e devendo continuar no futuro.
A área de ocupação estimada para a espécie é inferior a 2.000 km2 e a população está severamente
fragmentada. Considerando a perda de habitat no prazo de 20 anos, tempo estimado para três gerações,
a redução populacional deve ser maior que 30%. Portanto, E. taddei foi categorizada como Vulnerável
(VU), pelos critérios A4c; B2ab(i,ii,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global

Não consta
Não consta
Não consta

Notas taxonômicas
Em função da alta semelhança morfológica entre E. taddeii e E. brasiliensis, é provável que amostras
de E. taddeii tenham sido identificadas erroneamente em coleções zoológicas como E. brasiliensis.
Este fato foi comprovado por Miranda et al.1432 em análises dessas espécies nas coleções do Museu
de Zoologia da USP (MZUSP) e do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná
(DZUP). Segundo o autor, faz-se necessária uma revisão geral da espécie.
Distribuição geográfica
Eptesicus taddeii foi descrita em 2006 com base em exemplares provenientes de São Paulo, Paraná e
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Santa Catarina. Sua localidade-tipo é a Fazenda Monjolo no distrito de São Luiz do Purunã, em Balsa
Nova no Paraná1432. Atualmente a espécie apresenta registros em 12 localidades, sendo uma no Rio
Grande do Sul, duas em Santa Catarina, seis no Paraná e três em São Paulo1431.
A extensão de ocorrência, calculada pelo mínimo polígono convexo, é de aproximadamente 179.221,51
km².
População
Não há informações populacionais. Porém, considerando a perda de habitat passada e a degradação
projetada para o futuro, suspeita-se um declínio populacional de pelo menos 30% no período de 20 anos
(período de três gerações).
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Embora possua ampla distribuição, a sobreposição com o mapa de remanescentes florestais da Mata
Atlântica804, indica que em sua extensão de ocorrência restam aproximadamente 36% de fragmentos
florestais. Desta forma, 64% da cobertura florestal original na área de distribuição conhecida da
espécie já foram perdidos, sendo a área remanescente altamente fragmentada e circundada por matrizes
agrícolas dominadas por monoculturas. Os registros de ocorrência da espécie apontam sua associação
com florestas primárias ou em regeneração, e na área de ocorrência estes ambientes ou são escassos ou
estão sob pressão, principalmente por atividades agropecuárias. A tendência de perda e degradação de
habitat deve continuar no futuro. Somando a área de floresta nas localidades de ocorrência conhecida da
espécie, sua área de ocupação é estimada em menos de 2.000 km2.
Ações de conservação
São recomendadas a elaboração de plano de ação específico, suporte às unidades de conservação com
ocorrência da espécie, ampliação do número e área das RPPN na área de ocorrência.
Presença em unidades de conservação
São Paulo: PE Turístico do Alto Ribeira, APA Cananeia-Iguape-Peruíbe, APA Estadual CorumbataíBotucatu-Tejupá Perímetro Botucatu (oficina de avaliação);
Paraná: PE de Campinhos, APA Estadual da Escarpa Devoniana.
Pesquisas
Melhor detalhamento da distribuição da espécie, bem como produção de informações sobre a
biologia e ecologia básicas da espécie, estimativas de abundância baseadas em análise de sinais de
ecolocalização, pressões e ameaças diretas.
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Cavia intermedia Cherem, Olimpio & Ximenez, 1999

Foto: Nina Funrnari

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Caviidae
Nome comum: preá
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Categoria de risco de extinção edocritérios
Criticamente em Perigo (CR) B1ab(iii)+2ab(iii); D

Justificativa
Cavia intermedia é endêmica do Brasil, ocorrendo exclusivamente em Santa Catarina, na maior ilha
do Arquipélago Moleques do Sul, que possui área aproximada de 10 ha. A população foi estimada em
42 indivíduos. O uso público da ilha de Moleques do Sul constitui a principal ameaça à espécie. Apesar
do arquipélago já estar protegido legalmente pelo PE da Serra do Tabuleiro, o uso da ilha ainda é muito
frequente por pescadores e aventureiros como local de acampamento e pesca. Além disso, já foi relatada
a introdução de cabras domésticas e incêndios de origem antrópica. Portanto, a espécie é categorizada
como Criticamente em Perigo (CR), pelos critérios B1ab(iii)+2ab(iii); D.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas685
Avaliação global417

Não consta
Santa Catarina: CR
CR D

Distribuição geográfica
A espécie é exclusivamente encontrada em Santa Catarina, na maior das ilhas que compõem o
Arquipélago Moleques do Sul, que possui área aproximada de 10 ha. Geralmente observada vivendo em
manchas de recurso alimentar e de abrigo, não ocupando o arquipélago como um todo. Cada mancha
é ocupada por uma agregação distinta, e ocasionalmente alguns indivíduos são vistos em mais de uma
mancha. Existe dispersão de machos jovens entre manchas de recurso e entre regiões dentro de uma
mesma mancha2005,2006.
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História natural
Cavia intermedia tem tamanho intermediário entre Cavia aperea e C. magna com comprimento de
cabeça e corpo de 270 a 310 mm424. A pelagem é densa e híspida, o dorso varia de castanho-escuro,
homogêneo, a cinza-claro, com tons amarelado, o ventre é branco-amarelado ou ocráceo1579. O cariótipo,
segundo Gava et al.827, é 2n = 62, FN = 112. A população da espécie apresenta níveis baixíssimos de
diversidade genética1051.
A espécie ocorre unicamente na ilha Moleques do Sul, que é ocupada por maciços de arbustos
cercados por grandes áreas cobertas por herbáceas. Tem hábito alimentar herbívoro generalista: apesar
de apresentar preferências alimentares por certas plantas, a espécie tem grande flexibilidade na escolha
da dieta e é capaz de se adaptar às condições de oferta e variedade do recurso alimentar, de acordo com
o local e época do ano805.
População
Em 2006, o tamanho populacional médio estimado para essa espécie foi de apenas 42 ± 10 indivíduos,
resultando numa densidade de quatro indivíduos por hectare2005. Em 2011, a população continua com
um tamanho extremamente reduzido, com menos de 100 indivíduos805. O tamanho da área de vida é
de aproximadamente 0,17 ha, se considerada a área total da ilha2005. Se considerada as áreas de maior
concentração de preás, a densidade é de 55 indivíduos por hectare2005. Existe um aumento no tamanho
da população nos meses mais quentes e chuvosos, provavelmente em decorrência do nascimento de
filhotes nesses meses805. Os estudos de Salvador & Fernandez2005 e Furnari805 apontam para a existência
de flutuações na população ao longo do ano e possivelmente entre os anos, mas não há evidência de
redução contínua do tamanho da população, o que já teria levado a espécie à extinção.
Tendência populacional: estável.
Ameaças
O uso público da ilha de Moleques do Sul constitui a principal ameaça à espécie1567. Apesar do
arquipélago já estar protegido legalmente pelo PE da Serra do Tabuleiro, o uso público da ilha ainda
é muito frequente por pescadores e aventureiros como local de acampamento e pesca1567. Além dessa
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ameaça, já foi relatada a introdução de cabras domésticas, Capra hircus, e incêndios de origem
antrópica1567.
Ações de conservação
A preservação do habitat é uma das opções mais efetivas para a conservação da espécie1567. A
princípio, garantir a intangibilidade da ilha de Moleques do Sul deve ser prioridade em relação a outras
opções de manejo1567.
Presença em unidades de conservação
Santa Catarina: PE Serra do Tabuleiro805.
Pesquisas
As principais pesquisas envolvendo a espécies são relativas a comportamento e organização social805,
história evolutiva e diversidade genética1051, dinâmica populacional2005 e reprodução2006.

Kerodon acrobata Moojen, Locks & Langguth, 1997

Ordem: Rodentia
Família: Caviidae
Nome comum: mocó

Foto: Alexandre de Souza Portella

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite
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Justificativa
Kerodon acrobata tem uma distribuição restrita ao cerrado do sudeste de Tocantins e nordeste de
Goiás, tendo uma extensão de ocorrência de aproximadamente 7.300 km2. É uma espécie dependente
de afloramentos rochosos calcários, principalmente ameaçados por atividades de mineração, e de matas
semideciduais no entorno destes afloramentos, ameaçadas por atividades agropecuárias, que causam
uma fragmentação severa de sua população. Atualmente a espécie está presente em apenas uma unidade
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de conservação de Proteção Integral, o PE de Terra Ronca. Sofre intensa pressão de caça devido ao seu
tamanho grande e pela qualidade de sua carne. Portanto foi categorizado como Vulnerável (VU), pelo
critério B1ab(iii,v).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1128

Não consta
Não consta
DD

Distribuição geográfica
A espécie ocorre nos estados de Goiás1463 e Tocantins. Exemplares foram coletados em Campos
Belos, Guarani de Goiás, Nova Roma e São Domingos205. Recentemente também foram coletados
quatro indivíduos no município de Monte Alegre de Goiás, na Fazenda Água Doce. Um foi tombado
na Coleção de Mamíferos da Universidade de Brasília e o outro ainda será tombado (A. Portella obs.
pess., 2013). O indivíduo a ser tombado na UnB foi confiscado de caçador que invadiu a propriedade e
já havia matado dois indivíduos da espécie. Os outros dois serão tombados na Universidade Federal de
Viçosa. A espécie também ocorre em Tocantins, onde foram coletados dois indivíduos no município de
Aurora do Tocantins, um na Fazenda Asa Branca, tombado na Coleção de Mamíferos da UnB2455 e outro
na Fazenda São Domingos, a ser tombado na mesma instituição. Dados não publicados, coletados para
a tese de doutorado de Alexandre de Souza Portella (PPG em Ecologia – UnB) indicam que a espécie
também ocorre no município de Taguatinga (observação direta e de fezes em latrinas) e entrevistas com
moradores locais sugerem que a espécie também ocorra nos municípios de Novo Alegre e Combinado.
Uma fêmea coletada no município de Ponte Alta do Bom Jesus (a ser tombado na Coleção de Mamíferos
da UnB) possui coloração marrom-avermelhada, se tratando aparentemente, de Kerodon cf. rupestris.
Caso isto se confirme, Taguatinga do Tocantins pode ser o limite norte da distribuição de K. acrobata.
Embora seja facilmente registrada ao longo de grande parte de sua distribuição, por meio de observações
diretas, resposta ao uso de playback de sua vocalização e localização de fezes em latrinas, esta espécie
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é muito difícil de ser capturada viva, com um sucesso de captura de 0,45%1777. Já foi encontrada no
PE Terra Ronca (A. Portella obs. pess., 2013). A extensão de ocorrência da espécie foi estimada em
aproximadamente 7.300 km2.
História natural
A espécie é de tamanho grande de 800 a 1.100 gramas1644, com comprimento de corpo e cabeça
384 a 410 mm1463. Dados não publicados, coletados para a tese de doutorado de Alexandre de Souza
Portella (PPG em Ecologia – UnB) indicam que o peso dos indivíduos adultos pode chegar a 1.450 g. A
cauda é atrofiada. A pelagem é densa e macia. A coloração geral é amarelo-acinzentada ou alaranjada,
tracejada com pelos brancos e pretos, com tom mais amarelado nas partes posteriores. A superfície
ventral é branco-amarela, sendo os pelos da garganta totalmente brancos. A parte posterior da coxa e
das patas é castanha. As patas posteriores possuem três dedos. Possuem os tubérculos plantares bastante
desenvolvidos, garras rombudas e curtas, cobertas com pelos ungueais longos251,1579. A espécie tem hábito
terrestre, habita áreas de Cerrado sensu stricto e florestas sazonalmente secas associadas a afloramentos
rochosos, principalmente calcários205,1579. A dieta é herbívora1644.
População
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Kerodon acrobata sofre intensa pressão de caça devido ao seu tamanho grande e pela qualidade
de sua carne, além de sofrer ameaças pela perda do seu habitat205 para atividades agropecuárias e
de mineração e destruição dos afloramentos rochosos. Incêndios de origem antrópica podem causar
declínios populacionais, caso a vegetação que serve de alimento seja toda consumida. É caçada ao longo
de toda a sua distribuição conhecida (A. Portella, obs. pess., 2013). A espécie é dependente das matas
semidecíduas associadas ao entorno dos afloramentos rochosos.
Relatos não confirmados de moradores de Taguatinga do Tocantins apontam mortalidade relacionada
a uma “febre”. Não existem informações sobre a dispersão, ou isolamento e sobre a variabilidade
genética das populações encontradas nos afloramentos rochosos ao longo de sua distribuição.
A espécie é comercializada ilegalmente, através da contratação de caçadores, que chegam a coletar
até 15 indivíduos em um único dia, de acordo com relatos de moradores de Monte Alegre de Goiás e
Taguatinga do Tocantins. Nesse último município, existem afloramentos rochosos onde a espécie não é
mais encontrada.
Presença em unidades de conservação
Goiás: PE de Terra Ronca.
Existe a possibilidade da criação de outro PE em Goiás, o da Serra da Prata, que abrangeria outra
população da espécie. No Tocantins, não existem atualmente unidades de conservação que viabilizem
sua proteção.
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Kerodon rupestris (Wied-Neuwied, 1820)

Foto: Whaldener Endo

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Caviidae
Nome comum: mocó
ÊMIClA
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o brasi

Não Ae critérios
Categoria de risco de extinção
IC
ENDÊbM
Vulnerável (VU) A2d do rasil

Justificativa
Kerodon rupestris apresenta ampla distribuição no nordeste do Brasil e norte de Minas Gerais. É
associada a afloramentos rochosos e sofre intensa pressão de caça, que desde a década de 1970 já
é apontada como responsável pelo declínio populacional da espécie. Embora não existam dados
demográficos de longo período, trabalhos em campo realizados ao longo de toda a área de distribuição
da espécie têm verificado um drástico declínio populacional, com várias extinções locais verificadas, ao
longo dos últimos dez anos. Este declínio, devido principalmente à caça e destruição de afloramentos
rochosos, pode ter sido agravado pela seca extrema dos últimos anos. Desta forma, suspeita-se que
houve um declínio populacional de pelo menos 30% nos últimos dez anos. Este declínio não cessou. Por
estas razões, Kerodon rupestris foi categorizada como Vulnerável (VU), pelo critério A2d.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global400

Não consta
Não consta
LC

Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo nos estados do Piauí, Ceará, Maranhão, Rio Grande do
Norte, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Minas Gerais, sendo tipicamente associada à
Caatinga1579 mas ocorrendo em Diamantina (MG).
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História natural
Os animais da espécie são grandes, de 700 a 900 gramas1644, com comprimento de corpo e cabeça de
384 a 410 mm1463 e cauda atrofiada. A pelagem é densa e macia. A coloração geral é amarelo-acinzentada
ou alaranjada, tracejada com pêlos brancos e pretos, com tom mais amarelado nas partes posteriores. A
superfície ventral é branco-amarela, sendo os pêlos da garganta totalmente brancos. A parte posterior da
coxa e das patas é castanha. As patas posteriores possuem três dedos. Possuem os tubérculos plantares
bastante desenvolvidos, garras rombudas e curtas, cobertas com pêlos ungueais longos251,1579.
A espécie tem hábito terrestre, ocorrendo nas formações rupestres da Caatinga e de áreas de Cerrado
sensu stricto205,1122,2211. A dieta é herbívora1644. Existe uma informação antiga de 1968, de que nidificam
também em ocos de árvores quixabeiras em Quixaba, PE1052.
População
As populações de Kerodon rupestris eram relatadas como muito abundantes antigamente, mas
atualmente a espécie é encontrada apenas em unidades de conservação e áreas particulares protegidas
ou locais de difícil acesso. Embora não existam dados demográficos de longo período, trabalhos em
campo obtidos ao longo de toda a área de distribuição da espécie têm verificado um drástico declínio
populacional ao longo dos últimos dez anos, com várias extinções locais verificadas. Este declínio,
devido principalmente à caça e destruição de afloramentos rochosos, pode ter sido agravado pela seca
extrema dos últimos anos (G. Lessa, M.L. Reis, J. Alves de Oliveira, P.H. Asfora & A.M. Almeida, obs.
pess., 2013).
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A espécie sofre intensa pressão de caça devido ao seu tamanho grande e pela qualidade de sua carne1579.
Karimi et al.1052 já citam a pressão de caça sobre esta espécie e o declínio populacional resultante.
Esta pressão ainda causa declínio populacional, já que a espécie não é mais encontrada ou apresenta
populações extremamente reduzidas fora de áreas protegidas. Sendo sempre associada a afloramentos
rochosos, a mineração de calcário e a construção de estradas, responsáveis pela destruição em grande
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escala destes afloramentos, também representam ameaças importantes à espécie.
Presença em unidades de conservação
Piauí: PARNA Serra da Capivara;
Ceará: PARNA de Ubajara884;
Minas Gerais: PARNA das Sempre Vivas1145.
Pesquisas
A espécie tem sido utilizada em pesquisas de caráter bioquímico1251 e morfo-fisiológico1195,2464.

