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Sobre a SBMz
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desenvolvido no Brasil sobre os mamíferos. A SBMz também atua frente a órgãos governamentais, Conselhos Regionais e Federal de Biologia, e
instituições privadas, representando e defendendo os interesses dos sócios, e atendendo a consultas em questões ligadas a mamíferos. Nossa
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para simpósios e congressos nacionais e internacionais. Além disso, ajudamos a estabelecer e zelar por padrões éticos e científicos próprios da
Mastozoologia brasileira.
A SBMz foi fundada durante o “XII Congresso Brasileiro de Zoologia”, realizado em Campinas, em fevereiro de 1985. Desde então, a SBMz cresceu
em número de sócios, e agora conta com congressos próprios bienais realizados nas diversas regiões do país, além do apoio e promoção de eventos
regionais. Nossa sociedade conta com uma publicação própria intitulada Boletim da Sociedade Brasileira de Mastozoologia, com 3 números anuais,
classificada como B3 pela CAPES na área de Biodiversidade. Além disso, nossa sociedade atualmente mantém conta com parceria com a SAREM
(Sociedade Argentina para o Estudio de los Mamíferos, fornecendo aos sócios a revista Mastozoologia Neotropical. A SBMz financia a publicação de
livros acerca de mamíferos brasileiros para ser distribuído gratuitamente aos sócios.
Fazemos parte da Rede Latino-Americana de Mastozoologia (RELAM), o que abre portas para cooperação com pesquisadores de 12 países latinoamericanos que fazem parte da rede. Integramos o Fórum da International Federation of Mammalogists (IFM), e também temos cooperação com a
Sociedade Brasileira de Zoologia e Sociedade Brasileira para o Estudo de Quirópteros, facilitando a participação em congressos destas sociedades e
promovendo o intercambio de informação entre seus associados.
Fruto da criação e organização proporcionadas pela SBMz ao longo desses anos, atualmente o Brasil apresenta uma comunidade científica
mastozoológica madura e conectada, que congrega profissionais trabalhando em organizações e instituições públicas e privadas por todo país.
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NOTAS

Inventário de mamíferos de médio e grande porte da
fazenda Dom Emanuel na Região de Taquaruçu, Palmas – TO

Resumo: O objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento dos mamíferos de médio e grande
porte na Fazenda Dom Emanuel, Palmas – TO. A metodologia envolveu a busca por vestígios (pegadas,
fezes, carcaças e tocas) em substrato natural e em parcelas de areia, visualização direta e entrevistas
com moradores locais . Foram registradas 16 espécies, distribuídas em cinco ordens e 11 famílias. Das
espécies registradas, três (Chrysocyon brachyurus, Myrmecophaga tridactyla e Puma concolor) estão
presentes na lista brasileira de animais ameaçados. A região tem uma fauna bastante diversificada
com ocorrência de predadores de topo de cadeia, um indicativo de que mantém-se preservada.
Palavras-Chave: Cerrado; Levantamento; Mastozoologia.
Abstract: The goal were to know the mammals of medium and large size that occurring in the area
of the Farm Dom Emanuel, Palmas – TO. The methodology involved the search for traces (tracks,
droppings and burrows), sand plots, direct observation and interviews with residents. We recorded
16 species, belonging to five orders and 11 families. Among the species recorded, three (Chrysocyon
brachyurus, Myrmecophaga tridactyla e Puma concolor) are listed in the Brazilian list of endangered
species. The region there is a very diverse fauna with the occurrence of top predators, which suggests
that the area seems to be preserved.
Key-Words: Cerrado; Mammalogy; Survey.
A fauna de mamíferos da Região Norte é pouco
conhecida, particularmente, no estado do Tocantins
(Lima et al., 2005). Esse inventário foi realizado na fazenda Dom Emanuel (10°17’57.04”S, 48°06’51.08”W),
a qual possui uma área total de 740 ha, localizada próxima ao Parque Estadual do Lajeado e as margens da
rodovia TO 030, no distrito de Taquaruçu, município
de Palmas – TO (Ramos, 2010). Este estudo cobriu uma
área de 237,52 ha incluindo a Cachoeira Roncadeira na
sub-bacia do ribeirão Taquaruçu (Figura 1), onde são desenvolvidas práticas de turismo ecológico desde 2001. O
inventário foi realizado em diferentes áreas e fitofisionomias da região, onde se encontra cerrado ralo, cerradão
e, em maior frequência, vegetação de mata-de-galeria
do córrego Roncadeira (Sano et al., 2008), o qual forma
a cachoeira de mesmo nome.
Este inventário é resultante do Programa de capa‑
citação de educadores, instrutores e monitores ambien‑
tais na região de Taquaruçu: multiplicação dos conhecimentos em biodiversidade com ênfase na conservação
(UFT‑SIG/Proj nº 27183.31713.03072009). O inventário
foi realizado no período de seca e início da estação chuvosa, entre os meses de julho a outubro de 2010. Período este, dividido em intervalos de sete dias, totalizando
18 dias de esforço e 15 horas de trabalho a cada dia, totalizando um esforço amostral de 270 horas. Empregou-se uma combinação de duas metodologias de campo
Lima, J.F.S. & Ramos, L.C.: Inventário de mamíferos de Taquaruçu, Palmas – TO

obtidas em Becker & Dalponte (1991) e Pardini et al.
(2003) para realizar observações diretas de mamíferos
de hábitos diurnos e noturnos, nos horários das 05:00
às 10:00 horas e das 16:00 às 22:00 horas. Foram utilizados para as observações diretas binóculos, lanternas e o
auxílio de um guia de campo de mamíferos (Emmons &
Feer, 1997), para identificação preliminar. Durante a realização desse trabalho utilizou-se a licença permanente
de coleta de material zoológico do IBAMA nº 19773‑1.
O levantamento foi feito percorrendo-se aleatoriamente trilhas existentes (em media 1,5 km de comprimento) nos diferentes tipos de fitofisionomias próximas
da cachoeira e no seu entorno, procurando-se vestígios
como tocas, fezes e pegadas. Além das observações nas
trilhas, foi utilizado o método de parcelas (50 × 50 cm)
de areia fina umedecida, para identificação de pegadas
impressas (Pardini et al., 2003). Foram utilizadas iscas
de banana e sal como atrativo aos animais em 60 parcelas de areia, intervaladas 10 metros entre si, em trilhas próximas a cursos d’água e árvores em frutificação
(Figura 2A). As parcelas foram iscadas um dia antes da
verificação. Quando existiam pegadas nas parcelas foram registrados: a) forma da pegada, b) comprimento e
largura da pegada, c) número de pegadas. Estes dados,
logo que observados, eram comparados e identificados através de um guia de campo (Becker & Dalponte,
1991).
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vivos ou atropelados (Figura 2B e C). Para a complementação da lista de espécies da região ou confirmação da
presença constatada por vestígios (Figura 2D), foram

NOTAS

Observações também foram feitas na rodovia
TO 030 entre os km 38 a 40 (que abrange a área da cachoeira), com intuito de visualizar e fotografar os animais

Figura 1: Mapa da área de estudo: A) Localização de Taquaruçu, seta; B) Área da cachoeira da Roncadeira, destacando a área total estudada, 237,52
(contornada pela linha branca).
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Figura 2: Exemplos de métodos utilizados no inventário. A) Parcelas (50 × 50 cm) de areia iscadas com banana e sal; B) Myrmecophaga tridactyla (tamanduábandeira) atropelado na rodovia TO 030; C) Cabassous unicinctus (tatu-de-rabo-mole) vivo; D) Fezes secas de Chrysocyon brachyurus (lobo-guará).
Lima, J.F.S. & Ramos, L.C.: Inventário de mamíferos de Taquaruçu, Palmas – TO
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Ordem Xenarthra
Família Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla* (Linnaeus, 1758)
Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758)
Família Dasypodidae
Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758)
Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758)
Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758)
Ordem Primates
Família Cebidae
Alouatta caraya (Humboldt, 1812)
Sapajus libidinosus Spix, 1823
Ordem Carnívora
Família Canidae
Chrysocyon brachyurus* (Illiger, 1815)
Família Procyonidae
Nasua nasua (Linnaeus, 1766)
Família Mustelidae
Eira barbara (Linnaeus, 1758)
Família Felidae
Puma concolor* (Linnaeus, 1771)
Ordem Artiodactyla
Família Tayassuidae
Pecari tajacu (Linnaeus, 1758)
Família Cervidae
Mazama gouazoubira (G. Fischer, 1814)
Ordem Rodentia
Família Cuniculidae
Cuniculus paca (Linnaeus, 1758)
Família Dasyproctidae
Dasyprocta azarae (Lichtenstein, 1823)
Dasyprocta aff. leporina (Linnaeus, 1758)

Nome comum

Hábito alimentar

Vi

Ve

tamanduá-bandeira
tamanduá-mirim

mirmecófago
mirmecófago

tatu-peba
tatu-de-rabo-mole
tatu-galinha

insetívoro/onívoro
mirmecófago
Insetívoro/onívoro

X

X
X
X

guariba
macaco-prego

frugívoro
frugívoro/herbívoro

X
X

X
X

lobo-guará

carnívoro

quati

onívoro

irara

onívoro/insetívoro

X

onça-parda

carnívoro

X

caititu

frugívoro/onívoro

X

X

veado-catingueiro

frugívoro/herbívoro

X

X

paca

frugívoro/herbívoro

X

X

cutia
cutia

frugívoro/granívoro
frugívoro/granívoro

X

X
X

X
X

E

At

X
X

X
X

ARTIGOS

Tabela 1: Espécies de mamíferos ocorrentes na Cachoeira Roncadeira e no entorno, de acordo com sua forma de registro. Vi = visualização; Ve = vestígio;
E = entrevista, At = atropelado; * = ameaçadas.