Akodon mystax Hershkovitz, 1998

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae
Nome comum: rato-do-chão-do-caparaó

Foto: Pablo Rodrigues Gonçalves

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite
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Justificativa
Akodon mystax é endêmico do Brasil, conhecido somente na localidade-tipo, PARNA do Caparaó,
em área de altitude elevada, acima de 1.800 m. A espécie ocorre em apenas uma localização. A área
recebe constantemente visitação estando sujeita a incêndios antropogênicos. Além disso, por ser apenas
uma população está sujeita a eventos estocásticos como epizootias ou mudanças ambientais. Estas são
ameaças plausíveis que poderão levar a espécie à categoria de Criticamente em Perigo ou Extinta em
futuro próximo. Desta forma, a espécie foi classificada como Vulnerável (VU) pelo critério D2.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global446

Não consta
Não consta
DD

Distribuição geográfica
A espécie é conhecida somente na localidade-tipo, PARNA do Caparaó, em zonas altitudinais
elevadas, acima de 1.800 m, no limite entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo926. Sua área de
ocupação é estimada em 25 km2, calculada pela área ocupada por campos de altitudes acima de 1.800 m
nos cumes e altiplanos da Serra do Caparaó.

História natural
A espécie ocorre em campos de altitude da Serra do Caparaó, no PARNA do Caparaó, apresentando
maiores densidades em zonas altitudinais acima de 2.100 m, onde habita touceiras compostas pelo bambúandino, Chusquea spp. e por capim, Cortadeira spp.251,838. Dados sobre sua reprodução se restringem
à observação de uma fêmea com quatro embriões1667. Akodon mystax representa uma das espécies de
mamíferos endêmicas aos campos de altitude brasileiros, sem parentescos próximos com espécies de
zonas altitudinais adjacentes ou de formações florestais da Mata Atlântica. A distribuição restrita desta
espécie sugere sua baixa capacidade de dispersão por zonas altitudinais inferiores e sua especialização
aos climas úmidos e frios dos campos de altitude838. Levantamentos feitos no PARNA do Itatiaia haviam
identificado a ocorrência de A. mystax entre os roedores restritos aos campos de altitude829, mas estudos
posteriores demonstraram se tratar de uma outra espécie, A. paranaensis838. Possui tamanho pequeno a
médio, aproximadamente 16 a 25 gramas1644, comprimento da cauda pouco menor do que o do corpo e
comprimento de cabeça e corpo de 66 a 101 mm. Coloração do dorso geralmente castanho-acinzentada,
com limite pouco definido em relação à coloração do ventre, que é branco-acinzentada, com as bases
dos pelos acinzentadas. Orelhas grandes, pouco pilosas. Superfície superior das patas cinza-claro. Cauda
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pilosa e bicolor, com pelos dorsais escuros e ventrais mais claros. Quatro pares de mamas: peitoral, pósaxial, abdominal e inguinal251,1579.
População
A espécie é comum onde ocorre, sendo o pequeno mamífero mais abundante acima de 2.400 m de
altitude240.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A única área conhecida onde a espécie ocorre recebe visitação constante e está sujeita a incêndios
antropogênicos2003. Tendo em vista sua dimensão reduzida, esta única área de ocorrência da espécie pode
ser totalmente destruída, representando, portanto, uma localização no sentido utilizado pela IUCN.
Ações de conservação
Devem ser priorizadas medidas de prevenção e controle rápido de incêndios nas zonas altitudinais
mais elevadas do PARNA do Caparaó, resguardando a maior porção possível de habitat original na área
de ocorrência da espécie.
Presença em unidades de conservação
Minas Gerais/Espírito Santo: PARNA do Caparaó.
Pesquisas
Desde sua descrição, a espécie foi alvo de poucos estudos, quase todos voltados para sua sistemática,
genética e biogeografia247,838,1666, e aspectos básicos de sua história natural permanecem ainda não
investigados. Deste modo, são necessários mais estudos focados na dinâmica populacional e reprodução
da espécie, monitorando flutuações populacionais e testando suas possíveis correlações com mudanças
ambientais naturais e antropogênicas. Um maior esforço de inventários deve ser direcionado a localidades
com campos de altitude pouco contempladas por levantamentos mastofaunísticos, com o intuito de
localizar populações adicionais da espécie.
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Cerradomys goytaca Tavares, Pessôa & Gonçalves, 2011

Foto: Pablo Rodrigues Gonçalves

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae
Nome comum: rato-goytacá
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Justificativa
Cerradomys goytaca é endêmica do Brasil, encontrada exclusivamente em restingas atualmente
descontínuas no litoral norte do estado do Rio de Janeiro e no litoral sul do estado do Espírito Santo. Sua
extensão de ocorrência, portanto, é restrita, calculada em 2.200 km2. Boa parte das restingas ocupadas pela
espécie sofre intensa pressão pela expansão urbana e industrial, e pela conversão de formações naturais
de restingas e matas semideciduais em áreas para atividades agropastoris. Estima-se que este conjunto
de atividades afete aproximadamente 40% da extensão de ocorrência da espécie, e a previsão é de que
esses empreendimentos acarretem declínio da extensão de ocorrência, área de ocupação e qualidade do
habitat. Desta forma, a espécie é classificada como Em Perigo (EN) pelos critérios B1ab(i,ii,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global

Não consta
Não consta
Não consta

Outros nomes aplicados ao táxon
A espécie anteriormente foi referida como Oryzomys subflavus174,175 ou como Cerradomys
subflavus869,1319,1823 em estudos ecológicos no PARNA da Restinga de Jurubatiba até o seu posterior
reconhecimento e descrição como Cerradomys goytaca por Tavares et al.2261.
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Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, restrita às planícies arenosas do litoral norte do Rio de Janeiro e
litoral sul do Espírito Santo2261.

História natural
Cerradomys goytaca representa uma das poucas espécies de mamíferos endêmicas a restingas, e
no PARNA da Restinga de Jurubatiba constitui o único roedor cricetídeo habitante da formação aberta
arbustiva de Clusia, que se desenvolve nas partes mais áridas da planície arenosa de restinga. Nesta
formação, a densidade deste roedor é limitada pela disponibilidade de ilhas de vegetação na formação
arbustiva, sendo em geral baixa quando comparada com a densidade relativa de outros roedores cricetídeos
em outras restingas. Bergallo et al.174 reportaram uma densidade média de 1,04 ± 1,09 indivíduo por
ilha de vegetação no PARNA da Restinga de Jurubatiba. Os indivíduos se abrigam no interior das
ilhas de vegetação em meio à densa liteira ou à bromélias secas, também podendo construir ninhos ou
utilizar a copa de árvores de Clusia graças ao certo grau de arborealidade evidenciado pela espécie2261. A
dinâmica populacional de C. goytaca é influenciada pelas chuvas, de modo que a estiagem do início da
estação seca determina maiores taxas de sobrevivência e incrementos populacionais tardios, geralmente
registrados ao final da estação seca. Apesar desta flutuação sazonal, a taxa média de sobrevivência de C.
goytaca ao longo do ano é relativamente alta comparada a outros roedores em restingas e a reprodução
ocorre em todas as estações climáticas. A longevidade máxima registrada em vida livre é de 18 meses.
Ninhadas paridas em laboratório variaram de quatro a cinco filhotes e estes levaram pouco mais de 30
dias para alcançarem o tamanho corporal mínimo observado em indivíduos reprodutivos1182. A espécie
é hospedeira de ácaros laelapíneos, e as fêmeas são mais parasitadas do que os machos1319. Dentre os
recursos alimentares consumidos por C. goytaca, destaca-se a palmeira-guriri ou juruba, Allagoptera
arenaria, que possivelmente possui sua dispersão facilitada por este roedor devido ao seu hábito de
enterrar sementes869. A espécie representa também o roedor cricetídeo mais predado por corujas Tyto
furcata no PARNA da Restinga de Jurubatiba, constituindo 37,6% dos mamíferos predados por estas
aves de rapina1183.
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A espécie apresenta tamanho relativamente pequeno, com comprimento corporal de 116 a 166 mm
e cauda pouco maior do que o corpo, de 130 a 181 mm. O dorso do corpo é laranja grisalho com
marrom, com pelos relativamente curtos. A cabeça é acinzentada, principalmente em torno dos olhos e
das bochechas. Ventre esbranquiçado, onde os pêlos são curtos, escassos, e de cor cinza-pálido. Cauda
nitidamente bicolor, com os pelos ventrais despigmentados. Possui tufos de pêlos ungueais, garras
raramente ultrapassando o comprimento das unhas. Fêmeas possuem quatro pares de mamas2261.
População
A espécie é localmente abundante, ocorrendo em várias formações de vegetação da restinga, embora
seja mais frequente na formação aberta arbustiva de ilhas de Clusia (Clusiaceae)175,2261. O tamanho
da população varia sazonalmente, com menores abundâncias durante a estação chuvosa (fevereiro) e
maiores abundâncias ao final da estação seca (agosto)1182.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
A região de restinga do estado do Rio de Janeiro está severamente ameaçada, devido à expansão
das atividades petrolíferas da Bacia de Campos, atividades portuárias e do aumento da especulação
imobiliária na área. A introdução de espécies exóticas, Rattus rattus e Mus musculus, também é
uma ameaça, inclusive dentro do PARNA da Restinga de Jurubatiba, onde estas espécies têm sido
reportadas1183. Fora do PARNA, na região do empreendimento do Porto do Açu, a área de restinga está
sendo completamente descaracterizada, assim como na região da Barra do Furado. Além disso, a área
de registro mais ao norte, na foz do rio Itabapoana (Praia das Neves), no Espírito Santo, também está
sendo afetada pela construção de outro porto para a exportação de minério. Esses empreendimentos
impactam aproximadamente 40% da extensão de ocorrência da espécie e não se encontram aliados à
criação de unidades de proteção integral dos remanescentes de restingas nas fozes dos rios Paraíba do
Sul e Itabapoana.
Presença em unidades de conservação
Rio de Janeiro: PARNA da Restinga de Jurubatiba2261.
Pesquisas
A ecologia e dinâmica populacional da espécie têm sido estudadas no PARNA da Restinga de
Jurubatiba desde 2004174,175,1182,1318,1319,1822, constituindo uma das espécies-foco do programa de Pesquisas
Ecológicas de Longa Duração (PELD) que tem esta unidade de conservação como um de seus sítios. A
espécie apresenta uma distribuição descontínua, com uma grande lacuna de ocorrência entre as fozes
dos rios Paraíba do Sul e Itabapoana, e as implicações desta aparente disjunção para o nível de distinção
genética entre populações devem ser investigadas. O status taxonômico destas populações e da própria
espécie também devem ser reavaliados, especialmente tendo em vista as análises genéticas mais recentes
que apontam uma baixa divergência genética entre C. goytaca e C. subflavus245.
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Euryoryzomys lamia (Thomas, 1901)
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae
Nome comum: rato-do-mato
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Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) B1ab(iii)
Justificativa
Euryoryzomys lamia é conhecida de quatro localidades, no oeste do estado de Minas Gerais e leste de
Goiás, das quais duas apresentam atualmente vegetação bastante degradada. Em Anápolis e no PARNA
Chapada dos Veadeiros a espécie foi bastante capturada, mas a vegetação desta primeira localidade
já foi quase totalmente destruída não restando mais do que fragmentos de mata semidecidual. Na
localidade-tipo, a vegetação descrita originalmente como floresta tropical, foi também muito alterada.
Neste local, coletas recentes não registraram a espécie. Uma vez que as espécies de Euryoryzomys têm
baixa resistência à fragmentação, é muito possível que a espécie não ocorra mais também na região de
Anápolis. Desta forma, a extensão de ocorrência atual da espécie deve ser estimada utilizando apenas as
duas localidades onde a mesma foi recentemente coletada: Mimoso de Goiás e Cavalcante. Esta extensão
de ocorrência (EOO) é menor do que 500 km2. A população da espécie está severamente fragmentada e
continua sofrendo perda de qualidade de habitat. Portanto, Euryoryzomys lamia foi categorizado como
Em Perigo (EN), pelo critério B1ab(iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas684
Avaliação global1704
*Avaliada como Oryzomys lamia.

DD*
Novas ou melhores informações disponíveis e
mudança genuína no estado de conservação
Minas Gerais: CR
EN A2c+3c

Outros nomes aplicados ao táxon
Oryzomys lamia (Thomas, 1901).
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Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, conhecida de quatro localidades: rio Jordão (localidade-tipo), no oeste
do estado de Minas Gerais e mais três localidades no leste de Goiás: Anápolis, Chapada dos Veadeiros e
Mimoso de Goiás252. Em Anápolis e no PARNA Chapada dos Veadeiros a espécie foi bastante capturada,
mas a vegetação desta primeira localidade já foi quase totalmente destruída não restando mais do que
fragmentos de mata semidecidual. Na localidade-tipo a vegetação, descrita originalmente como floresta
tropical2427 foi também muito alterada. Neste local, coletas recentes não registraram a espécie. Uma vez
que as espécies de Euryoryzomys têm baixa resistência à fragmentação, é muito possível que a espécie
não ocorra mais também na região de Anápolis. Desta forma, a extensão de ocorrência atual da espécie
deve ser estimada utilizando apenas as duas localidades onde foram recentemente coletadas: Mimoso de
Goiás e Cavalcante. Esta EOO é menor do que 500 km2.

História natural
A espécie é de tamanho médio, com comprimento de cabeça e corpo 141 a 161 mm, cauda de 131 a
160 mm e peso de 40 a 85 gramas241, cauda de comprimento maior ou similar ao do corpo. Coloração
do dorso variando de castanho-escura a castanho-avermelhada, com os pelos mais claros nas laterais,
que são delimitadas em relação ao ventre esbranquiçado. Cauda pouco pilosa. Patas longas e estreitas,
geralmente com a superfície superior recoberta de pelos claros. As fêmeas possuem quatro pares de
mamas: peitoral, pós-axial, abdominal e inguinal251,1579. O cariótipo é igual a 2n = 58, FN = 82 252.
A espécie tem hábito terrestre, sendo restrita a encraves de floresta semidecidual (duas das quatro
localidades) e de cerradão (uma das quatro localidades)241,252. Como as demais espécies do gênero, E.
lamia pode apresentar baixa tolerância à fragmentação, ocorrendo em uma variedade de habitat, mas
apenas em grandes manchas contínuas e desaparecendo em resposta à fragmentação. A dieta das espécies
do gênero é frugívora-granívora1644.
População
Não há informações populacionais, mas acredita-se que a população esteja declinando em decorrência
da destruição de habitat1704.
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Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Das quatro localidades onde a espécie é conhecida, duas foram severamente degradadas (Anápolis
e rio Jordão). Toda a região de ocorrência da espécie encontra-se atualmente bastante degradada, o que
permite inferir um declínio populacional para esta espécie, em função da baixa tolerância das espécies
do gênero à fragmentação.
Presença em unidades de conservação
Goiás: PARNA Chapada dos Veadeiros241,252.

Gyldenstolpia planaltensis (Ávila-Pires, 1972)
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Nome comum: rato-do-mato
Não A
IC
ENDÊbM
rasil
do

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) B2ab(iii,iv)
Justificativa
Gyldenstolpia planaltensis é endêmica do Brasil, conhecida somente de três registros: dois no
Distrito Federal e um no Mato Grosso. Encontrada apenas em ambientes de campo limpo, provavelmente
aqueles sazonalmente inundáveis, e associados a áreas úmidas ou corpos d’água, cuja área representa
uma pequena fração da extensão de ocorrência da espécie, calculada em aproximadamente 7.500 km2.
Assumindo que o habitat da espécie ocupe até 5% desta área, a área de ocupação é estimada em 325
km2. O último registro da espécie foi em 1995 em uma unidade de conservação, porém a espécie não foi
mais encontrada desde então, mesmo com esforços de captura mais recentes, inferindo-se um declínio
populacional continuado. As três subpopulações, que representam três localizações, estão distantes entre
si, isoladas e sujeitas a alterações de habitat pela expansão agrícola e crescimento de área urbana no
Cerrado. Portanto a espécie foi categorizada como Em Perigo (EN) B2ab(iii,iv).
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1662
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1662

CR* A4c
Novas ou melhores informações disponíveis
Não consta
EN* B1ab(iii)

*Avaliada como Kunsia fronto.

Outros nomes aplicados ao táxon
Kunsia fronto planaltensis Ávila-Pires, 1972.
Notas taxonômicas
A taxonomia do gênero Kunsia Hershkovitz, 1966 foi revisada por Pardiñas et al.1665, que propuseram
um novo gênero, Gyldenstolpia, para alocar K. fonto e suas subespécies. Kunsia fronto planaltensis foi
elevada a categoria de espécie, sob a denominação Gyldenstolpia planaltensis.
Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do bioma Cerrado e foi registrada no Distrito Federal e no Mato Grosso206. O
último registro, no Distrito Federal, é da década de 1990.

História natural
Comprimento de cabeça e corpo de aproximadamente 275 mm (Pardinãs & Bezerra, dados não
publicados). Esta espécie possui hábito semifossorial. Encontrada apenas em ambientes de campo
limpo, provavelmente aqueles sazonalmente inundáveis, e associados a áreas úmidas ou corpos
d’água1664, cuja área representa uma pequena fração da extensão de ocorrência da espécie, calculada em
aproximadamente 7.500 km2. Assumindo que o habitat da espécie ocupe até 5% desta área, a área de
ocupação é estimada em 325 km2.
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População
O status de conservação da espécie é crítico, pois o habitat onde a espécie ocorre vem sendo
continuamente alterado. São conhecidas três subpopulações: no DF, foi registrada em 1959 somente
na localidade-tipo, no Jardim Zoológico e na década de 1990 na ESEC de Águas Emendadas; há ainda
um registro no Mato Grosso sem localidade especificada, em 1960, e um registro em 1969 na Serra do
Roncador (MT)206,1273.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
Segundo Bezerra206, o conhecimento atual da espécie sugere que o seu estado de conservação é
crítico. A espécie é conhecida a partir de apenas três subpopulações, com uma delas distante 525 km das
outras duas, e os registros mais recentes da espécie foram feitos há quase 20 anos206. Atualmente, a maior
ameaça à espécie é a alteração do habitat onde ocorre206. Há registros em uma área protegida onde da
espécie não foi mais coletada, ESEC Águas Emendadas (DF), apesar dos esforços de captura. Portanto é
possível que a espécie esteja ameaçada neste local, embora se trate de uma unidade de conservação, ou
seja naturalmente rara em coletas com metodologias tradicionais.
Presença em unidades de conservação
Distrito Federal: ESEC de Águas Emendadas206.
Pesquisas
Áreas em que a espécie foi registrada deveriam ser reamostradas com o objetivo de tentar obter novos
espécimes e, consequentemente, dados mais robustos sobre a ecologia, história natural e sistemática da
espécie e do gênero.

Juscelinomys candango Moojen, 1965

Foto: João Moojem Oliveira - MN/UFRJ

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae
Nome comum: rato-candango
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Não A
IC
ENDÊbM
rasil
do
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Categoria de risco de extinção e critérios
Criticamente em Perigo, Possivelmente Extinta (CR-PEX) D
Justificativa
Juscelinomys candango é conhecida apenas para a localidade-tipo, a Fundação Zoobotânica de
Brasília, Distrito Federal, que foi totalmente descaracterizada, e apesar de muitos esforços de coleta
dessa espécie na natureza, nenhum indivíduo foi registrado desde 1960. Entretanto, a descoberta de duas
espécies do mesmo gênero na Bolívia cria a expectativa de que a espécie ainda pode ser encontrada,
sendo necessários mais esforços para a captura em áreas de Cerrado. Portanto a espécie foi categorizada
como Criticamente em Perigo, Possivelmente Extinta (CR-PEX) pelo critério D.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1267,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1167

CR A1a
Não consta
EX

Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, conhecida apenas para a localidade-tipo, a Fundação Zoobotânica
de Brasília, Distrito Federal675,1465. Apenas o material-tipo é conhecido de oito indivíduos, coletado em
1960.

História natural
A espécie tem tamanho médio de 90 gramas1644, com comprimento corpo e cabeça de 128 a 155 mm1465
e comprimento da cauda menor do que o do corpo. Pelagem do dorso castanho-alaranjada, fortemente
tracejada de preto, especialmente na linha dorsal. Pelagem mais clara e uniforme nos flancos e alaranjada
no ventre, e nas regiões perioftálmicas, bochechas e faces interiores de membros anteriores e posteriores.
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Pelos do dorso e das laterais têm a base cinza, mas os do ventre são totalmente alaranjados. Focinho
longo, orelhas curtas, bem revestidas, nos bordos, de pelos curtos da cor do dorso. Cauda muito grossa
e frágil, mutilando-se facilmente, e densamente coberta de pelos, que escondem totalmente as escamas.
Patas finamente revestidas de pelos alaranjados curtos, garras bem desenvolvidas, principalmente nas
patas anteriores. Quatro pares de mamas251,1579. A espécie é semifossorial e alimenta-se de material vegetal
e formigas1465. Habita áreas de campos cerrados com árvores esparsas e revestimento de gramíneas,
a 1.030 m de altitude1465. Possui ninhos subterrâneos, cujas entradas são descritas como dois canais
ovalados, com cerca de 9 cm do eixo maior, que partem de pontos opostos no nível do solo e convergem
para um ponto, cerca de 80 cm abaixo do nível do solo, a partir de onde um pequeno canal dá acesso ao
ninho esférico de cerca de 9 cm de diâmetro1465. Estes ninhos são esparsamente forrados com fragmentos
de gramíneas e raízes finas1465.
População
O hábito semifossorial pode dificultar sua coleta pelos métodos tradicionalmente usados, mas a
espécie parece ser rara1267. Muitos estudos têm tentado coletar indivíduos dessa espécie na natureza, mas
nenhum indivíduo foi registrado desde mil novecentos e sessenta1167. Entretanto, a descoberta de duas
espécies do mesmo gênero na Bolívia675 cria a expectativa de que a espécie ainda pode ser encontrada.
Tendência populacional: desconhecida (possivelmente extinta).
Ameaças
A destruição do Cerrado é a principal ameaça.
Presença em unidades de conservação
Desconhecida.
Pesquisas
São necessários mais esforços para a captura em áreas de Cerrado.
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Microakodontomys transitorius Hershkovitz, 1993
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae
Nome comum: rato-do-mato
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Não A
Categoria de risco de extinção e critérios
IC
ENDÊbM
Em Perigo (EN) B1ab(iii)+2ab(iii)do rasil

Justificativa
Microakodontomys transitorius é conhecida de apenas duas localidades no Distrito Federal. A
espécie é restrita a campos limpos, rara, e aparentemente não tolera modificações no habitat. A extensão
de ocorrência da espécie é de 1.000 km2 e a área de ocupação é de 180 km2. A população da espécie está
severamente fragmentada, pois a cidade de Brasília está entre as duas áreas protegidas, o PARNA de
Brasília e a área da Marinha. Ambas as áreas, embora protegidas, sofrem forte pressão imobiliária no
entorno, resultando indiretamente em perda da qualidade de habitat para espécies, devido principalmente
ao aumento de animais domésticos no interior das áreas. Portanto, Microakodontomys transitorius foi
categorizada como Em Perigo (EN) B1ab(iii)+2ab(iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1276

Não consta
Não consta
EN B1ab(iii)

Distribuição geográfica
A espécie foi originalmente descrita do PARNA de Brasília, Distrito Federal251,1579 e mais quatro
indivíduos foram coletados na Área Alfa da Marinha, situada próxima à APA Gama e Cabeça de Veado
(R. Paresque, obs. pess., 2013).
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História natural
A espécie é pequena, pesando 18 gramas1644, com comprimento de corpo e cabeça 70 mm925 e tem cauda
mais longa do que o comprimento do corpo, pelagem macia, dorso castanho, tracejado de preto, mais
saturado na cabeça, sobrepelos castanho-escuros basalmente, com bandas subterminais arruivadas ou
inteiramente enegrecidas e laterais mais claras do que o dorso. Possui anéis perioftálmicos enegrecidos;
focinho com uma banda estreita enegrecida em cada lado, da ponta ao canto do olho. Ventre e superfície
interna dos membros são lavados de amarelo-escuro; a cauda é escura na superfície superior, com os
dois terços terminais mais claros ventralmente. Vibrissas curtas, patas posteriores longas, unhas finas e
não obstruídas por tufos ungueais251,1579. A espécie possui hábito terrestre e aparentemente habita campos
limpos em áreas preservadas no Cerrado925. A dieta é frugívora-granívora1644.
População
Não existem dados disponíveis para estimar variações no tamanho populacional da espécie ao longo
do tempo.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
Aparentemente a espécie não tolera alterações de habitat; as duas localidades de coleta se encontram
em áreas bem conservadas.
Presença em unidades de conservação
Distrito Federal: PARNA de Brasília.
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Oligoryzomys rupestris Weksler & Bonvicino, 2005
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae
Nome comum: rato-da-árvore

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Não A
IC
ENDÊbM
rasil
do

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) B2ac(iii,iv)
Justificativa
Oligoryzomys rupestris é endêmico de campos rupestres, ocorrendo em localidades nos estados da
Bahia, Goiás e Minas Gerais. A espécie é restrita a altitudes acima de 1.500 m e sua área de ocupação é
estimada em cerca de 300 km2. A população da espécie pode ser considerada severamente fragmentada
em função da grande distância e alteração do habitat entre as localidades conhecidas. O fogo representa
uma ameaça plausível que pode extinguir qualquer uma das subpopulações. Desta forma, a espécie está
também sujeita a flutuações extremas em número de localizações, subpopulações e indivíduos maduros.
Portanto, a espécie foi categorizada como Em Perigo (EN) B2ac(iii,iv).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global2424

Não consta
Não consta
DD

Distribuição geográfica
A espécie ocorre nos estados de Goiás, em Pouso Alto, parte alta do PARNA Chapada dos Veadeiros,
na Bahia, no Pico das Almas, região da Chapada Diamantina2425, e foi também capturada no PARNA Serra
do Cipó (MG)2126. A extensão de ocorrência desta espécie (EOO), considerando o polígono formado por
estas localidades, é de 200.000 km2, mas a área de ocupação da espécie representa apenas uma pequena
proporção desta EOO, uma vez que a mesma ocorre apenas nos campos rupestres acima de 1.500 m.
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História natural
A espécie possui tamanho pequeno, 14 gramas1644, com comprimento corpo e cabeça de 76 a 99 mm2425
e comprimento da cauda maior que o do corpo. Coloração do dorso variando 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 grandes. Patas longas e finas cobertas de pequenos pêlos claros.
Cauda fina e pouco pilosa. Quatro pares de mamas, peitoral, pós-axial, abdominal e inguinal251,1579.
O cariótipo da espécie é igual a 2n = 44 e 46 FN = 52-532425. As espécies do gênero são frugívorasgranívoras1644 e têm hábito terrestre escalatório. Oligoryzomys rupestris parece ser restrita a campos
rupestres em grandes altitudes, 1.500 m e acima. De distribuição restrita, a espécie ocorre apenas em
ambientes conservados1579.
População
O estado populacional é desconhecido2424.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A espécie é restrita a campos rupestres não alterados em grandes altitudes. As localidades onde ocorre
são unidades de conservação, e a maior ameaça à espécie é o fogo. A população da espécie pode ser
considerada severamente fragmentada em função da grande distância e alteração do habitat entre as
localidades conhecidas, que podem ser consideradas localizações, uma vez que o fogo representa uma
ameaça plausível que pode extinguir qualquer uma destas subpopulações.
Presença em unidades de conservação
Bahia: PARNA da Chapada Diamantina1718;
Goiás: PARNA Chapada dos Veadeiros, APA Estadual Pouso Alto241 (oficina de avaliação);
Minas Gerais: PARNA da Serra do Cipó2126, APA Morro da Pedreira.
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Rhipidomys cariri Tribe, 2005
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae
Nome comum: rato-da-árvore
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) B2ab(ii,iii)