X
X

X
X

Nomenclatura atualiza de acordo Reis et al., (2006)

realizadas sete entrevistas orais com moradores nativos
ou residentes há pelo menos 10 anos e reconhecidos
como conhecedores da fauna e flora local. As perguntas
buscaram informações sobre os animais avistados, descrição externa, cor, altura. As respostas eram anotadas e,
ao final da entrevista, eram apresentadas figuras do guia
de campo para o entrevistado, de forma a dar maior segurança e precisão às informações dadas, reforçando a
identificação. No laboratório, todo o processo de identificação foi revisto e reanalisado, usando Emmons & Feer
(1997) e confrontado com informações de Eisenberg &
Redford (1999), contudo a nomenclatura adotada foi de
acordo Reis et al. (2006).
Foram registradas 16 espécies de mamíferos de
médio e grande porte, distribuídas em cinco ordens e
11 famílias (Tabela 1), o que representa 8,2% do total de
espécies de mamíferos (199) do bioma Cerrado (MMA,
2016). Assim, pode-se considerar que na região foram
registrados 36,4% dos possíveis 44 mamíferos de médio
e grande porte de ocorrência esperado no bioma Cerrado (Fonseca et al. 1996).
Levantamento feito no Cerrado na região do Jalapão (em torno de 150 km da área de estudo) por Lima
Lima, J.F.S. & Ramos, L.C.: Inventário de mamíferos de Taquaruçu, Palmas – TO

et al. (2005), registraram 38 espécies de mamíferos
terrestres de médio e grande porte. O mesmo foi feito
na região mediana do estado do Tocantins (Brito et al.,
2001), que abrange a área aqui estudada. Estes autores
também apresentaram uma lista de 38 espécies, obtida
num período de dois anos. Com base na lista de espécies
apresentadas por Brito e colaboradores (2001), registramos 31,6% das espécies citadas, sendo que, quatro aqui
listadas, não tinham sido registradas: Dasyprocta azarae
(dorso posterior cinza-oliváceo), Dasyprocta aff. leporina
(anca avermelhada), e os primatas Alouatta caraya e Sa‑
pajus libidinosus (Tabela 1). A espécie D. aff. leporina, é
assim desiginada, por ser a mesma forma citada por Oliveira & Bonvicino (2006, p. 383) para distinguir o táxon
com distribuição ao sul do rio Amazonas, entre os rios
Madeira e Tocantins, e no leste do Brasil. Husson (1978
apud Lima & Langguth, 1998, p. 142) considerou D. aguti
como sinônimo-júnior de D. leporina.
Dentre as espécies registradas, três estão presentes na lista de animais brasileiros ameaçados de extinção
(MMA, 2014): o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o
tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e a onça
parda (Puma concolor). O fato de carnívoros estarem em
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perigo pode apresentar uma ameaça a todo ecossistema, ao perder grandes reguladores de populações de
espécies herbívoras (Reis et al., 2006) ou de espécies
consumidores de outros níveis tróficos (por exemplo: os
tamanduás, que são mirmecófagos) (Tabela 1).
O levantamento permitiu observar uma comunidade de mamíferos que apresenta estruturas tróficas
variadas, com espécies ocupando os ambientes aqui
amostrados (cerrado ralo, cerradão e mata-de-galeria).
De acordo com Lima et al. (2005) sobre hábitos alimentares, percebemos que encontramos desde predadores
de topo de cadeia, como Puma concolor, até consumidores exclusivamente primários de folhas, ramos, brotos,
frutos e outros (veados, pacas, macacos), passando por
espécies que podem atuar como consumidores primários, secundários e terciários (quatis, marsupiais, tatus e
outros com dieta onívora) (Tabela 1). A presença dessa
fauna diversa pode ser indícios de que a área de estudo
esteja bem preservada. Acreditamos que a criação de
uma RPPN (Reserva Particular de Patrimônio Natural)
possa contribuir para a permanência desses grupos de
mamíferos na área de estudo e a sua preservação local,
juntamente com a criação de corredores de vegetação,
aproveitando as áreas preservadas existentes na região.
A supressão de hábitat e as queimadas no entorno da
área estudada, vem fortalecer a necessidade da preservação das espécies.
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ENSAIOS

Problemas no uso dos termos altricial e precoce na
Mastozoologia

Palavras-Chaves: Desenvolvimento; Neonato; Reprodução; Seleção r‑K; Terminologia.
Key Words: Development; Neonate; Reproduction; r‑K selection; Terminology.
INTRODUÇÃO
Todos os neonatos de mamíferos devem receber
auxílio dos pais para sobreviver. Desde o século XIX, as
diferentes estratégias reprodutivas, i.e., conjunto de parâmetros selecionados em função de problemas ecológicos específicos (Stearns, 1976), vêm sendo utilizadas
para classificar os grandes grupos de mamíferos (Illiger,
1811; de Blainville, 1816; Bonaparte, 1837; Simpson,
1945). Um desses parâmetros, o grau de desenvolvimento dos filhotes ao nascer e sua consequente dependência em relação aos pais, é separado entre altricial e
precoce. A utilização desses termos na língua portuguesa é incomum, especialmente a palavra altricial, por não
constar como vocábulo ortográfico da língua portuguesa. Ademais, em um recente levantamento do tamanho
de ninhada e implantação de embriões em roedores
neotropicais (Silva et al., 2015), constatou-se a classificação equivocada dos referidos termos, citando o trabalho
de Bronson (1989), o qual contém o mesmo equívoco.
É com base nesse cenário que o objetivo do presente
ensaio é discutir as seguintes questões: o histórico da
criação dos termos, os problemas quanto à aplicabilidade, além da complexidade referente à tradução e à
semântica.
Histórico
Um dos primeiros registros em vertebrados de
categorização de filhotes ao nascer foi pelo naturalista
alemão Lorenz Oken. Enfatizando características externas, Oken classificou algumas aves como “Aetzvögel”
(“Aetzen”: alimentar/nutrir; “Vögel”: aves) ou “Nest
hocker” (“Nest”: ninho; “hocker”: que ou quem mantém posição de cócoras ou agachado; nidículo) em seu
trabalho de 1816 (p. 371), embora apenas em 1837 ele
tenha fornecido uma definição comparativa dos filhotes,
separando as Aves entre “Nesthocker” e “Nestflüchter”
(“Nest”: ninho; “flüchter”: fugitivo; nidífugo). O primeiro
termo, “Nesthocker”, foi descrito da seguinte forma: “Sie
kommen nackt und blind zur Welt; bedürfen der Aetzung
im Nest (…)” (Oken, 1837, p. 24). (tradução nossa: Eles
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chegam ao mundo pelados e cegos, precisando ser alimentados no ninho (…)). Já o segundo termo, “Nest‑
flüchter”, por sua vez, foi descrito como: “Die Jungen
kommen sehend und mit Federn aus dem Ey, werden
nicht geätzt, sondern laufen bald herum und suchen ihr
Futter selbst” (Oken, 1837, p. 380). (tradução nossa: Eles
nascem com visão e com penas, não são alimentados,
mas rapidamente correm e procuram por seu próprio
alimento).
Com base nos trabalhos de Oken, o zoólogo sueco Carl Jakob Sundevall cunhou os termos “Altrices” e
“Præcoces” em sua obra de 1836 publicada em latim.
Para Sundevall, as aves de sua “Sector Prior” foram classificadas como “Aves Altrices” e brevemente descritas
como “Alunt pullulos” (alimentam seus filhotes), correspondendo tais aves às “Aetzbare Vögel OKEN”, ou seja,
as aves nidícolas de Oken (Sundevall, 1836, p. 64). Essas
aves se opunham às aves da “Sector Posterior”, classificadas como “Aves Præcoces”, a qual dispunha de uma
descrição mais minuciosa: “(…) Pulluli floco dense vestiti
ex ovo exeunt, moxqve [ou moxque] alacres victum ipsi
petunt”. (tradução nossa: “filhotes saem do ovo densamente ‘vestidos’ e, em seguida, avidamente buscam seu
alimento) (Sundevall, 1836, p. 70‑71). Após os trabalhos
de Oken (1816; 1837) e Sundevall (1836), os termos “al‑
tricial” e “nidiculous” foram considerados intercambiáveis, assim como “precocial” e “nidifugous” (Newton,
1896).
Entretanto, Sundevall sugere o abandono dessas
classificações alguns anos depois por muitas aves apresentarem um modo de propagação diferente desses termos propostos (Sundevall, 1872; Gaskell, 2004). Apesar
das tentativas de desistência de Sundevall, sua obra de
1836 foi traduzida para o inglês por Francis Nicholson
(1889), ganhando visibilidade aos não-falantes do latim.
Mesmo após 100 anos, ambos os termos continuaram a
ser utilizados como sinônimos, conforme pode ser observado em Glaser (1970). O autor utilizou os termos
“nestflüchter” e “nesthocker” ao longo de seu texto em
alemão, embora tenha utilizado “altricial” e “precocial”
no resumo em inglês do mesmo trabalho. No dicionário
de Biologia de Tootill (1981), também é possível constatar a mesma correspondência, uma vez que o significado
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Tabela 1: Sinônimos comumente utilizados para filhotes de aves precoces e altriciais. Legenda: (1) Downy hatchling plumage (“filhote que eclode
coberto por plumagem”). (2) Motor activity (“atividade motora”). (3) Locomotor activity (“atividade locomotora”). (4) Follow parents (“seguir os
pais”). (5) Search food and feed alone (“procurar alimento e alimentar-se sozinho”). (6) Young fed by parents (“jovem alimentado pelos pais”). (7) Stay
in nest (“permanecer no ninho”). (8) Eyes closed at hatching (“olhos fechados ao eclodir”). (9) Without external feathers at hatching (“Sem nenhuma
pena externa ao eclodir”). (a) No parent-chick interaction (“sem interação paterno-filial”). (b) Contour feathers at hatching (“penas de contorno ao
eclodir”). Campos em preto denotam características fortemente expressas e, em cinza, fracamente expressas. Adaptado e traduzido de Starck &
Ricklefs (1998), porém classificação dos grupos conforme fonte original.
Portmann
(1935)
Gruppe 1

Nice
(1962)
Precocial 1
Precocial 2

Gruppe 2

Precocial 3
Precocial 4

Skutch
(1976)

Outros*

Superprecocial

Precocial

Subprecocial

Gruppe 3

Semiprecocial Semialtricial

Gruppe 4

Semialtricial 1

Gruppe 5

Semialtricial 2 Altricial

Gruppe 6, 7

Altricial

Precocial

JM Starck
(1993)