Não A
IC
ENDÊbM
rasil
do

Justificativa
Rhipidomys cariri é conhecida de apenas três localidades nos estados do Ceará e da Bahia, com
uma extensão de ocorrência de 50.000 km2. A espécie utiliza matas de encosta, que ocorrem apenas nas
três localidades de onde é conhecida, podendo representar cerca de 3% da área total, portanto a espécie
tem uma área de ocupação (AOO) de 1.500 km2. Esta área sofre declínio continuado em extensão e
qualidade do habitat devido ao desmatamento das florestas de encosta para agricultura que representam
uma ameaça plausível sobre as três localizações da espécie. Portanto Rhipidomys cariri foi categorizada
como Vulnerável (VU), pelo critério B2ab(ii,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1686

Não consta
Não consta
DD

Distribuição geográfica
A espécie ocorre no estado do Ceará, na Chapada do Arararipe e na serra de Baturité, e no estado
da Bahia, no município de Morro do Chapéu2311. Após a avaliação da espécie, Tribe2310 citou uma nova
localidade de ocorrência da mesma, no PARNA do Catimbau, em Pernambuco.
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História natural
A espécie é de tamanho médio com 70 g, aproximadamente1644, com comprimento corpo e cabeça
de 130 a 154 mm251. No gênero, o comprimento da cauda varia de pouco maior até uma vez e meia o
comprimento do corpo, a coloração do dorso é castanho-avermelhada, castanho-alaranjada ou castanhoacinzentada. Pelos das laterais do corpo mais claros e com limite bem definido com a coloração branca
ou branco-amarelada do ventre. Pelos do ventre totalmente brancos ou com as bases acinzentadas.
Vibrissas longas estendendo-se além do limite posterior das orelhas, que têm a aparência nua. Olhos
grandes. Patas curtas e largas, geralmente brancas, com uma mancha mais escura bem nítida na parte
central da superfície superior. Tufos ungueais claros, cauda revestida por pelos curtos, mas com as
escamas epidérmicas aparentes. Os pelos da ponta da cauda em geral são mais longos, formando um
pincel. Três pares de mamas, pós-axial, abdominal e inguinal251,1579.
Para o cariótipo do gênero Rhipidomys ver Carvalho et al.382. A espécie tem hábito arborícola e se
alimenta de sementes e artrópodes1579. Habita formações de brejos na Caatinga2311. Ocorre em enclaves
mésicos cercados por vegetação de caatinga nas florestas de encostas, palmeiras e também em culturas,
principalmente de café e cana de açúcar2310.
População
Não há informações populacionais.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
Nas áreas onde a espécie ocorre está havendo desmatamento das matas de encosta para a agricultura
e represamento das nascentes, destruindo exatamente os ambientes preferenciais da espécie.
Presença em unidades de conservação
Pernambuco: PARNA do Catimbau2310;
Bahia: PARNA da Chapada Diamantina1718.
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Rhipidomys tribei Costa, Geise, Pereira & Costa, 2011
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae
Nome comum: rato-da-árvore
ÊMIClA
ENdD
o brasi

o

Categoria de risco de extinção e critérios DNÊãMICA
EN brasil
do
Em Perigo (EN) B1ab(ii,iii)
Justificativa
Rhipidomys tribei é endêmica do Brasil, sendo registrada no estado de Minas Gerais, nos municípios
de Santa Bárbara, Araponga, Viçosa e Muriaé. Embora sua distribuição conhecida até o momento seja
restrita, com uma extensão de ocorrência de aproximadamente 2.000 km2, sua descrição é recente e novos
registros são bastante prováveis. Sua atual área de distribuição encontra-se numa região fragmentada e
com impactos devido à expansão agropecuária e mineração. Portanto, Rhipidomys tribei foi categorizado
como Em Perigo (EN), pelo critério B1ab(ii,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global

Não consta
Não consta
Não consta

Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, conhecida apenas por sua localidade-tipo, em Minas Gerais, e por três
outras localidades no sudeste do mesmo estado509, nos municípios de Santa Bárbara, Araponga, Viçosa e
Muriaé. A extensão de ocorrência, estimada com base no mínimo polígono convexo que engloba todas
as localidades conhecidas, é de aproximadamente 2.000 km2.
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História natural
As espécies do gênero Rhipidomys são de tamanho médio, indivíduos desta espécie pesam
aproximadamente 50 gramas1644, comprimento da cauda variando de pouco maior até uma vez e meia
o comprimento do corpo. Coloração do dorso castanho-avermelhada, castanho-alaranjada ou castanhoacinzentada. Pelos das laterais do corpo mais claros e com limite bem definido com a coloração branca
ou branco-amarelada do ventre. Pelos do ventre totalmente brancos ou com as bases acinzentadas.
Vibrissas longas estendendo-se além do limite posterior das orelhas, que têm a aparência nua. Olhos
grandes. Patas curtas e largas, geralmente brancas, com uma mancha mais escura bem nítida na parte
central da superfície superior. Tufos ungueais claros, cauda revestida por pelos curtos, mas com as
escamas epidérmicas aparentes. Os pelos da ponta da cauda em geral são mais longos, formando um
pincel. Três pares de mamas, pós-axial, abdominal e inguinal251,1579. A espécie R. tribei habita floresta
semidecídua montana ou sub montana509.
População
Não há informações populacionais.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Sua atual área de distribuição encontra-se numa região fragmentada e com impactos devido à
expansão agropecuária e mineração.
Presença em unidades de conservação
Minas Gerais: RPPN Santuário do Caraça, PE da Serra do Brigadeiro509.
Pesquisas
São necessários estudos principalmente para localizar novas populações, além de estudos populacionais.
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Thalpomys cerradensis Hershkovitz, 1990
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae
Nome comum: rato-do-chão
ÊMIClA
ENdD
o brasi

o

Categoria de risco de extinção e critériosNDNÊãMICA
E brasil
do
Vulnerável (VU) A2c+3c
Justificativa
Thalpomys cerradensis ocorre no sudoeste do estado da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Tocantins
e sudeste do Mato Grosso, sendo associado a fisionomias abertas do Cerrado, apesar de também ter
sido capturado em mata de galeria. O fogo não representa ameaça à espécie, pois a mesma aumenta de
densidade após queimadas e é menos frequente em áreas bem preservadas. Entretanto, a espécie deve
ter perdido mais de 30% de sua população nos últimos dez anos devido ao avanço das plantações de soja
e Eucalyptus sp., e esta perda deve continuar pelos próximos anos. Portanto, Thalpomys cerradensis é
categorizada como Vulnerável (VU), pelos critérios A2c+3c.
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1268

Não consta
Não consta
LC

Distribuição geográfica
A espécie ocorre no sudoeste do estado da Bahia, Distrito Federal, Goiás, Tocantins e sudeste do
Mato Grosso60,373,375,1663. Sua distribuição no sudoeste do Piauí é inferida a partir da presença da espécie
em Formosa do Rio Preto (BA)373. O mapa apresentado corresponde à área inferida a partir dos pontos
de ocorrência da espécie. A área de ocupação da espécie vem diminuindo nos últimos anos devido à
perda de vegetação natural na área de distribuição da espécie.
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História natural
A espécie é de tamanho pequeno, com 20 a 35 g aproximadamente1644, com comprimento corpo
e cabeça de 101 mm251 e cauda menor que o comprimento do corpo. Coloração do dorso variando
de amarelada a castanho-avermelhada, laterais com coloração mais clara, sem limite definido com o
ventre esbranquiçado. Orelhas relativamente grandes, revestidas por pelos curtos nas superfícies interna
e externa. Olhos de tamanho normal, não reduzido. Superfície superior das patas clara. Pelos ungueais
curtos e claros. Cauda densamente revestida por pelos curtos, ocultando parcialmente as escamas
epidérmicas251,1579.
O cariótipo, com 2n = 36, NF = 34, foi descrito por Andrade et al.60. A espécie tem hábito terrestre
e ocorre em formações abertas no Cerrado251,1579,2389 e borda de matas de galeria373. Um estudo realizado
no Cerrado do alto rio Araguaia, tendo como objetivo avaliar a utilização do habitat por pequenos
mamíferos terrestres, registrou que T. cerradensis tem ocorrência no cerrado e na vereda246. A dieta é
frugívora-granívora1644. A espécie ocorre em formações abertas e matas de galeria375.
Thalpomys cerradensis utiliza áreas que sofrem queimadas frequentemente na APA Gama e Cabeça
de Veado2389. Briani et al.301 encontraram alta abundância da espécie em áreas recém queimadas de 1 a 2
anos e baixa abundância em áreas antigas. Esta espécie aumenta a densidade populacional após o fogo,
indicando que é uma espécie que se beneficia de queimadas ou perturbações301.
População
Embora não haja dados populacionais, a espécie parece ter perdido mais de 30% de sua população
nos últimos dez anos devido ao avanço das plantações de soja e Eucalyptus sp., e esta perda deve
continuar pelos próximos anos.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A perda de habitat, principalmente em decorrência do avanço das plantações de soja e Eucalyptus sp., é
a principal ameaça. Apesar da vegetação onde a espécie ocorre estar sujeita a queimadas, a espécie aumenta
de densidade após as mesmas, podendo ser considerada como tolerante ou beneficiada por queimadas301.
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Presença em unidades de conservação
Tocantins: ESEC Serra Geral do Tocantins373;
Piauí: ESEC de Uruaçuí-Una;
Bahia: RPPN São Francisco da Trijunção;
Distrito Federal: APA Gama e Cabeça de Veado2389. Também ocorre em outras áreas protegidas, como
Reserva Biológica do IBGE60, Fazenda Água Limpa da UnB e Jardim Botânico de Brasília375,2389.
Pesquisas
Equipe da FIOCRUZ está trabalhando com a filogenia do gênero.

Thalpomys lasiotis Thomas, 1916

Foto: Cibele Rodrigues Bonvicino

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae
Nome comum: rato-do-chão
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Não A
ÊMIC
D
N
E
sil
Em Perigo (EN) A2bc
do bra
Justificativa
Thalpomys lasiotis tem uma distribuição geográfica disjunta, ocorrendo em áreas abertas do Cerrado
brasileiro. A espécie é fortemente associada a campos sazonalmente inundáveis, que em uma das
localidades de ocorrrência da espécie têm secado devido ao rebaixamento do lençol freático. No único
local onde existe monitoramento populacional de longa duração, a abundância da espécie diminuiu
cerca de 77% em um período de 6 anos. As causas deste declínio não são plenamente compreendidas,
contudo, não se tem segurança de que o mesmo não aconteça com toda a população da espécie. Desta
forma, Thalpomys lasiotis foi categorizada como Em Perigo (EN), pelo critério A2bc.
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1269

Não consta
Não consta
LC

Outros nomes aplicados ao táxon
Akodon reinhardti Langguth, 1975.
Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil e tem uma distribuição geográfica disjunta1873. Thalpomys lasiotis
possui registros em São Paulo, no oeste do estado de Minas Gerais, no Distrito Federal, no sudoeste da
Bahia e no sudeste de Rondônia60,1663,2381.

História natural
A espécie é de tamanho pequeno, 17 a 30 g, aproximadamente1644, com comprimento corpo e cabeça
74 a 85 mm251 e cauda menor que o comprimento do corpo. Coloração do dorso variando de amarelada a
castanho-avermelhada, laterais com coloração mais clara, sem limite definido com o ventre esbranquiçado.
Orelhas relativamente grandes, revestidas por pelos curtos nas superfícies interna e externa. Olhos de
tamanho normal, não reduzidos. Superfície superior das patas clara. Pelos ungueais curtos e claros.
Cauda densamente revestida por pelos curtos, ocultando parcialmente as escamas epidérmicas251,1579.
O cariótipo é 2n = 38 e NF = 3889; dois machos apresentaram valores diferentes (2n = 37, NF =
38)2451. Variações cariotípicas foram descritas por Andrade et al.60. A espécie tem hábito terrestre e utiliza
formações abertas no Cerrado. É altamente associada a áreas úmidas, como campos linpos e campos de
murunduns sazonalmente inundáveis243,251,1579,1873. Um estudo realizado no Cerrado do Distrito Federal
sobre a utilização de micro-habitat por algumas espécies de roedores apontou que a densidade de T.
lasiotis é inversamente proporcional à densidade de herbáceas; a espécie prefere áreas onde o capim é
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menos denso1885. A dieta é frugívora-granívora1663.
População
Um estudo realizado no Cerrado do Distrito Federal concluiu que a densidade populacional de T.
lasiotis é aparentemente afetada pela escassez de recursos alimentares e que existe diferença na densidade
da população entre as estações seca e chuvosa1873. A distribuição da espécie é disjunta. Na ESEC Águas
Emendadas, foi registrado um declínio populacional de cerca de 77% em um período de 6 anos1884.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A espécie ocorre em campos de murunduns sazonalmente inundáveis, que estão secando na ESEC
Águas Emendadas, devido à depressão do lençol freático. Este secamento pode estar causando o
desaparecimento da espécie na ESEC.
Presença em unidades de conservação
Bahia: RPPN São Francisco da Trijunção250;
Distrito Federal: ESEC de Águas Emendadas1872;
Minas Gerais: PARNA da Serra do Cipó350.

Wilfredomys oenax (Thomas, 1928)

Ordem: Rodentia
Família: Cricetidae
Nome comum: rato-do-mato

Foto: Felipe Bortolotto Peters

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) B2ab(ii,iii)
Justificativa
Wilfredomys oenax ocorre em algumas localidades do Uruguai e no Brasil, sendo conhecido de
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poucas localidades no Rio Grande do Sul e Paraná. No estado do Paraná, a espécie foi registrada pela
última vez em 1981 na região metropolitana de Curitiba, e esforços recentes na área não obtiveram
sucesso em seu registro. A espécie é extremamente rara, com poucos registros fortuitos e presente em
egagropilos de coruja. Embora tenha uma extensão de ocorrência relativamente ampla, sua área de
ocupação é extremamente reduzida, pois a espécie vive em refúgios vegetacionais florestais, tornando
sua distribuição disjunta. Em toda área de distribuição as formações florestais estão ameaçadas por
diversas atividades antrópicas, dentre as quais, abertura de pastagem, lavouras, expansão das cidades,
reservatórios de hidrelétricas e retração significativa das florestas com araucária e das florestas estacionais
onde a espécie poderia ocorrer. Acredita-se que sua área de ocupação seja menor que 500 km2. Portanto,
W. oenax foi classificada como Em Perigo (EN), pelo critério B2ab(ii,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior412,1450
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas688a,689
Avaliação global2385

CR A4c
Ajuste na aplicação dos critérios
Paraná: CR
Rio Grande do Sul: EN
EN B2ab(ii,iii,iv)

Notas taxonômicas
Recentemente foi publicado trabalho descrevendo a relação filogenética de Wilfredomys em
Sigmodontinae1246.
Distribuição geográfica
A espécie ocorre em algumas localidades no Uruguai. No Brasil é conhecida de poucas localidades
do Rio Grande do Sul, no PE do Espinilho, em Barra do Quaraí2194 e duas localidades do Paraná, sendo
uma delas em Curitiba, registro de 1944, e outra na região metropolitana, registro de 19812277. Esforços
mais recentes no Paraná não obtiveram sucesso em encontrar esta espécie2277. Wilfredomys oenax

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

429

foi registrada recentemente na localidade-tipo, em Floresta Estacional Semidecidual, e na Floresta
Ombrófila Mista em Caxias do Sul, no nordeste do Rio Grande do Sul (A. Christoff, F.B. Peters & L.
Machado, obs. pess., 2013).
A área de ocupação foi estimada em menos de 500 km2, com base nas áreas remanescentes de habitat
adequados a espécie806.
História natural
A espécie é de tamanho médio, 75 g aproximadamente1644, com comprimento corpo e cabeça 110
mm251 e cauda maior que o comprimento do corpo. Superfície dorsal da cabeça e do corpo acinzentada
e tracejada por pelos castanho-escuros. O dorso posterior de alguns espécimes, bem como a região
em torno do focinho e as orelhas, pode apresentar um tom alaranjado dada a prevalência de bandas
subapicais ou apicais alaranjadas dos pelos nessa região. Orelhas cobertas por pelos alaranjados muito
curtos em ambos os lados. Ventre pouco definido em relação às laterais, mas mais claro, devido à
ausência de pelos inteiramente melânicos, sendo que as partes distais amareladas dos pelos ocultam
completamente suas bases cinza-escuras. Os pelos das regiões gular e inguinal, por outro lado, são
esbranquiçados até a base. Partes superiores das patas anteriores e posteriores cobertas por pelos curtos
esbranquiçados e alaranjados. Pelos ungueais claros. Cauda castanho-clara, levemente bicolor, muito
longa, coberta com pelos alaranjados muito curtos, exceto a ponta, onde os pelos têm de 2 a 3 mm.
Vibrissas mistaciais escuras e longas, com extremidades atingindo o limite posterior das orelhas251,1579.
A espécie tem hábito arborícola e habita formações florestais dos Campos do Sul e da Floresta com
Araucária2277. As exigências ecológicas do táxon são desconhecidas.
População
Em dois anos de coleta, em duas áreas de Pampa, foram registrados apenas dois indivíduos2194. A
espécie é rara ou de difícil detecção pelos métodos tradicionais de captura841. Análise de pelotas de
coruja revelaram que, dentre 5.000 fragmentos, apenas cinco foram de W. oenax (A.U. Christoff, F.B.
Peters & L. Machado, obs. pess., 2013).
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
Em toda área de distribuição da espécie, as formações florestais estão ameaçadas por diversas
atividades antrópicas, dentre as quais a abertura de pastagem e lavouras, a expansão das cidades e a
instalação de reservatórios de hidrelétricas, além de retração significativa das florestas com araucária e
das florestas estacionais. A expansão urbana da cidade de Curitiba praticamente eliminou os ambientes
onde a espécie poderia ocorrer. Em Tomas Coelho, no Paraná, a ameaça principal está relacionada
às práticas agrícolas nas pequenas propriedades, que praticamente eliminaram a vegetação nativa. O
município de Araucária foi um dos que mais ampliou o crescimento na região metropolitana de Curitiba
(L. Tiepolo, obs. pess., 2013). No extremo sul do Brasil, no bioma Pampa, as áreas de florestas autóctones
estão reduzindo em função da expansão das atividades agrícolas, além da pressão de ampliação das
áreas urbanas sobre as rurais (A. Christoff, obs. pess., 2013).
Ações de conservação
A espécie está incluída no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Sistemas Lacustres e
Lagunares do Sul do Brasil (ICMBio, em preparação).
Presença em unidades de conservação
Rio Grande do Sul: PE do Espinilho, ESEC do Taim2194.
Pesquisas
Intensificar inventários em área de potencial ocorrência visando ampliar o conhecimento e registro
da espécie.
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Ctenomys bicolor Waterhouse, 1848
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Ctenomyidae
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Nomes comuns: tuco-tuco, rato-paca
Não A
IC
ENDÊbM
rasil
do

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) B1ab(i,ii,iii)
Justificativa
Ctenomys bicolor só ocorre no Brasil, no estado de Rondônia. É conhecida apenas da localidadetipo e arredores, nos municípios de Primavera de Rondônia e Pimenta Bueno, restrita a cerca de 1.000
km2. Sua área de ocupação é ainda mais restrita pelo fato da espécie ocupar apenas cordões arenosos,
podendo ser considerada como apenas uma localização. Sendo a espécie dependente da existência de
habitat adequado em bancos de areia e margens de rios, ambientes sob impacto antrópico, e por tratar-se
de uma região com forte desmatamento, causando, portanto, redução na extensão de ocorrência, área de
ocupação e qualidade de habitat, Ctenomys bicolor é classificado como Em Perigo (EN) B1ab(i,ii,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global

Não consta
Não consta
Não consta

Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo no estado de Rondônia214. A localidade-tipo foi restrita
a uma região a cerca de 1.000 km2 nos municípios de Primavera de Rondônia e Pimenta Bueno, mas
possivelmente é ainda mais restrita, pois ocupa apenas cordões arenosos dentro desta área214.
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História natural
A espécie é de tamanho grande, 318-520 g aproximadamente2207, com comprimento de cabeça e
corpo 380 a 403 mm2207 e comprimento da cauda muito menor que o do corpo. Pelagem espessa, fina
e sedosa. Coloração geral do dorso variando de castanho-clara a castanho-alaranjada, algumas vezes
tracejada de preto devido à presença de pelos-guarda escuros; o animal também pode ser totalmente
preto. Patas anteriores com garras muito mais desenvolvidas do que as das patas posteriores. Orelhas
curtas e olhos reduzidos. Patas posteriores com uma franja de pelos curtos e rígidos nas bordas251,1579,2207.
O cariótipo é 2n = 401161. Os animais da espécie têm hábito fossorial, habitando áreas de bancos de areia
em margens de rios214.
População
Não há informações populacionais.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
A área da espécie está em uma região com forte desmatamento, e a espécie é dependente da existência
de habitat adequado em bancos de areia e margens de rios, ambientes sob impacto antrópico, sofrendo,
portanto, redução na extensão de ocorrência, área de ocupação e qualidade de habitat.
Presença em unidades de conservação
Desconhecida.
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Ctenomys flamarioni Travi, 1981

Foto: Tatiane Noviski

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Ctenomyidae
Nome comum:tuco-tuco
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Não A
IC
D
N
E ÊM
rasil

do b
Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) B1ab(i,iii)

Justificativa
Ctenomys flamarioni é endêmica do Brasil, ocorrendo exclusivamente na primeira faixa de dunas
ao longo da região litorânea do Rio Grande do Sul. A extensão de ocorrência da espécie é estimada em
cerca de 1.200 km2. A paisagem natural da região de sua ocorrência tem sofrido algumas modificações
como urbanização, mineração de areia e introdução de animais domésticos. Como resultado dessas
modificações, os habitat nativos têm ficado fragmentados e destruídos. Tanto a perda de habitat como o
processo de fragmentação podem reduzir o tamanho da população, afetando genética e evolutivamente a
população da espécie. Além disso, a espécie sofre risco de predação por humanos porque esses animais
foram considerados, por décadas, uma peste agrícola devido ao seu hábito fossorial. Portanto, a espécie
foi classificada como Em Perigo (EN), pelo critério B1ab(i,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior797,1450
Justificativa para a mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas689
Avaliação global401

VU A2c
Mudança genuína no estado de conservação
Rio Grande do Sul: EN
EN B1ab(i,iii,iv)

Distribuição geográfica
A espécie ocorre nas dunas costeiras do leste do estado do Rio Grande do Sul251,1579, sendo encontrada
exclusivamente na primeira faixa de dunas ao longo da região litorânea do estado, entre os arroios
Teixeira, no norte, e Chuí, no sul703. Considerando a extensão do litoral do Rio Grande do Sul entre esses
dois pontos de cerca de 600 km e uma largura média da faixa de duna onde a espécie pode ser encontrada
de cerca de 2 km, sua extensão de ocorrência é estimada em cerca de 1.200 km2.
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História natural
A espécie é de tamanho médio, 240 g aproximadamente1644, com comprimento de cabeça e corpo
de 289 mm251 e comprimento da cauda muito menor que o do corpo. Pelagem espessa, fina e sedosa.
Coloração geral do dorso variando de castanho-clara a castanho-alaranjada, algumas vezes tracejada de
preto devido à presença de pêlos-guarda escuros. Superfície ventral branca ou branco-alaranjada. Cauda
possui pêlos que obstruem as escamas. Patas anteriores com garras muito mais desenvolvidas do que as
das patas posteriores. Orelhas curtas e olhos reduzidos. Patas posteriores com uma franja de pêlos curtos
e rígidos nas bordas251,1579. A espécie ocupa a primeira faixa de dunas ao longo da região litorânea do
Rio Grande do Sul703.
População
São conhecidas duas subpopulações que representam unidades evolutivas distintas703. Sua população
está diminuindo401.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Nos últimos anos, a paisagem natural da região de ocorrência da espécie tem sofrido algumas
modificações como urbanização, mineração de areia e introdução de animais domésticos703. Como
resultado dessas modificações, os habitat nativos têm ficado fragmentados e destruídos703. Tanto a perda
de habitat como o processo de fragmentação podem reduzir o tamanho da população, afetando genética
e evolutivamente a espécie703. Além disso, os Ctenomys estão em risco de predação por humanos porque
esses animais, por décadas, foram considerados uma peste agrícola, devido ao seu habito fossorial703.
Ações de conservação
A espécie está incluída no Plano de Ação Nacional para Conservação dos Sistemas Lacustres e
Lagunares do Sul do Brasil (ICMBio, em preparação).
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Presença em unidades de conservação
Desconhecida.
Pesquisas
Considerando o atual estado de conhecimento sobre os Ctenomys no Brasil, Fernandes et al.703
afirmaram que a vulnerabilidade desses roedores é maior do que suposto atualmente. Mais estudos em
nível molecular e ecológico precisam ser realizados e mais áreas protegidas devem ser definidas para a
preservação dessas espécies703.

Ctenomys lami Freitas, 2001

Foto: Tatiane Noviski

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Ctenomyidae
Nome comum: tuco-tuco

ÊMICilA
ENdD
o bras

Categoria de risco de extinção e critérios
Não A
Em Perigo (EN) B1ab(ii,iii)
NDÊMIC
E

sil

do bra

Justificativa
Ctenomys lami é endêmica do Brasil, registrada em uma área restrita na região das Coxilha das
Lombas a nordeste do rio Guaíba, no Rio Grande do Sul. A extensão de ocorrência foi calculada em
aproximadamente 3.800 km2. Sua distribuição está a oeste da região metropolitana de Porto Alegre, onde
a expansão agrícola e imobiliária representam as principais ameaças. Estudos genéticos identificaram
subpopulações bem estruturadas geneticamente com pouco fluxo gênico entre si. A população encontrase severamente fragmentada e as ameaças provocam declínio da área de ocupação e qualidade do habitat.
Portanto, a espécie é categorizada como Em Perigo (EN), pelo B1ab(ii,iii).
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas689
Avaliação global213

Não consta
Rio Grande do Sul: EN
VU B1ab(i,ii,iii)

Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo no Rio Grande do Sul, na região das Coxilhas da Lombas
a nordeste do rio Guaíba251,795,1579. Ocorre em uma faixa bem estreita703, sendo a extensão de ocorrência
calculada, pelo mínimo polígono convexo englobando os pontos externos de registro da espécie, em
aproximadamente 3.800 km2. Parte de sua distribuição encontra-se em zona híbrida com C. minutus.

História natural
A espécie é de tamanho médio, com 240 g aproximadamente1644, com comprimento de cabeça e corpo
de 178 mm (holótipo)795 e comprimento da cauda muito menor que o do corpo. Pelagem espessa, fina
e sedosa. Coloração geral do dorso variando de castanho-clara a castanho-alaranjada, algumas vezes
tracejada de preto devido à presença de pelos-guarda escuros. Superfície ventral branca ou brancoalaranjada. Cauda possui pelos que obstruem as escamas. Patas anteriores com garras muito mais
desenvolvidas do que as das patas posteriores. Orelhas curtas e olhos reduzidos. Patas posteriores com
uma franja de pelos curtos e rígidos nas bordas251,1579. A espécie tem 26 cariótipos distribuídos em uma
pequena área de 936 km2 (1212).
Os animais desta espécie têm hábito fossorial e habitam campos no sul; alimentam-se de sementes,
folhas, talos e raízes251,1579. Apresentam apenas um período reprodutivo por ano1046.
População
Fernandes et al.703 identificaram quatro subpopulações bem estruturadas geneticamente e, segundo
Jundi & Freitas1046, a razão sexual é 1:1. O estado populacional é desconhecido.

436

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
A distribuição da espécie está a oeste da região metropolitana de Porto Alegre, onde a expansão
agrícola e imobiliária representam as principais ameaças.
Ações de conservação
Lopes & Freitas1212 sugerem que as unidades de conservação “Parque Itapuã” e “Banhado dos
Pachecos” sejam expandidas para sobrepor a área de distribuição geográfica da espécie. Além dessa
ação, os autores sugerem que outra unidade seja criada para sobrepor a distribuição de outra população
de C. lami ainda desprotegida, para detalhes ver Lopes & Freitas1212.
Presença em unidades de conservação
Desconhecida.