Semialtricial

Altricial

Alguns exemplos

Superprecocial

Megapodiidae

Precocial 1

Anatidae, diversos Charadriiformes

Precocial 2

Semi-precocial

1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b

Precocial 3
Semiprecocial

Rheidae, Numididae, Phasianidae
Meleagrididae, Tetraonidae
Cracidae, Turnicidae, Rallidae,
Gruidae
Diversos Alcidae, Laridae,
Stercorariidae

Semialtricial

Accipitridae, Ciconiidae

Altricial 1

Columbidae, Phaethontidae
Phalacrocoracidae

Altricial 2

Sulidae, Psittacidae, Passeriformes

* – Arnold et al. (1983); Collins (1963, 1965, 1968); Forshaw (1973); O’Connor (1984); Oken (1837); Snow (1970); Wetherbee (1957).
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de “altricial” consta “see nidicolous” e, em “precocial”,
consta “see nidifugous”.
Há, contudo, grande discussão entre os ornitólogos
se os termos são de fato equivalentes. A criação de categorias extras para se adequar ao amplo espectro da
condição dos filhotes de Aves ao nascer (Tabela 1) demonstra problemas de categorização já dentro do ramo
da Ornitologia. Alguns exemplos são a criação do termo superprecoce para os Megapodiidae, além de precoce-1, 2, 3 e 4, semi-precoce, semi-altricial, etc. para
as demais famílias (ver Starck & Ricklefs, 1998; Gaskell,
2004).
É possível que Adolf Portmann em seus artigos em
alemão tenha introduzido os conceitos “nidífugo” e “nidículo” na Mastozoologia, e ressalta que apesar da tendência de traçar um paralelo entre os filhotes dos dois
grupos, as designações não refletiam os mamíferos tão
apropriadamente quanto as aves (Portmann, 1938; Portmann, 1941). Portmann faz ainda importantes observações das categorias em um contexto evolutivo. Em uma
de suas colocações, sugere que mamíferos como os seres
humanos passam pela fase nidífuga no útero. Além disso, considera a condição nidícula como “um processo de
desenvolvimento arcaico (…) em contraste com a forma
especializada (…) nidífuga (…) que apresenta comportamento maduro e elementos sociais desenvolvidos”. Por
fim, ele relaciona os dois processos de desenvolvimento
aos tamanhos de ninhada, enfatizando que as espécies
nidícolas produziam mais filhotes, enquanto nas espécies nidífugas era observada uma extrema redução no
número de filhotes. Isso pode ser considerado como
uma importante associação das categorias de filhotes à
seleção r‑K de MacArthur & Wilson (1967).
A utilização dos termos altricial e precoce nos artigos mastozoológicos em inglês pode ter começado com

o veterinário Michael W. Fox (1964). Durante todo o trabalho o autor cita o termo “Altricious” como sinônimo
de “Nonprecocial”, apesar de ter sido identificado a grafia incorreta “atricious” uma única vez. Já os mamíferos
classificados como “Precocial” vinham em oposição daqueles classificados como “Altricious”:
“Precocious offspring of the former group
[rodents] appear to have less maternal dependency, for they are homeothermic at birth
and show advanced neuromotor development and coordination. Behavioral mechanisms in this group, notably sheep, are such
that the period immediately after birth is
critical for the formation of primary social relationship (or establishment of a mother-offspring bond) resembling imprinting in birds.
(…) In nonprecocial mammals, however, there
is a delay in the onset of the critical period
of socialization during the neonatal period
which is in part restrained by the immaturity
of the animal. (…) In those mammals having a
short gestation period, their offspring are dependent on the mother for a long postnatal
period. The primates and man also belong to
this latter category of atricious (sic) animals,
although, conversely, their gestation period is
much longer (9 months) (Fox, 1964, p. 197)”.
(tradução nossa: Filhotes precoces do primeiro grupo [roedores] parecem ter uma menor
dependência da mãe por serem homeotérmicos ao nascer e apresentarem desenvolvimento e coordenação neuromotores avançados. Os mecanismos comportamentais deste
Sobral, G. & Guilhon, G.: Altricial e precoce na Mastozoologia

grupo, particularmente ovelhas, são aqueles
em que o período imediatamente após o nascimento é crítico para a formação da relação
social primária (ou estabelecimento de um
laço materno-filial), semelhante ao imprinting
em aves. (…) Em mamíferos não-precoces, entretanto, existe um atraso do início do período
crítico de socialização durante o período neonatal que é, em parte, limitado pela imaturidade do animal. (…) Nestes mamíferos com
gestação curta, suas ninhadas são dependentes da mãe por um longo período pós-natal.
Os primatas e o homem também pertencem
a esta última categoria de animais altriciais,
apesar de sua gestação ser bem mais longa
(nove meses)).
Além de iniciarem o uso dos termos na Mastozoologia, a importância dos trabalhos de Portmann e Fox diz
respeito ao acréscimo de outras propriedades à classificação dos filhotes além da morfologia, como comportamento e fisiologia. Entretanto, a ideia não se difundiu
imediatamente, pois poucos são os trabalhos dos anos
seguintes que usam essa terminologia. Essa, quando utilizada, incluía apenas a palavra “altricial” por conta da
popularização de trabalhos com ratos de laboratório,
embora o foco dessas pesquisas não fosse discutir tal
classificação (e.g., Müller-Schwartze & Müller-Schwartze, 1971).
Stephen Jay Gould (1977, p. 349) associou a heterocronia de mamíferos às formas altriciais e precoces com
base nos trabalhos de Portmann. De acordo com Gould,
“altricial” foi definido como: “A mode of vertebrate on‑
togeny characterized by large litters, rapid development,
short gestations, and the birth of relatively undeveloped,
helpless young” (Gould, 1977, p. 479). (tradução nossa:
um modo ontogenético de vertebrados caracterizado
por grandes ninhadas, rápido desenvolvimento, gestação curta, e o nascimento de filhotes relativamente
pouco desenvolvidos e desamparados). Contrariamente, o termo “precocial” foi descrito como: “A mode of
vertebrate ontogeny characterized by small litters, slow
development, extended gestation, and the birth of re‑
latively well-developed, capable young” (Gould, 1977,
p. 485). (tradução nossa: um modo ontogenético de vertebrados caracterizado por ninhadas pequenas, desenvolvimento lento, gestação prolongada, e o nascimento
de filhotes capazes e relativamente bem desenvolvidos).
Dessa forma, o uso das categorias altricial e precoce não
se restringia apenas à classificação dos filhotes de mamíferos, mas como sendo resultado de diferenciações
ontogenéticas.
John Frederick Eisenberg (1981) foi o primeiro a relacionar duas categorizações dos filhotes à evolução das
histórias de vidas de mamíferos, apresentando-as como
mais uma evidência para a teoria de seleção r‑K de MacArthur & Wilson (1967), ainda que superficialmente:
A large body size favors the production of
large, precocial young. Large size usually
Sobral, G. & Guilhon, G.: Altricial e precoce na Mastozoologia

correlates with a mean increase in life-span
and an extended time for reproduction. This
in turn makes possible iteroparity, with a concomitantly reduced litter size. Large size may
mean a decreased basal metabolic rate, and,
if the trophic specialization further reduces
metabolic rate, then the gestation will be relative long. (Eisenberg, 1981, p. 324).
(tradução nossa: Um tamanho de corpo grande favorece a produção de filhotes grandes e
precoces. Um tamanho grande normalmente
está correlacionado a um aumento médio na
expectativa de vida e a um tempo para reprodução prolongado. Isso, por sua vez, possibilita a iteroparidade com uma redução concomitante no tamanho de ninhada. Um grande
tamanho pode indicar uma taxa metabólica
basal reduzida e, caso a especialização trófica
reduza posteriormente a taxa metabólica, então a gestação será relativamente longa).
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Estabelecer uma relação direta entre as categorias
altricial e precoce às estratégias r‑K é difícil, pois espécies com filhotes altamente altriciais podem apresentar
características típicas de K‑estrategistas (ninhadas pequenas, intervalo entre gestações longo etc.), como é o
caso dos ornitorrincos (Starck & Ricklefs, 1998). Similarmente, grupos emblematicamente r‑estrategistas como
os roedores, podem apresentar espécies com filhotes
precoces, como o porquinho-da-índia Cavia porcellus
(Derrickson, 1992).
Franklin H. Bronson (1989) também tentou relacionar os termos altricial e precoce à seleção r‑K, mais
explicitamente que Eisenberg:
“K‑strategists, being selected for competitive
ability in a saturated environment, tend to be
large, long-lived animals that can afford to
have long, well-spaced, reproductive cycles,
during which only a few young are produced.
These young are born in an altricial state, and
they require a long time to mature and become fertile. In contrast, r‑strategists tend to
be small, short-lived animals that rapidly and
repeatedly produce large litters of precocial
young who can quickly mature and achieve
fertility. (Bronson, 1989, p. 16)”.
(tradução nossa: K‑estrategistas, sendo selecionados pela habilidade competitiva em
um ambiente saturado, tendem a ser animais
grandes com vida longa e que podem ter ciclos reprodutivos longos e bem espaçados,
durante o qual poucos jovens são produzidos.
Esses jovens nascem em um estado altricial, e
eles precisam de um tempo longo para amadurecer e se tornarem férteis. Em contraste,
r‑estrategistas tendem a ser animais pequenos de vida curta que rápida e repetidamente
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produzem grandes ninhadas de jovens precoces, que podem rapidamente amadurecer e
alcançar a fertilidade)
Aparentemente, o autor trocou a terminologia,
pois filhotes de mamíferos K‑estrategistas geralmente
nascem precoces (enxergando, com pelos, mobilidade
e coordenação motora altas, e.g., ungulados), enquanto
os filhotes de mamíferos r‑estrategistas frequentemente
nascem altriciais (cegos, sem pelos, mobilidade e coordenação motora baixas, e.g., roedores). Entretanto, o
autor enfatizou a velocidade no desenvolvimento pós-natal e não considerou o aspecto primordial da definição dos termos, que é o estado do filhote ao nascer. A
interpretação de Bronson não está de acordo com nenhuma das definições utilizadas anteriormente, sendo
difícil determinar se houve um erro de entendimento ou
se ele quis propor uma nova utilização dos termos em
mamíferos. Essa discussão, entretanto, não é aprofundada em seus trabalhos. Contudo, esse possível equívoco
não teve grande repercussão, conforme pode ser visto
em trabalhos subsequentes (Grand, 1992; Moscarella et al., 2001) que seguem a designação de Eisenberg
(1981) em vez de Bronson (1989).
Aplicabilidade
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Em geral, a comparação de filhotes altriciais e precoces é realizada com exemplos extremos, como a oposição clássica roedor × elefante. Entretanto, essa dicotomia é relativa a qual grupo essa comparação é feita e não
reflete a evolução da biologia reprodutiva de um grupo
taxonômico, dada a grande variação dentro de táxons
filogeneticamente próximos. Em roedores, por exemplo, os filhotes de porquinho-da-Índia (Cavia porcellus,
Caviidae) são quase unanimemente classificados como
precoces, enquanto os filhotes de camundongos (Mus
musculus, Muridae) são altriciais (ver Trillmich, 2005).
Entretanto, dentro da categoria altricial, é possível observar diferentes níveis de “altricialidade”: enquanto o
roedor Mus musculus é considerado altricial, os marsupiais seriam considerados ainda mais altriciais que os
roedores, ou até mesmo ”super altriciais”, fazendo com
que o roedor fosse considerado precoce em relação aos
marsupiais. Os graus de “altricialidade” também podem
variar em um mesmo indivíduo, uma vez que tecidos
e órgãos crescem a diferentes taxas (Eisenberg, 1981).
Primatas e morcegos podem ser surpreendentemente
avançados em algumas estruturas e comportamentos,
porém atrasados em outras.
Assim como para Aves, os filhotes de mamíferos
podem apresentar características típicas de ambas as
categorias simultaneamente, o que pode requerer subclassificações. Gould (1975), em seu artigo sobre morcegos, adiciona a categoria “intermediário”, pois alguns
gêneros como o Phyllostomus nascem quase sem pelos, porém com olhos e orelhas abertos. Grand (1992)
de fato afirma que esses termos são inadequados para
indicar e interpretar a diversidade de desenvolvimentos

neonatais encontrados em todos os mamíferos. No
mesmo ano, Derrickson (1992) categorizou as ordens de
mamíferos placentários com base em nove parâmetros
de história de vida (taxa de crescimento, tamanho de
ninhada, período gestacional etc.). A partir desses resultados, a autora determinou o nível de independência
neonatal nas áreas de termorregulação (quantidade de
pelos no corpo), sentidos (olhos abertos/fechados), locomoção (se mover independente da mãe) e nutrição
(alimentar-se de comida sólida) nos dois primeiros dias
de vida. Como resultado, as ordens foram separadas em
categorias, com a 0 (zero) representando espécies mais
altriciais, e a 3, as mais precoces, com um espectro intermediário entre elas. Derrickson ressalta as diversas
exceções entre os diferentes parâmetros de história
de vida relacionados ao desenvolvimento neonatal. As
capivaras (Hydrochoerus hydrochaeris) e os ratões-do-banhado (Myocastor coypu), por exemplo, apresentam
filhotes precoces, porém com ninhadas maiores que o
esperado para espécies precoces daquele tamanho, sendo o Myocastor três vezes maior que o esperado. As lebres; também com filhotes precoces, possuem gestação
bem mais curta que o esperado. Por fim, assim como
Gould (1975) e Grand (1992), Derrickson salienta que a
categorização sugerida por ela também não é a ideal,
porém que a massa relativa do neonato é uma alternativa de medir o desenvolvimento neonatal, pois varia
de forma relativamente linear e continuamente entre
as categorias altricial e precoce. Thompson et al. (2010)
denominaram as categorias intermediárias de “semiprecoce” e “semialtricial” dependendo de quais características prevaleçam.
O artigo mais recente publicado acerca desse tema
para mamíferos é o de Werneburg et al. (2016). Nele,
os autores classificaram “altricialidade”, em mamíferos placentários especificamente, como os filhotes que
são indefesos por longos períodos após o nascimento,
e “precocidade”, como os filhotes que são autônomos
dentro de algumas horas após o nascimento. Entretanto, segundo Gould (1975), a independência rápida não é
concomitante à precocidade, com exemplo do morcego-vampiro Desmodus rotundus, que nascem relativamente bem desenvolvidos, cobertos de pelos, com olhos e
orelhas abertos, alta mobilidade e podem digerir sangue
aos seis dias de vida, porém lactam por longos períodos
(nove meses em cativeiro).
Tradução e Semântica
Um problema adicional diz respeito à tradução
e à semântica dos termos “Altricial” e “Precocial”. As
duas palavras não dispõem de um equivalente na língua portuguesa, apesar de ambas apresentarem radical
de origem latina. O termo “Altricial” foi incorporado de
maneira direita, incluindo o sufixo “al” da língua inglesa, que significa “relativo à”, tratando-se de um empréstimo linguístico (Molina, 2010). Além disso, o termo é
quase exclusivamente utilizado no contexto reprodutivo
e dificilmente consta em dicionários convencionais. No
Sobral, G. & Guilhon, G.: Altricial e precoce na Mastozoologia

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, consta como
sinônimo de nidícola, conforme pode ser verificado a seguir: “Altricial adj.2g. (d1872) ORN m.q. NIDÍCOLA. ETIM
ra. altric‑, do lat. altrix,ĭcis ‘a que nutre, sustenta, cria, a
ama’ (fem. De altor, adj. altricīus,a,um), + ‑al; ver alt‑”
(Houaiss et al., 2001, p. 171).
Já o termo “Precocial” não foi incorporado diretamente como o termo altricial e, apesar de ter o mesmo
radical da palavra de língua portuguesa “precoce”, essa
não é sua tradução direta, porque a palavra portuguesa
“precoce” é traduzida para o inglês como “precocious”.
Inclusive esse termo muitas vezes é utilizado como sinônimo de “prematuro”, conforme pode ser verificado no
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa:
Precoce adj.2g. (1817‑1819 cf. EliComp) 1 que
frutifica ou amadurece antes do tempo normal ou antes dos demais; temporão <videi‑
ra p.> <trigo p.> 2 que acontece muito cedo
para os padrões normais; prematuro, antecipado, extemporâneo <gravidez p.> <amadu‑
recimento sexual p.> 3 que muito cedo demonstra capacidades ou habilidades próprias
de crianças mais velhas ou de adultos <músi‑
co p.> <gênio p.> ETIM lat. praecox,ŏcis ‘que
vem antes do tempo, prematuro’ SIN/VAR ver
antonímia de posterior e temporão. ANT ver
sinonímia de posterior e temporão. (Houaiss
et al., 2001, p. 2282).
Vale ressaltar que os números que se seguem à
classe gramatical denotam a data do primeiro registro
conhecido ou estimado de uma palavra (Houaiss et al.,
2001, p. XXI). Dessa forma, os primeiros registros são os
trabalhos de Sundevall (1872) e Oken (1817), respectivamente. Na passagem supracitada um dos sinônimos de
precoce é prematuro e, prematuridade, no contexto de
reprodução, é nascer antes do tempo previsto, sem ter
completado o desenvolvimento intrauterino (Martinet,
2008). Quase contrariamente, esse mesmo termo pode
ser utilizado para se referir a crianças com características
de adulto em uma abordagem comportamental, conforme pode ser verificado na mesma passagem. Os dois
significados quase opostos podem ser exemplificados