Ctenomys minutus Nehring, 1887

Ordem: Rodentia
Família: Ctenomyidae
Nomes comuns: tuco-tuco-pequeno, tuco-tuco

Foto: Tatiane Noviski

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

ÊMIClA
ENdD
o brasi

ãoextinção e critérios
Categoria de risco Nde
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Vulnerável (VU) B1ab(i,iii)
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Justificativa
Ctenomys minutus é endêmica do Brasil, ocorrendo atrás da primeira linha de dunas ao longo da
planície costeira do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A extensão de ocorrência foi estimada em cerca
de 6.000 km2. Nos últimos anos, a paisagem natural da região de ocorrência da espécie tem sofrido
algumas modificações como urbanização, mineração de areia e introdução de animais domésticos.
Como resultado dessas modificações, os habitat nativos têm ficado fragmentados e destruídos. A
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perda e fragmentação do habitat podem reduzir o tamanho da população podendo afetar genética e
evolutivamente a população da espécie. Portanto, a espécie foi classificada como Vulnerável (VU), pelo
critério B1ab(i,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas685
Avaliação global652

Não consta
Santa Catarina: EN
DD

Distribuição geográfica
Ctenomys minutus é endêmica do Brasil, ocorrendo nas planícies costeiras do Rio Grande do Sul
e Santa Catarina796. Existe citação de ocorrências para Bolívia e Mato Grosso atribuídas à espécie59.
Entretanto, Freitas796 sugere que esses espécimes são de uma espécie diferente; desta forma, não foram
incluídas no mapa de distribuição, considerando-se apenas a distribuição do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina. A extensão de ocorrência foi estimada em cerca de 6.000 km2, utilizando o mínimo polígono
convexo que inclui todos os pontos de ocorrência da espécie.

História natural
A espécie é de tamanho médio, com 240 g aproximadamente1644, com comprimento da cauda muito
menor que o do corpo. Pelagem espessa, fina e sedosa. Coloração geral do dorso variando de castanhoclara a castanho-alaranjada, algumas vezes tracejada de preto devido à presença de pelos-guarda escuros.
Superfície ventral branca ou branco-alaranjada. Cauda possui pelos que obstruem as escamas. Patas
anteriores com garras muito mais desenvolvidas do que as das patas posteriores. Orelhas curtas e olhos
reduzidos. Patas posteriores com uma franja de pelos curtos e rígidos nas bordas251,1579.
Os animais desta espécie têm hábito fossorial e habitam áreas de campos e pastagens nas planícies
costeiras no sul1266. A espécie é territorialista, apresenta comportamento sedentário1266 e se alimenta de
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sementes, folhas, talos e raízes251,1579. A espécie ocorre atrás da primeira linha de dunas ao longo da
planície costeira (A. Christoff, com. pess., 2013).
População
Um estudo sobre a biologia populacional da espécie C. minutus encontrou uma população composta
por 84,8% de adultos, 9,4% de subadultos e 5,8% de jovens, com razão sexual nas fases jovens e
subadultos de 1:1 e na fase adulta de 0,5 machos: 1 fêmea. O número mínimo de indivíduos na população
de um local amostrado foi de 20 indivíduos (setembro/2001) e o maior foi de 39 indivíduos (março/
2002). A densidade absoluta encontrada em cada dia de amostragem foi de no mínimo sete indivíduos/ha
(janeiro/2001) e no máximo de 15 indivíduos/ha (setembro/2002)768. Segundo Marinho & Freitas1266, na
população da espécie existem mais fêmeas tanto em geral (1.3:1) quanto na população adulta (1.26:1).
As populações da espécie encontram-se fortemente estruturadas, apresentando baixos níveis ou ausência
de fluxo gênico1213. O estado populacional é desconhecido652.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
Nos últimos anos, a paisagem natural da região de ocorrência da espécie tem sofrido algumas
modificações como urbanização, mineração de areia e introdução de animais domésticos703. Como
resultado dessas modificações, os habitat nativos têm ficado fragmentados e destruídos703. Tanto a perda
de habitat como o processo de fragmentação podem reduzir o tamanho da população podendo afetar
genética e evolutivamente a população da espécie703,786.
Outro fator que podem afetar a conservação da população de espécies de animais e plantas que vivem
nas zonas costeiras é o aquecimento global e a subida do nível do mar703. Ctenomys minutus habita dunas
costeiras que ficam a poucos metros da praia e a subida do nível do mar pode levar a população dessa
espécie à extinção703.
Além disso, os Ctenomys estão em risco de predação por humanos porque esses animais foram
considerados, por décadas, devido ao seu habito fossorial, uma peste agrícola703.
Ações de conservação
Considerando o atual estado de conhecimento sobre os Ctenomys no Brasil, Fernandes et al.703
afirmaram que a vulnerabilidade desses roedores é maior do que suposto atualmente. Mais estudos em
nível molecular e ecológico precisam ser realizados e mais áreas protegidas devem ser definidas para a
preservação dessas espécies703.
Presença em unidades de conservação
Desconhecida.
Pesquisas
A espécie tem sido utilizada em pesquisas como bioindicador ambiental732,927.
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Callistomys pictus (Pictet, 1841)

Foto: Raquel Teixeira de Moura

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Echimyidae
Nomes comuns: rato-do-cacau, saruê-beiju
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Não A
Em Perigo (EN) B1ab(ii,iii)
MIC
ENDÊbrasil
do

Justificativa
Callistomys pictus é endêmica do Brasil, com ocorrência confirmada em quatro localidades na Mata
Atlântica da Bahia, sendo três em Ilhéus e uma na Serra da Jiboia, município de Elísio Medrado. A
extensão de ocorrência calculada é de 4.952 km2. A espécie não é encontrada em unidades de conservação
e os registros representam quatro localizações, todas afetadas pela alteração do habitat, principalmente
pela conversão de áreas florestadas e cabruca tradicional em áreas de outras atividades agropecuárias.
Por estes motivos, a espécie foi categorizada como Em Perigo (EN) pelos critérios B1ab(ii,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1450,1491
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1490

VU B1ab(ii,iii)
Mudança genuína no estado de conservação
Não consta
EN B1ab(ii,iii,iv)

Outros nomes aplicados ao táxon
Nelomys pictus Pictet, 1843; Echimys pictus (Pictet, 1843); Isothrix picta (Pictet, 1843).
Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil. Existem apenas quatro registros confirmados de sua ocorrência,
sendo três na região de Ilhéus2347 e um na Serra da Jibóia, Elísio Medrado678. Atualmente os registros de
Callistomys pictus restringem-se a Ilhéus, Camacan, Itabuna, Elísio Medrado e regiões vizinhas678,2347,2349.
Ventura et al.2364 indicam a possibilidade que C. pictus tenha ocorrido até a região de Salvador, com base
em dois espécimes coletados provavelmente na região de Salvador por Auguste de Meuron depositados
no Museum d’Histoire Naturelle du Neuchatel, Neuchatel, Suíça. Registros indiretos indicam que o
limite sul da distribuição é Belmonte (BA)1492, porém não existe continuidade de habitat entre estes
registros e as ocorrências confirmadas da espécie, portanto estes não foram incluídos na estimativa de
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extensão de ocorrência da espécie (4.952 km2).

História natural
A espécie é de tamanho grande, aproximadamente 267 a 480 gramas1644, com comprimento de cabeça
e corpo de 250 a 295 mm251 e comprimento da cauda maior que o do corpo. Pelagem macia. Coloração
geral branca com uma larga mancha preta em forma de sela na região dorsal, estendendo-se desde a
cabeça até a cauda e, lateralmente, da região do meio do corpo até quase o peito, sem, contudo, atingir
a superfície ventral. A face é branca, podendo apresentar manchas escuras abaixo dos olhos e atrás das
orelhas. Superfície ventral branca, com a base dos pelos cinza. Cauda densamente pilosa, sendo preta
na parte proximal e branca na parte distal. Superfície superior das patas coberta de pelos claros251,1579. O
cariótipo da espécie é 2n = 42 e FN = 762364.
A espécie é arborícola e habita uma região restrita da Mata Atlântica ocupada por cacauais (cabruca).
A dieta é constituída principalmente de frutos e folhas251,1579.
População
A espécie é rara ou de difícil detecção pelos métodos convencionais de captura.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As áreas de cabruca tradicional, onde a espécie pode ser encontrada, estão sendo alteradas para novas
técnicas agrícolas mais tolerantes a insolação, com abertura de dossel. Além disso, os fragmentos estão
sendo substituídos por pecuária e seringueira (G. Iack-Ximenes & M. Alvarez, com. pess., 2013).
Ações de conservação
A espécie está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata
Atlântica Central683a,980.
É importante a manutenção dos fragmentos de Mata Atlântica do sul da Bahia e das áreas de cabruca
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tradicional.
Presença em unidades de conservação
Bahia: RPPN Serra da Jiboia.

Phyllomys brasiliensis Lund, 1840
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Echimyidae
Nome comum: rato-da-árvore

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) B2ab(iii,iv)

Não A
IC
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rasil
do

Justificativa
Phyllomys brasiliensis é endêmica do Brasil, com registros na região de Lagoa Santa (MG), no século
19. Desde então, só foram encontrados mais cinco indivíduos, dois na região de Lagoa Santa, ainda no
século 19, um coletado no município de Felixlândia (MG), em 1999 e outros dois exemplares coletados
no “resgate” de fauna da UHE Retiro Baixo, município de Pompéu, em 2012. A espécie não é encontrada
em áreas protegidas e é rara. Sua extensão de ocorrência foi estimada em 902 km2, é conhecida de
apenas três localidades, sendo que em uma delas o habitat em que ocorria foi parcialmente destruído
pela construção de hidrelétricas. Nenhum dos espécimes conhecidos foi capturado em armadilhas. A
área de distribuição da espécie está localizada numa região de expansão de atividades agropecuárias. Por
estas razões, P. brasiliensis foi categorizada como Em Perigo (EN), pelo critério B2ab(iii,iv).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Listas estaduais de espécies ameaçadas684
Avaliação global1168
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EN B1ab(iii)
Minas Gerais: EN
EN B1ab(iii)

Notas taxonômicas
A taxonomia deste grupo tem sido revista frequentemente674,1222.
Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil. Raramente registrada, foi descrita a partir de ossos encontrados em
pelotas de coruja, na região de Lagoa Santa (MG), em meados do século XIX674. Desde então, só foram
encontrados mais cinco indivíduos, dois na região de Lagoa Santa, ainda no século XIX, um coletado no
município de Felixlândia (MG), em 19991173, e outros dois exemplares coletados no resgate de fauna da
UHE Retiro Baixo, município de Pompéu, em 2012, depositados na Coleção da PUC de Minas Gerais
(A.Paglia, com. pess., 2013).

História natural
Phyllomys brasiliensis é uma espécie de tamanho médio, cuja coloração geral do corpo é marromferrugem salpicada de preto. Possui espinhos de ponta alaranjada, relativamente longos e robustos,
principalmente na região lombar1173. Este é um roedor arborícola, noturno e provavelmente folívoro,
assim como as demais espécies do gênero. Embora as espécies do gênero Phyllomys sejam tipicamente
encontradas na Mata Atlântica, P. brasiliensis foi detectado somente na transição entre os biomas do
Cerrado e da Mata Atlântica.
População
A espécie é rara ou de difícil de detecção pelos métodos convencionais de captura. Acredita-se que
população esteja em declínio1168.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A área de distribuição está localizada numa região de expansão de atividades agropecuárias.
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Ações de conservação
A espécie está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata
Atlântica Central683a,980.
Presença em unidades de conservação
Minas Gerais: APA Carste de Lagoa Santa, PE do Sumidouro (oficina de avaliação, 2013).
Pesquisas
A espécie não foi mais registrada em Felixlândia, apesar de dois anos de trabalho em busca de novos
registros pela equipe de Adriano Paglia (UFMG).

Phyllomys lundi Leite, 2003
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Echimyidae
Nome comum: rato-da-árvore

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) B2ab(iii,iv)

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Não A
IC
ENDÊbM
rasil
do

Justificativa
Phyllomys lundi é endêmico do Brasil, com registros de apenas dois indivíduos, um no Rio de
Janeiro e outro em Minas Gerais. A REBIO Poço das Antas, onde a espécie ocorre, tem 50 km2 e foi
também encontrada em Minas Gerais, na “Fazenda do Bené”, sobre a qual a literatura não apresenta
nenhuma informação e que se localiza em uma região bastante desmatada. Mesmo assumindo uma
área semelhante, a AOO da espécie teria cerca de 100 km2 e consiste de apenas duas localizações
sujeitas a uma ameaça plausível, o fogo, que recentemente destruiu uma grande porção da REBIO. A
área de ocupação e qualidade do habitat da espécie foram reduzidas pelo fogo, portanto a espécie foi
categorizada como Em Perigo (EN), pelo critério B2ab(iii,iv).
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas684
Avaliação global1169

Não consta
Minas Gerais: EN
EN B1ab(iii)

Notas taxonômicas
A taxonomia deste grupo tem sido revista frequentemente674,1222.
Distribuição geográfica
A espécie é conhecida apenas de duas localidades, uma no sul do estado de Minas Gerais (Passa
Vinte) e outra no Rio de Janeiro (Poço das Antas)1173.

História natural
A espécie é de tamanho médio a grande, 170 g aproximadamente1644, com comprimento corpo e
cabeça 184 a 207 mm1173 e comprimento da cauda similar ou ligeiramente maior que o do corpo. A
cauda pode estar ausente em alguns exemplares por ser perdida com certa facilidade. Pelagem espinhosa
devido à presença de pelos aristiformes não muito largos. Olhos grandes e vibrissas longas. Membros
pequenos com patas largas e curtas; garras fortes em todos os dígitos, exceto no pólex. Coloração geral
do dorso variando de castanha a castanho-avermelhada, frequentemente tracejada de preto. Superfície
ventral variando de branca a castanho-acinzentada, com a região inguinal e axial branco-amarelada, ou
totalmente esbranquiçada. Extremidade proximal da cauda coberta por pelos similares aos do dorso, com
o restante coberto por pelos curtos, que ocultam as escamas, extremidade distal coberta por pelos longos
que formam um pincel. Parte superior das patas de cor prateada, variando de cinza-clara a amarelada.
Quatro pares de mamas, três laterais e uma inguinal251,1579.
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População
A espécie é rara ou de difícil detecção pelos métodos tradicionais de captura. Acredita-se que
população esteja em declínio1169.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Um dos locais de registro não está em área protegida.
Presença em unidades de conservação
Rio de Janeiro: REBIO Poço das Antas.
Pesquisas
São necessárias pesquisas sobre distribuição, biologia e ecologia.

Phyllomys thomasi (Ihering, 1871)
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula Carmignotto,
Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika Hingst-Zaher,
Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João Alves de Oliveira,
Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin Roberto Alvarez,
Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres, Roberta Paresque,
Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Echimyidae
Nome comum: rato-da-árvore

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Não

ICA
Categoria de risco de extinção e critérios ENDÊM
sil
do bra
Em Perigo (EN) B1ab(iii)

Justificativa
Phyllomys thomasi é endêmica do Brasil, conhecido apenas na localidade-tipo na Ilha de São Sebastião,
São Paulo. A extensão de ocorrência foi estimada em 348 km2, área da ilha, sendo considerada como
uma localização. Na ilha está inserido o município de Ilhabela, onde tem havido um intenso crescimento
populacional com crescente urbanização e ocupação de áreas florestais, queimada, introdução de animais
domésticos e empreendimentos turísticos como a construção de um teleférico. Por estes motivos, a
espécie foi categorizada como Em Perigo (EN), pelo critério B1ab(iii).
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior512,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas686
Avaliação global1170

EN B2ab(iii)
São Paulo: Ameaçada
EN B1ab(iii)+2ab(iii)

Outros nomes aplicados ao táxon
Echimys thomasi (Ihering, 1871).
Notas taxonômicas
A taxonomia do gênero Phyllomys tem sido revista frequentemente674,1222.
Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, sendo conhecida apenas da sua localidade-tipo, Ilha de São Sebastião,
São Paulo251,1579. A extensão de ocorrência foi estimada em 348 km2 (área da ilha).

História natural
A espécie é de tamanho médio a grande, 320 gramas1644, com comprimento corpo e cabeça 270 a 287
mm251 e comprimento da cauda similar ou ligeiramente maior que o do corpo. A cauda pode estar ausente
em alguns exemplares por ser perdida com certa facilidade. Pelagem espinhosa devido à presença de
pelos aristiformes não muito largos. Olhos grandes e vibrissas longas. Membros pequenos com patas
largas e curtas; garras fortes em todos os dígitos, exceto no pólex. Coloração geral do dorso variando
de castanha a castanho-avermelhada, frequentemente tracejada de preto. Superfície ventral variando
de branca a castanho-acinzentada, com a região inguinal e axial branco-amarelada, ou totalmente
esbranquiçada. Extremidade proximal da cauda coberta por pelos similares aos do dorso, com o restante
coberto por pêlos curtos, que ocultam as escamas, extremidade distal coberta por pêlos longos que
formam um pincel. Parte superior das patas de cor prateada, variando de cinza-clara a amarelada. Quatro
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pares de mamas, três laterais e uma inguinal251,1579. As espécies de Phyllomys têm hábito arborícola,
noturno e são folívoras1173.
População
Não há informações populacionais, mas acredita-se que a população esteja em declínio1170.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Na ilha está inserido o município de Ilhabela, onde tem havido um intenso crescimento populacional
com crescente urbanização e ocupação de áreas florestais, queimada, introdução de animais domésticos
(cães e gatos) e empreendimentos turísticos.
Ações de conservação
A espécie está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata
Atlântica Central683a,980.
Presença em unidades de conservação
São Paulo: PE de Ilhabela.

Phyllomys unicolor (Wagner, 1842)

Foto: Daniel Araujo

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Echimyidae
Nome comum: rato-sauiá
ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção eNãcritérios
o
ICA
NDÊM
Criticamente em Perigo (CR) EB1ab(iii)
sil
do bra
Justificativa
Phyllomys unicolor é endêmica do Brasil, sendo conhecida apenas do holótipo, coletado em
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Caravelas, Bahia. A espécie não é registrada desde pelo menos 1824. Foram realizados esforços
específicos recentemente, em 2004 e 2005, no entanto, nenhum indivíduo foi coletado. Considerando a
dificuldade de detecção por métodos tradicionais de captura das outras espécies desse mesmo gênero, há
expectativa que a espécie ainda possa existir na área. Considerando que sua extensão de ocorrência é de
menos de 100 km2, consiste em apenas uma localidade e encontra-se em área de mosaico de agricultura,
sofrendo portanto queda de qualidade de habitat, a espécie foi considerada Criticamente em Perigo
(CR), pelo critério B1ab(iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1171,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1174

CR A4c; B1ab(iii)
Não consta
CR B1ab(iii)

Notas taxonômicas
A taxonomia do gênero Phyllomys tem sido revista frequentemente674,1222. O suposto exemplar recente
registrado por Leite et al.1172 é na verdade um P. pattoni1222, portanto o único espécime confirmado da
espécie é o holótipo coletado antes de 1824.
Distribuição geográfica
A espécie só é conhecida do holótipo, coletado antes de 1824 na Colônia Leopoldina (hoje Helvécia),
50 km a sudoeste de Caravelas, Bahia, em altitude 59 metros674.

História natural
A espécie é de tamanho médio a grande para o gênero, com comprimento corpo e cabeça 482 mm674.
Pelagem rígida, mas não espinhosa devido à presença de pelos aristiformes muito estreitos. Olhos
grandes e vibrissas longas. Membros pequenos com patas largas e curtas; garras fortes em todos os
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dígitos, exceto no pólex. Coloração geral do dorso castanha e superfície ventral castanho-acinzentada.
Extremidade proximal da cauda coberta por pelos similares aos do dorso, com o restante coberto por
pelos curtos, que ocultam as escamas. Difere das demais espécies de Phyllomys pelo tamanho grande,
por ter pelos estreitos e rígidos, não espinhosos, e de coloração uniforme ao longo do comprimento.
Coloração ferrugem claro no dorso, tornando-se gradualmente amarelado no ventre674,1173. As espécies
de Phyllomys têm hábito arborícola, noturno e são folívoras1173.
População
Não há informações populacionais sobre a espécie.
Tendência populacional: desconhecida.
Ameaças
A área onde a espécie foi registrada não é protegida e a região vem sofrendo expansão de atividades
agropecuárias, principalmente plantação de eucaliptos.
Ações de conservação
A espécie está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata
Atlântica Central683a,980.
Presença em unidades de conservação
Desconhecida.
Pesquisas
Leite e colaboradores conduziram sete expedições à região da localidade-tipo no sul da Bahia,
entre outubro de 2004 e julho de 2005, com o objetivo específico de encontrar essa espécie por meio
de entrevistas e captura de pequenos mamíferos com armadilhas convencionais1172. Apesar de terem
registrado a redescoberta dessa espécie em função de um indivíduo jovem coletado1172, análises posteriores
mostraram que na verdade esse registro é um P. pattoni1222. Portanto a suposta “redescoberta” dessa
espécie não deve ser considerada e seu único registro foi há pelo menos 189 anos atrás. Considerando o
pouco que resta na Mata Atlântica no extremo sul da Bahia e a falta de registros dessa espécie durante
pouco tempo, ela pode estar extinta. No entanto, informações precisas e confiáveis de moradores locais
indicam que ela pode ainda sobreviver na região1173.
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Trinomys eliasi (Pessôa & Reis, 1993)

Foto: Julio Vilela

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Echimyidae
Nome comum: rato-de-espinho

ÊMIClA
ENdD
o brasi

Categoria de risco de extinção
e critérios
Não A
IC
Vulnerável (VU) B1ab(ii,iii)
ENDÊM l
si

do bra

Justificativa
Trinomys eliasi é endêmico do Brasil, sendo registrada em parte do estado do Rio de Janeiro, em região
de baixada que se estende ao extremo norte do estado. A extensão de ocorrência é de aproximadamente
5.500 km2. Toda a extensão de ocorrência da espécie está sujeita a altas taxas de perda e fragmentação
do habitat, provocadas pela expansão agropecuária, indústria petrolífera, expansão urbana e mineração.
A população encontra-se severamente fragmentada e essas ameaças provocam um declínio da área
de ocupação e qualidade do habitat. Portanto, a espécie foi classificada como Vulnerável (VU), pelo
critério B1ab(ii,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior1244
Justificativa para mudança de categoria
Listas estaduais de espécies ameaçadas176
Avaliação global305

DD
Novas ou melhores informações disponíveis
Rio de Janeiro: EN
EN B1ab(iii)

Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo apenas em parte do estado do Rio de Janeiro251. A espécie
tem sido registrada na região de baixada que se estende ao extremo norte do estado do Rio de Janeiro96,303.
A área mínima estimada para sustentar uma população é de 250 e 2.500 ha para a estabilidade demográfica
e genética, respectivamente303. A extensão de ocorrência é de aproximadamente 5.500 km2, tendo como
base os registros em Tavares & Pessôa2262.
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História natural
É a maior espécie do gênero, 230 gramas1644, com comprimento corpo e cabeça 197 a 206 mm1739. As
espécies deste gênero têm pelagem espinhosa devido à presença de pelos-guarda aristiformes251,1579. São
animais terrestres, habitando planícies arenosas costeiras e ambiente florestais de baixada2262.
População
Não há informações populacionais, mas considerando a perda de habitat, deve estar em declínio.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Toda a extensão de ocorrência da espécie está sujeita a altas taxas de perda de habitat e fragmentação,
provocadas pela expansão agropecuária, indústria petrolífera, expansão urbana e mineração.
Ações de conservação
Brito & Figueiredo303 sugerem três estratégias de conservação que podem ser úteis como uma
primeira abordagem para a conservação da espécie. A primeira estratégia é a proteção das populações
conhecidas. Uma população da espécie ocorre na área protegida REBIO Poço das Antas, já a outra
ocorre na Barra de Maricá, área não protegida e que sofre altas taxas de distúrbios antrópicos, como
despejo ilegal de resíduos e remoção de areia. Portanto, deve ser uma meta a proteção por lei da Barra
de Maricá e vizinhanças. A segunda estratégia deve ser a organização de expedições de pesquisa para
encontrar outras populações existentes, principalmente entre Saquarema e Cabo Frio, já que esta região
está localizada próximo de ambas as áreas de ocorrência da espécie, Barra de Maricá e REBIO Poço das
Antas, e ainda mantém sua vegetação original. A terceira estratégia é a pesquisa de possíveis populações
existentes em reservas maiores do que a área mínima viável de existência da população (2.500 ha),
onde as populações estariam melhor protegidas. São necessárias, também, ações mais efetivas para
implementação das unidades de conservação existentes na área de distribuição da espécie.
A espécie está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata
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Atlântica Central683a,980.
Presença em unidades de conservação
Rio de Janeiro: REBIO Poço das Antas, RPPN Fazenda Santa Helena, ESEC de Guaxindiba2262, APA da
Bacia do rio São João (D. Raíces, obs. pess., 2013).
Existem, ainda, duas UCs no norte do Rio de Janeiro que são candidatas prováveis a abrigar a espécie:
REBIO União e PARNA Restinga Jurubatiba.
Pesquisas
Necessidade de pesquisa sobre a capacidade de deslocamento da espécie entre fragmentos. A espécie
é alvo de pesquisa sobre variabilidade genética (W.C.Tavares, com. pess., 2013).

Trinomys mirapitanga Lara, Patton & Hingst-Zaher, 2002
Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Echimyidae
Nome comum: rato-de-espinho

Categoria de risco de extinção e critérios
Em Perigo (EN) B1ab(iii)

A
ÊMIC
ENdD
sil
o bra

Não A
IC
ENDÊbrMasil
do

Justificativa
Trinomys mirapitanga é endêmica do Brasil, sendo registrada apenas nos municípios de Porto
Seguro e Prado, Bahia, distantes 83 km. Coletas realizadas na região de ocorrência da espécie inclusive
em unidades de conservação não registram a espécie. As análises de amostras de Trinomys do extremo
sul da Bahia e norte do Espírito Santo indicam a presença de outras espécies do gênero, sugerindo
que T. mirapitanga provavelmente possui distribuição restrita. A extensão de ocorrência é estimada
em 1.660 km2. Sua área de distribuição está numa região que vem sendo impactada devido à expansão
de atividades agropecuárias. A população encontra-se severamente fragmentada e há um declínio da
qualidade do habitat. Portanto, T. mirapitanga foi categorizado como Em Perigo (EN) pelo critério
B1ab(iii).
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global1489

Não consta
Não consta
DD

Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, sendo conhecida da localidade-tipo, na ESEC Pau Brasil, e no
município de Prado, Bahia1133,1739. A extensão de ocorrência é estimada em 1.660 km2. As análises de
amostras de Trinomys do extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo indicam a presença de outras
espécies do gênero, sugerindo que T. mirapitanga provavelmente possui distribuição restrita1739. Já
foram realizados estudos na região de ocorrência e a espécie não foi detectada em outras áreas.

História natural
A espécie é de tamanho médio a grande, 240 gramas1644, com comprimento corpo e cabeça 225
mm1133 e cauda igual ou ligeiramente menor que o comprimento do corpo, podendo estar ausente devido
à facilidade com que se rompe. As espécies deste gênero têm pelagem espinhosa devido à presença de
pelos-guarda aristiformes, coloração geral do dorso castanho-alaranjada, tracejada de preto por pelosguarda escuros, mais clara nas laterais, e limite bem definido entre as laterais e a superfície ventral, que
é totalmente branca. Cauda com pelos curtos que não ocultam as escamas, sendo usualmente escura
na superfície superior e clara na parte inferior. Superfície superior das patas clara, dígitos com pelos
ungueais claros251,1579.
População
Não há informações populacionais.
Tendência populacional: declinando.

454

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

Ameaças
A área de ocorrência está numa região que vem sendo impactada devido à expansão de atividades
agropecuárias.
Presença em unidades de conservação
Bahia: PARNA Pau-Brasil.

Trinomys moojeni (Pessôa, Oliveira & Reis, 1992)

Ordem: Rodentia
Família: Echimyidae
Nome comum: rato-de-espinho

Foto: Roberto Murta/Bicho do Mato

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite
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e critérios
NDÊextinção
sil
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Em Perigo (EN) B1ab(iii)

Justificativa
Trinomys moojeni é restrita à parte sul do maciço do Espinhaço, no centro-leste do estado de Minas
Gerais. As localidades de coleta foram um ponto em Conceição do Mato Dentro, a 1.200 m de altitude, o
PARNA Serra do Cipó e a Reserva Privada Serra do Caraça. Esforços de coleta em outras localidades do
maciço do Espinhaço têm resultado em captura de outras espécies de Trinomys, mas não de T. moojeni,
indicando que esta espécie realmente tem uma distribuição bastante restrita nesta região. A extensão de
ocorrência (EOO) da espécie é de 1.653 km2. Embora a espécie ocorra nas matas das áreas altas, menos
suscetíveis ao fogo, incêndios de grandes proporções atingem parcialmente estas áreas, portanto a espécie
vem sofrendo declínio continuado em extensão de ocorrência e qualidade do habitat. As três localidades
de coleta foram consideradas três localizações. Desta forma, Trinomys moojeni é categorizado como Em
Perigo (EN), pelo critério B1ab(iii).
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Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas433
Avaliação global402

Não consta
Minas Gerais: VU
EN B1ab(iii)

Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo na parte sul do maciço do Espinhaço, no centro-leste
do estado de Minas Gerais; as localidades de coleta foram um ponto em Conceição do Mato Dentro, a
1.200 m de altitude, o PARNA Serra do Cipó e a RPPN do Caraça496,1673,1739. Esforços de coleta em outras
localidades do maciço do Espinhaço têm resultado em captura de outras espécies de Trinomys, mas não
de T. moojeni, indicando que esta espécie realmente tem uma distribuição bastante restrita nesta região.
A EOO da espécie, calculada com base nos pontos extremos de ocorrência, é de 1.653 km2.