Figura 1: Diagrama de barras do número de citações contendo as
palavras-chave “altricial” e/ou “precocial” em estudos de “mam*”, de
modo a incluir quaisquer variações da palavra “mammals” a partir da
plataforma Scopus. Informações acessadas em 3 de março de 2016.
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nos marsupiais: os filhotes nascem ‘prematuramente’
(i.e., nasce com características embrionárias, sem ter
completado seu desenvolvimento intrauterinamente),
porém são altriciais. Dessa forma, enquanto a definição
de altricial é mais intuitiva, sendo facilmente interpretada, a palavra precoce apresenta definições divergentes
que se superpõem ao significado de altricial. Além disso,
com os vocábulos adquirindo popularidade nas últimas
décadas (Figura 1), ressaltamos a importância dos cuidados em seu uso.
Em português, a busca dos termos altricial e precoce em uma plataforma de pesquisa para periódicos
retornou usos principalmente relacionados à teses e
dissertações, pois são esses trabalhos que geralmente utilizam a língua portuguesa. É possível constatar
prontamente que o termo altricial na maior parte dos
casos não gera confusão (exemplos de dissertações:
González, 2014; Bueno, 2015; exemplos de artigos:
Gonçalves et al., 2009; Silva et al., 2010), especialmente por não ser utilizado fora do contexto reprodutivo. Já o termo precoce apresenta utilização bem
mais abrangente e comum em trabalhos não apenas
de cunho biológico. A disseminação do termo pode ser
a origem dos problemas de nuances de interpretação.
Nos trabalhos de Ciências Biológicas, o termo também
é muito utilizado (grifos nossos): “(…) efeito semelhante ao temazepam no sono precoce (…) (Markus et al.,
2003); “(…) morte embrionária precoce (…) (Paiva &
Costa, 2003); “(…) o córtex adrenal fetal humano (…)
produz SDHEA [sulfato de deidroepiandrosterona] precocemente” (Fogaça et al., 2006); “desmame precoce”
(Marques & Lopes 2008). Todos esses exemplos sugerem o mesmo sentido de acontecimento antecipado
(ou prematuro) de algo. Um filhote precoce, contudo,
não é o nascimento antecipado de um mamífero, nem
prematuro. Tampouco é um filhote que nasceu com
um estado de desenvolvimento avançado em um tempo relativamente curto. Ao contrário, filhotes precoces
geralmente estão associados a uma gestação mais longa, de modo a completar ou complementar o desenvolvimento intrauterinamente. Dessa forma, constitui
uma história de vida diferente com uma estratégia reprodutiva distinta. A utilização de termos alternativos
em estudos que não tratam do estado de desenvolvimento do filhote ao nascer, como antecipado, inicial,
primário ou prematuro, seria mais adequada para que
não houvesse dúvidas acerca do sentido fundamental
das ideias.
Sugerimos, então, que os termos altricial e precoce
sejam utilizados estritamente para determinar o estado
do filhote ao nascer. Recomendamos seguir Eisenberg
(1981) e Derrickson (1992), no qual filhotes altriciais
são mais comumente associados a mamíferos r‑estrategistas, nascendo com quociente encefálico menor, sem
pelos, olhos fechados, pouca mobilidade e com alta dependência da mãe. Em contrapartida, os filhotes precoces geralmente encaixam-se no extremo K‑estrategista,
nascendo com quociente encefálico elevado, com pelos,
olhos abertos, alta mobilidade e com menos dependência da mãe.
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CONCLUSÃO
Existe um problema no uso dos termos altricial e precoce para a designação do nível de desenvolvimento dos filhotes de mamíferos ao nascer, o
qual pode causar dificuldades na assimilação desses
termos. Enquanto o termo altricial é quase prontamente compreendido, seu termo análogo, precoce, é
mais confuso. Esse último apresenta definições quase
opostas, por vezes sobrepondo o significado de altricial, desempenhando importante papel nas dúvidas
geradas acerca do tema. Por fim, sugerimos a definição de Eisenberg (1981) no encaixe dos termos altricial e precoce associados ao contínuo r‑K, refinado
pela categorização de desenvolvimento neonatal de
Derrickson (1992), aplicando-se os diferentes tipos
de independência: nutricional, sensorial, locomotor e
termorregulatório.
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Resumo: Aqui apresento e faço alguns comentários sobre as coleções científicas de mamíferos dos
Estados Unidos da América. Essas coleções começaram a reunir material oriundo da América do Sul
de maneira sistemática a partir da segunda metade do século 19 e hoje estão entre as principais
instituições que contém em seus acervos material proveniente do Brasil. Entre essas instituições
estão algumas muito conhecidas, como o American Museum of Natural History e o The Field
Museum of Natural History, e outras menos conhecidas, como o Museum of Texas Tech University e
o Museum of Southwestern Biology.
Palavras-Chave: América do Sul; Coleções científicas estrangeiras; Século 19; Século 20.
Abstract: Brazilian Mammals in Scientific Collections: III – United States of America. Here I list and
comment about scientific collections with Brazilian mammals in United States of America. These
collections began to systematically gathering specimens from South America from second half of
19th century, and are among the main institutions that housed specimens from Brazil. Among these,
some are quite famous, such as the o American Museum of Natural History e o The Field Museum of
Natural History, and others less well known, such as the Museum of Texas Tech University and the
Museum of Southwestern Biology.
Key-Words: 19th century; 20th century; Foreigner scientific collections; South America.
APRESENTAÇÃO
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Dando sequência à série de ensaios iniciada na
edição número 65 do Boletim da Sociedade Brasileira
de Mastozoologia com ‘Coleções Científicas de Mamíferos do Brasil: I – Brasil’ (Bezerra, 2013), seguida por
‘Coleções Científicas de Mamíferos do Brasil: II – Europa’ (Bezerra, 2015), apresento agora um ensaio sobre as
importantes coleções científicas para o estudo das espécies de mamíferos silvestres recentes do Brasil presentes
nos Estados Unidos da América. Como nas edições anteriores, as coleções presentes no território americano
também apresentam características próprias em termos
de formação de acervos e de abrangência taxonômica e
geográfica dos espécimes ali depositados.
O objetivo do presente trabalho é o de divulgar as
coleções científicas que abrigam espécimes de fundamental importância ao estudo das espécies de mamíferos do Brasil. Um panorama abrangente das primeiras
expedições americanas (e de outras nações) na região
Neotropical fora apresentado por Baker (1991), que
abordou muitos dos pesquisadores, naturalistas e coletores profissionais que empreenderam tais expedições
e que tiveram papel relevante no reconhecimento de
novos táxons até o início do século 20. Birney & Choate
(1994), em uma monografia de quase 500 páginas sobre
a mastozoologia nos Estados Unidos entre 1919 e 1994,

também relacionam a biografia e expedições de grandes
pesquisadores que trabalharam com a mastofauna neotropical, recente e extinta.
Histórico
Os acervos das coleções americanas começaram
a ser reunidos de maneira sistemática a partir do final
da primeira metade do século 19. As intrigas e rebeliões que ocorriam principalmente no centro e leste da
Europa, e que culminaram na Primeira Guerra Mundial
(1914‑1915), minaram recursos e interesses dos Estados
europeus em continuar investindo no envio de naturalistas às Américas. Esta abertura de espaço proporcionou pouco a pouco aos americanos, muitos dos quais
imigrantes europeus ou descendentes diretos, o investimento em grandes expedições científicas pela América
Latina e outros continentes. Contudo, ao contrário das
expedições europeias que visavam a conquista de novos
territórios para seus impérios, as expedições americanas
tinham como objetivo primordial a ampliação do comércio internacional e a busca por novas fontes de matérias-primas de valor comercial e cultural, bem como
apreender conhecimentos sobre novas culturas (Philbrick, 2004). O marco dessas expedições americanas
é o “U.S. Exploring Expedition” (livremente traduzido
Bezerra, A.M.R.: Mamíferos do Brasil em coleções americanas

em “Expedição de Exploração dos Estados Unidos”)
de 1838‑1842 (Philbrick, 2004). No entanto, somente
na segunda metade do século 19 houve um crescente
significativo de estudos da fauna sul-americana pelos
pesquisadores norte-americanos, e este foi decorrente,
também, do envio de material aos Estados Unidos por
coletores profissionais (Baker, 1991).
Cronologicamente, de grande destaque entre os
americanos, é o zoólogo Joel Asaph Allen, ex-aluno de
Louis Agassiz em Harvard, com quem foi ao Brasil em
1865 (Birney & Choate, 1994). Allen trabalhou no Ame‑
rican Museum of Natural History (AMNH), em New York
City, a partir de 1885 até a sua morte em 1921, onde foi
curador de aves e de mamíferos. Descreveu aproximadamente 270 táxons de mamíferos sul-americanos entre
1876 e 1920 (Baker, 1991). Os espécimes-tipo definidos
por Allen encontram-se principalmente neste museu.
Dentre as espécies da fauna do Brasil descritas por Allen podemos citar os morcegos Molossus coibensis J.A.
Allen, 1904 e Lonchophylla thomasi J.A. Allen, 1904, o
novo gênero de esquilo Microsciurus J.A. Allen, 1895 e
os roedores Oecomys trinitatis (J.A. Allen & Chapman,
1893) e Necromys urichi (J.A. Allen & Chapman, 1897)
(Figura 1A).
Theodore “Teddy” Roosevelt, 26º presidente americano, que também foi homem de negócios e naturalista, empreendeu uma expedição em conjunto com o
Marechal Cândido Rondon, conhecida como expedição
“Expedição Científica Rondon-Roosevelt”, que durou um
ano a partir de maio de 1913. Essa expedição foi cofinanciada pelo American Museum of Natural History teve
como finalidade explorar a Amazônia e expandir as linhas de telégrafos do Brasil. Esta expedição iniciou na
cidade de Cáceres, no estado do Mato Grosso do Sul,
e encerrou no norte do estado do Mato Grosso (Roosevelt, 1914). Roosevelt (1914) atesta que “Zoologically

the trip had been a thorough success… about five hun‑
dred mammals…. Many of them were new to science; for
much of the region traversed had never previously been
worked by any scientific collector”. Pequenos, médios e
grandes mamíferos coletados durante esta expedição
se encontram depositados principalmente no Museu
Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro, e no
American Museum of Natural History.
Também, entre os curadores do American Museum
of Natural History, estão o zoólogo e botânico inglês
George Henry Hamilton Tate e o zoólogo americano
Harold Elmer Anthony, contemporâneos na instituição.
Anthony iniciara carreira no AMNH em 1910, permanecendo até 1958 (Birney & Choate, 1994), enquanto Tate
ingressa em 1927, permanecendo até a sua morte em
1953 (Anthony, 1954). Durante suas vidas profissionais
no AMNH, empreenderam diversas expedições, incluindo a Bolívia, Brasil e Venezuela (passando pelo platô do
monte Roraima), Guiana e três idas ao Equador (entre
1920 e 1924). Tate e Anthony descreveram inúmeras
espécies da América do Sul que se encontram depositadas naquele museu, como os roedores Oecomys rutilus
Anthony, 1921, Scolomys melanops Anthony, 1924, Po‑
doxymys roraimae Anthony, 1929 (Figura 1D). Algumas
outras instituições também abrigam em seus acervos
material da América do Sul descrito por Tate, como os
marsupiais Marmosops paulensis (Tate, 1931) e Marmo‑
sops parvidens (Tate, 1931) (Figura 1B) depositados no
The Field Museum of Natural History.
O equatoriano Alfonso Maria Olalla (1899‑1971)
foi, como seu pai e seus três irmãos, um coletor profissional de aves e mamíferos. Participou de diversas expedições à América do Sul nas décadas de 1920 e 1930,
passando pela Amazônia peruana, por rios da Amazônia
brasileira, como o Tapajós e o Juruá, pelo Equador e Bolívia (Wiley, 2010). As séries coletadas pelos Olallas foram

Figura 1: Espécimes-tipo com peles em vista dorsal: (A) Necromys urichi M‑7725/6110, American Museum of Natural History; (B) FMNH 1845
Marmosops parvidens, The Field Museum of Natural History; (C) Microakodontomys transitorius MN 25969, Museu Nacional/Universidade Federal
do Rio de Janeiro; (D) Podoxymys roraimae M‑75586, American Museum of Natural History; (E) Juliomys pictipes FMNH 26814, The Field Museum of
Natural History; (F) Monodelphis kunsi USMN 461348, National Museum of Natural History. Barra = 10 mm.
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vendidas a diversos museus americanos, como o Ame‑
rican Museum of Natural History, The Field Museum of
Natural History e o Museum of Comparative Zoology, ao
museu europeu Naturhistoriska riksmuseet, na Suécia,
e a museus brasileiros, como o Museu de Zoologia da
Universidade de São Paulo (então Museu Paulista) e ao
Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro
(Patterson, 1992; Wiley, 2010).
Um dos mais afamados curadores do The Field
Museum of Natural History, o americano Wilfred Hudson Osgood trabalhou entre 1921 e 1941 como curador-chefe na coleção de mamíferos desta instituição, e
permaneceu como curador emérito até sua morte em
1947. Suas contribuições ao estudo dos mamíferos sul-americanos são numerosas. De um total de 30 expedições ao longo de sua carreira (Patterson, 1983), realizou viagens ao Chile, Argentina, Venezuela e Colômbia
(FMNH, 2016a; Patterson, 1983). Grande parte do material obtido nestas expedições subsidiou as descrições de
diversos táxons, como o marsupial Philander andersoni
(Osgood, 1913), o primata Saimiri collinsi Osgood, 1916
e o roedor Juliomys pictipes (Osgood, 1933) (Figura 1E).
O zoólogo americano Phillip Hershkovitz, como Osgood, foi membro do corpo de curadores no The Field
Museum of Natural History, entre 1947 e 1971 (Patterson, 1987), continuando como curador emérito até 1997
(FMNH, 1916a). Hershkovitz, desde a década de 1930,
empreendeu diversas expedições à América do Sul,
iniciando no Equador em 1933. Suas viagens seguiram
nos anos seguintes, passando pela Colômbia, Suriname,
Bolívia, Peru e o Brasil, onde efetuou expedições entre
os anos de 1984 e 1992, passando por quase todos os
biomas (Patterson, 1997). Para a mastofauna sul-americana, foi particularmente importante nos estudos de taxonomia sistemática de primatas, roedores akodontinos
e marsupiais didelfídeos. A maioria dos espécimes descritos por Hershkovitz se encontra no The Field Museum
of Natural History, em Chicago, e no Museu Nacional/
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
Dentre as espécies e gêneros descritos por Hershkovitz
podemos citar o marsupial Hyladelphys kalinowskii (Hershkovitz, 1992), os primatas Aotus nancymaae Hershkovitz, 1983 e Mico intermedius (Hershkovitz, 1977), e
os roedores Thalpomys cerradensis Hershkovitz, 1990
e o Microakodontomys transitorius Hershkovitz, 1993
(Figura 1C).
O mastozoólogo e ornitólogo americano Alfred L.
Gardner, atualmente curador no National Museum of
Natural History (USNM), em Washington D.C., tem notável trabalho com a fauna da mamíferos neotropicais,
principalmente da América Central, tendo descrito mais
de 19 gêneros e espécies de mamíferos, entre os marsupiais Marmosops neblina Gardner, 1989 e Philander
mcilhennyi Gardner & Patton, 1972, os morcegos Glos‑
sophaga commissarisi Gardner, 1962 e Platyrrhinus fus‑
civentris Velazco, Gardner & Patterson, 2010, e o roedor
Rhipidomys wetzeli Gardner, 1989. Além disso, contribuiu enormemente com o estado da arte dos grupos de
xenartros, marsupiais, insetívoros e morcegos neotropicais como a edição do livro “Mammals of South America,

Vol 1, marsupials, xenarthrans, shrews, and bats”. Um
volume de 669 páginas, publicado em 2008, que abrange sinonímias, taxonomia, sistemática e chaves de identificação baseadas em caracteres externos, osteológicos
e dentários para todas as espécies então reconhecidas
dos grupos supracitados.
O zoólogo James L. Patton foi entre 1969 e 2001
curador da coleção de mamíferos no Museum of Verte‑
brate Zoology e professor na University of California, em
Berkeley (Lacey & Myers, 2005). Além de importantes
estudos que fez com a mastofauna norte-americana, James ‘Jim’ Patton contribui sobremaneira para o conhecimento da biogeografia e sistemática da fauna de micromamíferos no Brasil e na América do Sul (principalmente
o Peru, com estudos vários sobre os roedores akodontinos). Sua incursão pelo sudeste da Amazônia, no Brasil,
entre 1991 e 1992 (Lacey & Myers, 2005), rendeu mais
de 12 espécies novas, com espécimes-tipo depositados
nas coleções de mamíferos do Museum of Vertebrate
Zoology, do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas,
em Manaus, estado do Amazonas, e do Museu Paraense
Emílio Goeldi, em Belém, no estado do Pará. Dentre as
espécies descrita por Jim Patton e colaboradores, podemos citar os roedores Neacomys musseri Patton, da
Silva & Malcolm, 2000 e Rhipidomys gardneri Patton,
da Silva & Malcolm, 2000, e Trinomys mirapitanga Lara,
Patton & Hingst-Zaher, 2002. Além das importantes séries amostrais e hipóteses científicas levantadas por Jim
e colaboradores (e.g., Patton & da Silva, 1995; Patton
& Costa, 2003), ele contribuiu na formação de diversos
proeminentes pesquisadores brasileiros, entres eles Yuri
L.R. Leite e Leonora C. Pires, ambos hoje na Universidade Federal do Espírito Santo. Não pode deixar de ser
mencionado o monumental trabalho que encabeçou
como editor, publicado em 2015 pela University of Chi‑
cago Press, Chicago, o ‘Mammals of South America, Vol
2, Rodentia’. Um volume de 1.336 páginas que, como o
volume 1 editado por Alfred Gardner, também abrange
sinonímias, taxonomia, sistemática e chaves de identificação baseadas em caracteres externos, osteológicos e
dentários para todas as espécies então reconhecidas da
ordem Rodentia na América do Sul.
Louise H. Emmons, zoóloga americana nascida no
Uruguai, passou boa parte de sua infância vivendo em
diversos países acompanhando as mudanças de base do
seu pai, que era diplomata americano (USGS, 2016), e
hoje é pesquisadora associada no National Museum of
Natural History. Participou de diversas campanhas ao
Peru e à Bolívia, realizando estudos taxonômicos com
diversos táxons que ocorrem também no Brasil e descrevendo algumas espécies, como o Hylaeamys acritus
(Emmons & Patton, 2005). No Brasil, realizou campanha
à região do rio Xingu em 1986, nos municípios de Altamira e Marabá, no estado do Pará, acompanhada de Michael D. Carleton e Don E. Wilson, e parte do material
coletado nesta viagem está depositado no USNM e no
Museu de Zoologia do Universidade de São Paulo (Voss
& Emmons 1996). Notória é a sua descrição de Jusce‑
linomys huanchacae (Emmons, 1999), espécie irmã de
Juscelinomys candango, até então o único representante
Bezerra, A.M.R.: Mamíferos do Brasil em coleções americanas

do gênero, do qual se conhecia somente os espécimes
que compõem a série-tipo. Espécimes coletados por
Louise Emmons também se encontram depositados das
coleções do National Museum of Natural History e do
Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercato, em
Santa Cruz de la Sierra.
O zoólogo americano Bruce Patterson, curador na
divisão de mamíferos do The Field Museum of Natural
History, em Chicago, é também uma das referências
quando se refere à sistemática, biogeografia e conservação de mamíferos na América do Sul, além de outros
continentes. Na América do Sul, podemos citar seus trabalhos de descrição de Rhagomys longilingua Luna &
Patterson, 2003 para o Peru, espécie irmã de Rhagomys
rufescens (Thomas, 1886), endêmico à Mata Atlântica e
até então representante de um gênero monoespecífico,
além de estudos da sistemática de caviomorfos. Amostrou cerca de 600 espécimes nos estados de Rondônia
(em 1986) e São Paulo (diversas ocasiões entre 1989 e
1993) (B. Patterson, pers. comm.), os quais se encontram depositados no The Field Museum of Natural His‑
tory, no Museu Paraense Emílio Goeldi e no Museu de
Zoologia da Universidade de São Paulo (Bruce Patterson,
pers. comm.).
O mastozoólogo americano Robert S. Voss é curador na divisão de mamíferos do American Museum of
Natural History, em New York, e há décadas trabalha
com a fauna de pequenos mamíferos da América do
Sul. Em especial ao conhecimento desta fauna na sub-região Guiana na Amazônia, encontramos resultados
elegantemente apresentados e discutidos em Voss et al.
(2001). Seus estudos, autônomos ou em colaboração,
abordando taxonomia e sistemática, renderem diversos
novos táxons para o continente sul-americano, como o
morcego Micronycteris brosseti Simmons & Voss, 1998,
os roedores Neacomys dubosti Voss, Lunde & Simmons,
2001, Neacomys paracou Voss, Lunde & Simmons, 2001
e Coendou rossmalenorum (Voss & da Silva, 2001) e os
novos gêneros de marsupiais Hyladelphys Voss, Lunde
& Simmons, 2001 e Cryptonanus Voss, Lunde & Jansa,
2005, assim como também revalidou espécies, como
Cryptonanus agricolai (Moojen, 1943).
O zoólogo americano Ronald “Ron” H. Pine, foi
curador no National Museum of Natural History e hoje é
pesquisador associado na University of Kansas. Realizou
diversas expedições à América do Sul (uma à Venezuela,
duas à Bolívia e duas ao Brasil) (Ron Pine, pers. comm.),
coletando diversos espécimes. Descreveu vários táxons,
principalmente espécies de marsupiais, Marmosa an‑
dersoni Pine, 1972, Marmosops bishopi (Pine, 1981),
Marmosops pinheiroi (Pine, 1981), Monodelphis kunsi
Pine, 1975 (Figura 1F), e de morcegos como Thryroptera
lavali Pine, 1993.
O zoólogo americano Michael Mares, curador da
seção de mamíferos no Sam Noble Museum of Natural
History, juntamente com Thomas E. Lacher e Michael
Willig (pesquisadores ex-alunos de Michael Mares), empreenderam expedições na década de 1980 à Caatinga
do estado de Pernambuco e Cerrado do Brasil central. O
material coletado por esses pesquisadores se encontra
Bezerra, A.M.R.: Mamíferos do Brasil em coleções americanas

depositado principalmente no Sam Noble Museum of
Natural History e no Carnegie Museum of Natural His‑
tory (no Brasil há espécimes depositados no Museu de
Zoologia da Universidade de São Paulo).
A lista das instituições apresentadas no presente
trabalho, assim como o foram nas edições anteriores
(Bezerra 2013; 2015), não é exaustiva. O foco é indicar
aquelas consideradas mais importantes pelo número de
tipos nominais ou de espécies e espécimes representantes da fauna de mamíferos silvestres recentes que ocorrem no Brasil. Peço perdão caso esteja também omitindo algum importante pesquisador ou naturalista que
tenha passado pelo território brasileiro. Considerando
ainda que as espécies não conhecem limites políticos
geográficos, também forneço dados gerais para espécimes provenientes de toda América do Sul.
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Principais coleções científicas de história
natural nos Estados Unidos que abrigam
espécimes da mastofauna do Brasil
A lista abaixo está disposta em ordem alfabética dos
nomes originais das instituições, ou seja, em inglês, com
um pequeno histórico. O número total de espécimes,
quando não especificados, foram obtidos nas páginas
online oficiais das instituições no mês de maio de 2016.
1)