História natural
A espécie é de tamanho médio a grande, 170 gramas1644, cauda igual ou ligeiramente menor que o
comprimento do corpo, podendo estar ausente devido à facilidade com que se rompe. Pelagem espinhosa
devido à presença de pelos-guarda aristiformes. Coloração geral do dorso castanho-alaranjada, tracejada
de preto por pelos-guarda escuros, mais clara nas laterais. Limite bem definido entre as laterais e a
superfície ventral, que é totalmente branca. Cauda com pelos curtos que não ocultam as escamas, sendo
usualmente escura na superfície superior e clara na parte inferior. Superfície superior das patas clara,
dígitos com pelos ungueais claros251,1579. A espécie tem hábito terrestre e dieta frugívora-granívora1644.
Espécies de Trinomys vivem na floresta Atlântica, em florestas perenes e semidecíduas, sendo que
algumas espécies também são encontradas em algumas vegetações xerófilas de dunas e em áreas de
transição entre Cerrado e Caatinga251,1579. As fêmeas de T. moojeni são mais territorialistas em relação
aos machos, que se dispersam mais nas áreas onde ocorrem ao longo do ano496.
Cordeiro Jr. e Talamoni496 encontraram evidências de atividade reprodutiva em todos os adultos,
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indicando ausência de sazonalidade reprodutiva.
População
A população está diminuindo402.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
A espécie é restrita a áreas altas, e seu habitat pode ser atingido por incêndios, como já ocorrido no
PARNA da Serra do Cipó.
Ações de conservação
A espécie está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata
Atlântica Central683a,980.
Presença em unidades de conservação
Minas Gerais: PARNA da Serra do Cipó350, RPPN do Caraça497.

Trinomys yonenagae (Rocha, 1995)

Foto: USP Ribeirão Preto

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Echimyidae
Nome comum: rato-de-espinho
ÊMIClA
ENdD
o brasi
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N
Categoria de risco de extinção
eA
critérios
IC
ENDÊbM
sil
do ra
Em Perigo (EN) B1ab(ii,iii)

Justificativa
Trinomys yonenagae ocorre apenas na Bahia, sendo restrita às dunas arenosas da margem esquerda
do rio São Francisco, nos municípios de Ibiraba a Queimadas. A extensão de ocorrência (EOO) da
espécie é de 4.982 km2. As dunas do médio São Francisco, onde a espécie ocorre, estão sofrendo forte
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perda de habitat devido à extração de areia e à extração de lenha, que podem causar fragmentação severa
da população. A distribuição geográfica da espécie não inclui nenhuma área protegida. Desta forma,
Trinomys yonenagae foi categorizada como Em Perigo (EN), pelo critério B1ab(ii,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global403

Não consta
Não consta
EN B1ab(iii)

Outros nomes aplicados ao táxon
Proechimys yonenagae Rocha, 1995.
Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo apenas em dunas arenosas no estado da Bahia, na margem
esquerda do rio São Francisco1896. A espécie é conhecida dos municípios de Alagoado, Casa Nova,
Sento-Sé, Pilão Arcado, Barra, Queimadas, Ibirabá e Xique Xique792,1896.

História natural
A espécie é pequena, comparada com outros Trinomys, 180 gramas1644, com comprimento corpo e
cabeça 187 a 195 mm1896 e cauda com um tufo final de pelos de duas cores1896. O cariótipo da espécie
apresenta 2n = 54 e NF = 1041146.
Santos & Lacey2028 demonstraram que adultos de T. yonenagae compartilham sistemas de galeria, o que
sugere que indivíduos desta espécie, ao contrário de outras espécies de Trinomys, tendem a ser sociais. A
espécie tem hábito semi-fossorial, construindo galerias2028. A espécie é encontrada na vegetação xerófila
de dunas1896.
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População
Não há informações populacionais, mas acredita-se que a população esteja em declínio403.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
As dunas do médio São Francisco, onde a espécie ocorre, estão sob forte ameaça de perda de habitat
devido à extração de areia e extração de lenha, que ameaça a estabilidade das dunas. Além disto, o local
tem potencial turístico que pode vir a representar uma ameaça às populações da espécie.
Ações de conservação
A espécie é restrita às dunas do médio São Francisco, que estão sob forte pressão. É recomendada a
criação de uma unidade de conservação de proteção integral abrangendo a distribuição geográfica desta
espécie.
Presença em unidades de conservação
Não há registros da espécie em unidades de conservação.
Pesquisas
A espécie tem sido alvo de pesquisas relacionadas ao comportamento social de
roedores34,376,792,1254,1255,1941.

Chaetomys subspinosus (Olfers, 1818)

Foto: Marco Antônio de Freitas

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite

Ordem: Rodentia
Família: Erethizontidae
Nomes comuns: ouriço-preto, gandú
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Categoria de risco de extinção e critérios
Vulnerável (VU) B2ab(ii,iii)
Justificativa
Chaetomys subspinosus é endêmico do Brasil, ocorrendo na Mata Atlântica do sul do Espírito Santo
ao extremo sul de Sergipe. A espécie prefere as florestas primárias e secundárias mais avançadas,
evitando outras formações vegetais como capoeira e cabruca. A extensão de ocorrência calculada
foi de aproximadamente 53.326 km2. Estima-se que existam menos de 3% da cobertura original de
floresta para ser utilizada como habitat pela espécie. Com esse valor, estima-se que a área de ocupação
máxima é de aproximadamente 1.600 km2, estando severamente fragmentada. A completa remoção ou
simplificação das florestas, incluindo restingas arbóreas, representa um dos principais fatores de ameaça
para a espécie, por ser essa uma espécie estritamente arborícola e dependente da estrutura florestal
nativa. Além disso, fatores como fogo e caça devem ser levados em consideração, uma vez que nas
áreas de bordas esse animal pode ser mais vulnerável a esses eventos e ter limitada capacidade de fuga.
A espécie ainda apresenta baixa taxa reprodutiva e elevados níveis de endogamia no sul da Bahia. Desta
forma, a espécie é categorizada como Vulnerável (VU), pelo critério B2ab(ii,iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior431,1450
Listas estaduais de espécies ameaçadas687a
Avaliação global404

VU A2cd
Espírito Santo: VU
VU B1ab(ii,iii,iv)

Notas taxonômicas
Até recentemente sua alocação na família Erethizontidae era controversa, sendo defendida por vários
especialistas sua inclusão junto à família Echimyidae2396.
Distribuição geográfica
A espécie é endêmica do Brasil, ocorrendo na Mata Atlântica do sudeste da Bahia, nordeste de Minas
Gerais, extremo sul de Sergipe, Espírito Santo e extremo norte do Rio de Janeiro834. A espécie não foi
registrada no Rio de Janeiro em investigações recentes (G. Giné, com. pess., 2013).
A extensão de ocorrência para a espécie foi calculada em 53.326 km2. Para o cálculo foi excluída o
extremo norte do Rio de Janeiro e uma região que abrange o norte do Espírito Santo e extremo sul da
Bahia, já que não há registros da espécie nessa área, apesar do intenso esforço de procura (G. Giné, com.
pess., 2013). Assim, para o cálculo da extensão de ocorrência foram considerados dois polígonos, um
que inclui a área do sul da Bahia até o Sergipe, e outra no centro-sul do Espírito Santo. Estima-se que
existam menos de 3% da cobertura original de floresta para ser utilizada como habitat pela espécie834, o
que resulta em uma área de ocupação estimada em 1.600 km2.
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História natural
A espécie é de tamanho grande, 1,3 quilos1644, com comprimento de cabeça e corpo de 380 a 450
mm673, corpo densamente coberto por espinhos cilíndricos, mais curtos e pontudos (~15 mm) na cabeça
e nos ombros e mais longos e rombudos (~50 mm) no restante do dorso, nos membros posteriores e
na base da cauda. Espinhos maiores apresentando uma banda subapical mais escura, de comprimento
variável que, junto às cores mais claras das partes distal e proximal dos espinhos, proporciona uma
coloração castanho-clara ao dorso. Ventre coberto com cerdas achatadas, um pouco mais claro que o
dorso. Cabeça arredondada, orelhas curtas, focinho glabro e patas posteriores castanhas. Cauda preênsil,
bem grossa e recoberta de espinhos na base, mas afinada e recoberta de cerdas em direção à ponta, que
é bem fina e quase nua, e menor do que o comprimento do corpo251,1579.
A espécie é folívora, consumindo principalmente folhas jovens e de espécies pioneiras, apesar de
se alimentar ocasionalmente de flores e frutos1197. Tem hábito arborícola, solitário, noturno e habita
principalmente locais com alta complexidade vertical de vegetação, como florestas e áreas de borda na
Mata Atlântica. As áreas de borda foram preferidas para o repouso diurno, alimentação e deposição das
fezes, indicando que a espécie é especializada no uso dessas áreas834. C. subspinosus prefere as florestas
nativas e raramente utiliza seringais e capoeiras834. A área de vida da espécie varia de 0,4-5,9 ha834 a
15,81 ha2466.
População
A população está diminuindo404, porém não é possível quantificar seu declínio.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Estima-se que existam menos de 3% da cobertura original de floresta para ser utilizada como
habitat pela espécie834. A completa remoção ou simplificação das florestas, incluindo restingas arbóreas,
representa um dos principais fatores de ameaça para a espécie, por ser essa uma espécie estritamente
arborícola e dependente da estrutura florestal nativa. Além disso, fatores como fogo e caça devem ser

Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção ICMBio

461

levados em consideração, uma vez que nas áreas de bordas esse animal pode ser mais vulnerável a esses
eventos e ter limitada capacidade de fuga. No entanto, a perda de habitat é a principal ameaça detectada
para a conservação a longo-prazo da espécie834. A espécie ainda apresenta baixa taxa reprodutiva e
elevados níveis de endogamia no sul da Bahia698, estando a população severamente fragmentada nos
remanescentes de Mata Atlântica.
Ações de conservação
A espécie está inserida no Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata
Atlântica Central683a,980. Ações que visem à preservação e restauração das florestas nativas são primordiais
para a conservação dessa espécie834.
Presença em unidades de conservação
Bahia: PARNA do Descobrimento, PARNA e Histórico do Monte Pascoal, PARNA Pau Brasil, REBIO
de Una;
Espírito Santo: PE Paulo César Vinha, REBIO do Córrego Veado, REBIO do Córrego Grande, REBIO
de Comboios, REBIO de Nova Lombardia, REBIO de Sooretama.

Coendou speratus Mendes Pontes, Gadelha, Melo, Sá, Loss, Caldara Junior,
Costa & Leite, 2013

Ordem: Rodentia
Família: Erethizontidae
Nomes comuns: coandu-mirim,
ouriço-cacheiro

Foto: Marco Antônio de Freitas

Cibele Rodrigues Bonvicino, Paulo Sérgio D’Andrea, Alexandra Maria Ramos Bezerra, Alexandre
Percequillo, Alexandre Portella, Alexandre Uarth Christoff, Alzira Maria Almeida, Ana Paula
Carmignotto, Claudia Regina Silva, Daniel Santana Lorenzo Raices, Diogo Loretto Medeiros, Erika
Hingst-Zaher, Fabiano Araujo Fernandes, Gilson Evaristo Ximenes, Gisele Lessa, Janio Moreira, João
Alves de Oliveira, Jorge Cherem, Liliani Marilia Tiepolo, Marcelo Lima Reis, Marcelo Weksler, Martin
Roberto Alvarez, Michel Barros Faria, Pablo Rodrigues Gonçalves, Paulo Henrique Asfora L. Peres,
Roberta Paresque, Roberto Val Vilela, Thales Ochotorena de Freitas & Yuri Reis Leite
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Justificativa
Coendus speratus é endêmico do Brasil, ocorrendo na Mata Atlântica da região do Centro de
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Endemismo de Pernambuco. Sua extensão de ocorrência é calculada em 4.536 km2, sendo registrado
recentemente em apenas quatro fragmentos de Pernambuco e um de Alagoas, este último em uma unidade
de conservação. A região onde ocorre é totalmente fragmentada devido a plantações de cana de açúcar.
Além disso, a extração seletiva de madeira, incêndios intencionais, presença de animais domésticos e
caça são consideradas ameaças a espécie. Portanto, a espécie é classificada como Em Perigo (EN), pelo
critério B1ab(iii).
Outras avaliações
Avaliação nacional anterior
Listas estaduais de espécies ameaçadas
Avaliação global

Não consta
Não consta
Não consta

Distribuição geográfica
Coendou speratus é endêmica do Brasil, ocorrendo na região de Mata Atlântica do Centro de Endemismo
de Pernambuco1375. A espécie foi recentemente descrita a partir de registros em Pernambuco e de um registro
de quase 60 anos no estado de Alagoas1375. Foi registrada em apenas quatro fragmentos de Mata Atlântica,
de 23 estudados, com tamanhos entre 94 e 470 ha1375. Mais recentemente foi registrado um indivíduo na
ESEC Muricí, no município de Viçosa, em Alagoas, a cerca de 105 km da localidade-tipo e 60 km a leste
do antigo registro de Alagoas1516. A área de ocupação (AOO) da espécie, calculada pela soma das áreas dos
fragmentos onde a espécie foi registrada, é de cerca de 71 km2. A extensão de ocorrência, calculada com
base no mínimo polígono convexo que liga seus registros, foi estimada em cerca de 4.536 km2.

História natural
Coendou speratus é uma espécie de pequeno porte e cauda longa; não tem pelos longos, parecendo
ser completamente espinhoso. Os espinhos dorsais têm pontas vermelhas acastanhadas que contrastam
visivelmente com o dorso enegrecido. O entalhe sigmóide da mandíbula é superficial, o côndilo
e coronóide possuem a mesma altura, que delimita um entalhe superficial e sigmóide quadrada. As
bolhas auditivas possuem formato de rim, são infladas anteriormente, e cada um tem um pequeno
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conduto auditivo externo. As concavidades esfenopalatinas estão presentes na maioria dos espécimes
examinados1375.
A espécie foi observada em uma área de floresta tropical submontana densa onde somente topos de
morros estão preservados, mas acredita-se que seu habitat pode incluir outros tipos de floresta ao longo
da costa atlântica do nordeste do Brasil, como florestas tropicais de dossel aberto e florestas estacionais
deciduais, no entanto a maioria desses tipos de floresta foram destruídos na região1375. Em Alagoas
também foi registrada em floresta submontana1516.
População
Não há informações populacionais.
Tendência populacional: declinando.
Ameaças
Os fragmentos onde a espécie foi registrada são pequenos e totalmente isolados devido à plantação de
cana. Além disso, a extração seletiva de madeira, incêndios intencionais, presença de animais domésticos
e caça são considerados ameaças à espécie1375. Mesmo na unidade de conservação onde a espécie foi
registrada em Alagoas, há impactos negativos, como caça, presença de gado e algumas plantações1516.
Presença em unidades de conservação
Alagoas: ESEC Murici, APA Estadual de Murici1516 (oficina de avaliação, 2013).
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