2)

American Museum of Natural History (AMNH),
New York City, New York: A instituição foi fundada no ano de 1869 por um esforço conjunto de
Theodore Roosevelt, J.P. Morgan, Robert L. Stuart
e outros. O acervo da coleção de mamíferos recentes conta com cerca de 279.000 espécimes
(Eileen Westwig, pers. comm.) (dentre crânios,
peles, espécimes montados e em meio líquido),
sendo a terceira maior do mundo para mamíferos,
com mais de 50.000 espécimes da América do Sul
(AMNH, 2016a). Possui mais de 1.200 tipos primários (AMNH, 2016b), sendo 34 espécimes-tipo do
Brasil mais 334 de outros países da América do Sul.
Todo o acervo de mamíferos se encontra com os
dados digitalizados, e mais de 10.000 espécimes
procedentes do Brasil, sendo as ordens Chiroptera
e Rodentia as mais representadas, respectivamente (AMNH, 2016c).
Carnegie Museum of Natural History (CMNH),
Pittsburgh, Pennsylvania: É um de quadro museus
(Carnegie Museums of Pittsburgh) derivados daqueles fundados pelo escocês Andrew Carnegie em
1895. Este museu possui cerca de 22 milhões de
itens entre espécimes extintos e recentes (CMNH,
2016a). A coleção de mamíferos, criada em 1932,
quando foi separada das Aves (CMNH, 2016b), conta em seu acervo com cerca de 118.500 espécimes,
incluindo 40 tipos primários (CMNH, 2016c). Os
dados de toda a coleção estão digitalizados desde
1978 (CMNH, 2016c). Possui aproximadamente
14.000 espécimes provenientes da América do Sul,
dos quais 3.797 do Brasil. Possui em seu acervo
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3)

4)

5)

6)
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dois tipos primários da Argentina, três da Bolívia,
um do Paraguai e três do Suriname (Suzanne MacLaren, pers. comm.).
Museum of Comparative Zoology (MCZ), Harvard
University, Boston, Massachusetts: Fundando em
1859 por esforços do zoólogo suíço Louis Agassiz.
O museu possui cerca de 21 milhões de itens entre
espécimes extintos e recentes (MCV, 2016a). A coleção de mamíferos conta em seu acervo com cerca
de 85.000 espécimes, incluindo 342 tipos primários
(MCZ, 2016b). Possui 5.966 espécimes da América
do Sul com dados disponíveis online, sendo 1.946
espécimes provenientes do Brasil. A coleção possui
1.559 espécimes-tipo (sendo 353 tipos primários),
sendo 84 da América do Sul (25 tipos primários)
e quatro do Brasil (dois tipos primários) (MCZ,
2016c).
Museum of Southwestern Biology (MSB), University of New Mexico, Albuquerque, New Mexico: A
coleção do museu foi iniciada em 1928 por esforços de coletas do botânico e explorador americano Edward F. Castetter (MSB, 2016a). Entretanto, a
coleção de vertebrados ganhou maior importância
e incremento do acervo a partir de 1938, quando
o zoólogo americano William J. Koster entrou na
University of New Mexico (MSB, 2016a). A coleção
de mamíferos conta com mais de 275.000 espécimes catalogados, representando cerca de 1.650 espécies de todo o mundo (MSB, 2016b). A América
do Sul é representada por 24.405 espécimes com
dados disponíveis online, onde 549 são do Brasil,
além de 8 holótipos e 61 parátipos (todos com localidade-tipo na Bolívia).
Museum of Vertebrate Zoology (MVZ), University
of California, Berkeley, California: Fundado em
1908, foi um presente de Annie M. Alexander (naturalista americana, aventureira e filha e sobrinha
de produtores de cana-de-açúcar no Hawaii) à Uni‑
versity of California (MVZ, 2016). O acervo conta
com material procedente de diversas coletas e
doações, sendo o espécime mais antigo datado de
cerca de 1858. O acervo da coleção de mamíferos
contém mais de 229.900 espécimes (MVZ, 2016). É
a quarta nos Estados Unidos em número de tipos,
com 364 espécimes-tipo. Possui 19.957 espécimes
provenientes da América do Sul, sendo aproximadamente 5.100 do Brasil, principalmente da Amazônia, do Nordeste Bahia, Ceará e Paraíba, do Sudeste Minas Gerais e São Paulo, e do Mato Grosso.
National Museum of Natural History (NMNH;
specimens USNM), The Smithsonian Institution,
Washington D.C., Washington: Faz parte de um
conglomerado de 12 museus, um zoológico e uma
universidade sob a administração da Smithsonian
Institution. O nome Smithsonian deriva de James
Smithson, inglês que em 1838 enviou um representante a New York com o objetivo de estabelecer
um novo gênero de instituição, como o objetivo
de aumentar e difundir conhecimento (Philbrick,
2004). O acervo das coleções de história natural

7)

8)

iniciara com amostras coletadas durante a primeira grande expedição americana de exploração, a
U.S. Exploring Expedition (livremente traduzido em
“Expedição de Exploração dos Estados Unidos”) de
1838 a 1842 (Philbrick, 2004). Hoje o acervo da coleção de mamíferos recentes conta com cerca de
590.000 espécimes, sendo o maior do mundo para
mamíferos. Possui 3.220 tipos primários (Fisher &
Ludwig, 2014), somente suplantado pela coleção
do Natural History Museum de Londres, que abriga
mais de 11.000 espécimes-tipo (Bezerra, 2015). O
acervo conta com cerca de 74.500 espécimes provenientes da América do Sul, sendo 12.023 do Brasil (Esther Langan, pers. comm.), incluindo 33 espécimes-tipo. As ordens Rodentia e Didelphimorphia
são as mais representadas para o Brasil. Quatro
importantes contribuições para o acesso aos dados dos espécimes tipos depositados nesta coleção
foram publicados, Lyon & Osgood (1909), Poole &
Schantz (1942), Fisher & Ludwig (2012, 2014), sendo os dois últimos dedicados à ordem Rodentia.
Museum of Texas Tech University (MTTU; specimens TK), Lubbock, Texas: Foi fundado em 1929
como West Texas Museum por um grupo de cidadãos que visaram preservar arte, cultura e história
de Lubbock e região (TTU, 2016). Este museu inclui
diversas coleções: antropologia, belas artes, tecidos e vestuários, história, paleontologia e ciências
naturais (TTU, 2016). As coleções de ciências naturais ficam no Natural Science Research Laboratory
(NSRL), uma construção que data do início da década de 1970 (NSRL, 2016). A coleção de mamíferos
conta em seu acervo com cerca de 116.500 espécimes, sendo 12.844 provenientes da América do
Sul (principalmente do Peru e Paraguai, somente
48 espécimes do Brasil). A coleção conta com seis
tipos primários com localidades-tipo na América
do Sul: um da Venezuela, um do Peru, um da Colômbia e três do Equador (esses somente tecidos,
sendo que os espécimes retornaram à Pontifícia
Universidad Católica del Ecuador) (Heath Garner,
pers. comm.).
Sam Noble Oklahoma Museum of Natural History
(SNOMNH), Norman, Oklahoma: Fundado em 1899
pela Oklahoma Territorial Legislature, no campus
da University of Oklahoma, com o nome de Sto‑
vall Museum of Science & History. À época grande
parte da coleção fora originalmente reunida pelo
paleontólogo americano John Willis Stovall. Hoje a
coleção conta com cerca de 7 milhões de objetos e
espécimes abrigados em um novo prédio dentro do
campus, inaugurado em 1999, à prova de tornados
e furacões. Possui aproximadamente 65 mil espécimes catalogados (SNOMNH, 2016a), dos quais
5.177 são provenientes da América do Sul, sendo
a grande maioria (4.516) procedente da Argentina
(Brandi Coyner, pers. comm.). É a maior série de
mamíferos da Argentina fora daquele país (SNOMNH, 2016a). Do Brasil há 479 espécimes representados principalmente pelas ordens Rodentia,
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Chiroptera e Didelphimorphia, nesta ordem, sendo
a maioria (313 espécimes) proveniente do Distrito
Federal (SNOMNH, 2016b).
9) The Field Museum of Natural History (FMNH), Chicago, Illinois: Os acervos das coleções de história
natural foram iniciados no século 19, fundado
como The Columbia Museum of Chicago em 1893,
sendo a coleção de mamíferos estabelecida em
1894 (FMHN, 2016a). Seu acervo contém mais de
229.736 espécimes, com cerca de outros 2 a 3 mil
exemplares ainda para catalogar (Bruce Patterson,
pers. comm.). Deste plantel, 195.498 estão com
dados disponíveis online, sendo 45.261 espécimes
provenientes da América do Sul. As ordens mais representadas são Rodentia, Chiroptera, Soricomorpha e Carnivora, nesta ordem. Do acervo online,
podemos recuperar 3.967 espécimes procedentes
do Brasil (FMNH, 2016c), contudo o Peru é o país
da América do Sul mais representado, com 13.115
registros. A coleção conta com 540 tipos primários
(FMNH, 2016b), sendo 159 com localidade-tipo
na América do Sul, dos quais 20 no Brasil (FMNH,
2016c).
10) University of Michigan Museum of Zoology
(UMMZ), Ann Arbor, Michigan: Fundado junto com
a criação do estado de Michigan, em 1937. O Acervo da coleção de mamíferos foi estabelecido em
1837, com o ato para estabelecimento de um “Ca‑
binet of Natural History in the University of Michi‑
gan”. O gabinete ganhou a categoria de “Museum
of Natural History” em 1858, após a aquisição de
séries do Smithsonian Institution (UMMZ, 2016a).
Hoje o acervo contém cerca de 150.000 espécimes,
dos quais 10 % preservados em meio líquido, e
130 tipos primários. Ordem mais representada é a
Rodentia, com mais de 90.000 espécimes, seguida
pelas ordens Chiroptera, Insectivora sensu lato e
Lagomorpha (UMMZ, 2016b).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os Estados Unidos abrigam cinco das seis maiores
coleções científicas de mamíferos do mundo, sendo o
National Museum of Natural History o de maior acervo
(o Natural History Museum, em Londres, possui o segundo maior acervo do mundo), seguidos pelo American
Museum of Natural History, o Museum of Southwestern
Biology e o Museum of Vertebrate Zoology e The Field
Museum of Natural History. Como supracitado, essas
coleções são extremamente importantes, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos de seus acervos.
Anualmente recebem centenas de pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação, incluindo diversos brasileiros em todas as categorias listadas, além da
consulta pelos próprios pesquisadores e alunos vinculados. Seus acervos fomentam uma grande quantidade de
dissertações, teses e artigos científicos e de divulgação.
Contudo, não no mesmo nível em que as coleções científicas europeias (ver Roselaar, 2003; Andreone et al.,
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2014; Bezerra, 2015), nos Estados Unidos essas coleções
também vêm sofrendo perdas no financiamento. Em
março de 2016 cortes orçamentários na U.S. National
Science Foundation (agência nacional americana responsável por promover programas de ciência e engenharia)
pausou o programa de financiamento à infraestrutura
e manutenção de base das coleções americanas (Col‑
lections in Support of Biological Research Program, no
original) (CSBR, 2016), o que pode causar grande instabilidade, principalmente em instituições de pequeno porte (Pfleger, 2016). Faz parte da cultura americana fazer
doações, e muitas instituições de arte, cultura, ciência e
educação costumam receber grandes somas ou doações
de acervos/materiais de pessoas físicas e jurídicas. Contudo, desde a crise de 2008 e a recessão da economia
americana, esse aporte às coleções também vem sendo
reduzido. Os dois problemas conjugados podem afetar
diretamente a gestão, infraestrutura e manutenção de
recursos humanos assim como o crescimento e manutenção dos acervos, como já relatado por outros autores
(ver comentário integrado sobre séries temporais em
Gardner et al., 2014). Dentre as coleções listadas acima,
uma que se destaca pelo incremento no número de espécimes é a coleção de mamíferos do Museum of Sou‑
thwestern Biology, que teve o seu acervo grandemente
aumentado nos últimos anos devido a uma parceria com
agência de vigilância sanitária americana (o Centers for
Disease Control and Prevention), para qual há levantamentos e estudos de controle de espécies relacionadas
a zoonoses (Bruce Patterson, pers. comm.)
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Os marsupiais (metatérios), um dos três principais grupos de mamíferos atuais, são somente encontrados na Australásia e nas Américas. Abrangendo sete ordens e mais de 350 espécies, os marsupiais diferem em grande parte dos
mamíferos eutérios (placentários) em seu modo de reprodução; os filhotes nascem pouco desenvolvidos e grande parte
do investimento durante a reprodução ocorre durante a lactação. Diferenças ecológicas e evolutivas entre os grupos
em grande parte afetam suas histórias de vida. Ao avaliar a história de vida do grupo e comparar com os mamíferos
eutérios, nós descobrimos um novo padrão de contribuição potencial das variáveis de história de vida para a taxa de
crescimento populacional. Os marsupiais não seguem o padrão dos eutérios e a sobrevivência tem uma grande contribuição a despeito da estratégia de história de vida adotada: rápida ou lenta. Estratégias de história de vida têm efeitos
diretos sobre a forma como as populações reagem a mudanças no ambiente. Vários marsupiais reproduzem-se sazonalmente e desmamam a ninhada no período em que a comida é mais abundante, como uma estratégia para aumentar a
sobrevivência da prole. Esta estratégia provavelmente evoluiu como uma forma de lidar com a sazonalidade dos recursos alimentares. Em florestas tropicais a sazonalidade de chuvas e temperatura pode ser menos acentuada do que nas
florestas temperadas. No entanto, a sazonalidade ainda desempenha um papel fundamental na dinâmica populacional
dos marsupiais. Marsupiais que vivem em florestas tropicais sofrem regulação sazonal e seus tamanhos populacionais
flutuam entre as estações secas e chuvosas. Marsupiais são, assim, afetados tanto pela variação intra- e interanual em
seus tamanhos populacionais, sugerindo que a dinâmica destas populações é regulada por competição intraespecífica
por recurso alimentar e perturbada pela variação na temperatura e chuva entre anos. Elevados tamanhos populacionais
reduzem a taxa de sobrevivência das populações no ano seguinte, enquanto os fatores ambientais têm forte efeito sobre
o recrutamento e a reprodução dos marsupiais.
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As onças podem ser ao mesmo tempo ameaça e ameaçadas? As controvérsias entre a Amazônia rural e o conservacionismo podem habitar um mundo comum? Como um exercício de reflexão sobre essas e outras questões, esta
tese apresenta uma caracterização da relação entre ribeirinhos e onças nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável
Mamirauá e Amanã, promove uma discussão sobre como a legislação, gestores, cientistas e conservacionistas mediam
essa relação, e sobre como tratar simetricamente o conflito de interesses entre os atores humanos envolvidos. Para usar
a relação entre onças e ribeirinhos residentes nas RDS Mamirauá e Amanã como caso de estudo, foi feita uma caracterização dessa relação, sob uma perspectiva local, com base em questionários, reuniões e conversas informais sobre o
tema, com o objetivo de apresentar a relação com as onças a partir dos relatos dos moradores. Análises quantitativas e
qualitativas dessa relação e a percepção dos moradores sobre as onças foram apresentadas, e revelaram os danos causados pelos ataques a criações domésticas, os danos causados pelo medo de um ataque e o número de onças abatidas em
decorrência disso. A legislação ambiental e as políticas públicas foram discutidas com foco no artigo 37 da Lei de Crimes
Ambientais, que trata das exceções para a proibição de abates de animais silvestres. Em consulta realizada aos órgãos
ambientais sobre a aplicação do art. 37, II da referida lei, foi averiguado que não há registro de pedido de autorização
de abate de felinos por predação de animais domésticos, e que não há um consenso sobre qual seria o órgão ambiental
responsável por tal autorização. No entanto, a predação de animais domésticos por felinos e os abates em retaliação
ocorrem com grande frequência, como fica exemplificado na caracterização da relação entre onças e ribeirinhos. Nesse
contexto é importante promover uma discussão sobre a implementação da lei que prevê o conflito com a fauna, que
considere tanto as necessidades das populações rurais afetadas quanto à conservação dos felinos silvestres. Usando
como método a Teoria Ator-Rede, a rede sociotécnica da relação entre ribeirinhos e onças nas RDS Mamirauá e Amanã
foi apresentada usando imagens como fio condutor das conexões estabelecidas entre os atores. A rede sociotécnica da
relação foi traçada procurando seguir alguns preceitos básicos do método, como adotar a política como parte do fazer
científico, abandonar a divisão modernista entre natureza e cultura e assumir a multiplicidade ontológica. Considerando
que o embate entre modos tradicionais de lidar com os problemas advindos da convivência com onças e o empenho
em conservar esses animais está se dando em uma arena onde o diálogo é falho, ao assumir a Teoria Ator-Rede como
método para analisar essa relação, espera-se dar um passo para a composição de um mundo comum que considere de
forma simétrica os humanos e não humanos que compõem a rede. Para tanto, as controvérsias entre o conhecimento
tradicional e o científico acerca da relação entre ribeirinhos e onças foram apresentadas e discutidas. Quantas onças
existem, qual a agência delas e o que provoca nos demais actantes? O que a ciência mede e quantifica a respeito das
onças tem sempre correspondência com o que é posto em movimento em termos de política para a conservação? O
objetivo foi por em evidência as controvérsias identificadas nas relações entre o mundo rural e o conservacionismo,
destacando possibilidades e limites da Teoria Ator-Rede tanto para a compreensão da construção do conhecimento
científico como para a política na relação entre onças e populações tradicionais e seus desdobramentos. Como considerações finais foram feitas ponderações sobre o que fazer e o que não fazer para mediar o conflito, não com o objetivo de
apontar soluções técnicas definitivas, mas sim caminhos de escuta e de diálogo simétrico, que tratem de forma justa e
democrática o conflito com a fauna.
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Os padrões de distribuição de espécies nos biomas são modificados por efeitos diretos de alteração de tamanho e
forma das florestas, recursos, condições, bem como efeitos indiretos sobre as interações em diferentes níveis taxonômicos. A ação exploratória do homem sobre o Cerrado e Mata Atlântica tem resultado na formação de pequenos fragmentos relictuais inseridos em uma matriz que impossibilita a dispersão de propágulos da vegetação e movimentação de
pequenos mamíferos, dificultando o entendimento desses padrões de distribuição. A situação é ainda mais preocupante
para ambientes ecotonais pela ausência de informações. A tese foi dividida em três partes. A primeira tem o objetivo de
contextualizar o conhecimento sobre a diversidade arbórea, bem como abordar como as características de microestrutura de habitat interferem na distribuição de pequenos mamíferos. A segunda parte aprofunda os conhecimentos sobre
essa diversidade arbórea demonstrando a riqueza, abundância, composição, estrutura, diversidade beta, diversidade
funcional e a relevância de se conservar e manejar os pequenos fragmentos. E por fim, a terceira parte utiliza de aspectos da vegetação, associada a variáveis abióticas, para explicar a microestrutura de habitat de pequenos mamíferos
e, por conseguinte, elucidar padrões de distribuição em fragmentos menores que 50 hectares. Com essas três partes
pretende-se demonstrar, usando a diversidade arbórea e de pequenos mamíferos, o real panorama de fragmentos que
segundo premissas em artigos científicos, apresentam populações que tendem a vórtice populacional, redução de variabilidade genética, dentre outros aspectos que resultam em extinções em multitaxa.
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