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APRESENTAÇÃO 

O Simpósio de Animais Silvestres da Caatinga (SASC) é uma iniciativa da Liga 

Acadêmica de Estudos Sobre Animais Selvagens (LAEAS) da Universidade Federal do Vale 

do São Francisco (UNIVASF). Visamos promover, incentivar e divulgar estudos com a fauna 

pertencente ao bioma Caatinga, a partir da visão de profissionais e estudantes das Ciências 

Biológicas, Medicina Veterinária, Zootecnia e afins.  

A segunda edição do SASC foi realizada entre os dias 28 a 30 de Abril de 2022, de 

forma remota, onde foram ofertados minicursos, palestras, mesas redondas e submissões de 

trabalhos científicos nas seguintes áreas: Anatomia e Fisiologia; Bem Estar Animal; Clínica e 

Cirurgia; Ecologia e Conservação; Etnozoologia; Manejo de Fauna; Microbiologia e 

Imunologia; e Zoologia Geral. 

Este livro compreende os resumos enviados para o II SASC. É com muito orgulho 

que produzimos essa obra, e esperamos que possa ajudar e informar a todos os leitores. 

Desde já, agradecemos a colaboração dos autores, que confiaram no evento e na organização.  

Foram muitos dias de dedicação ao evento, para que tudo saísse como o esperado. 

As palestras foram pensadas, os temas a serem discutidos também, e agradecemos ao público 

que desfrutou do nosso trabalho e colaborou para o sucesso do evento.  

 

 

Joanna Adrielly Boaventura da Silva 

Camila Silva de Lavor 
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ANÁLISE MORFOMÉTRÍCA EXTERNA DE XENARTROS PRESENTES NO 
PARQUE ZOOBOTÂNICO DA CAATINGA, PETROLINA, PERNAMBUCO, 
BRASIL 
 
Camila Silva de Lavor¹; Mariana Almeida Brito²; Saul Mota Bezerra3 e Camila 
Almeida Pires4 
 
¹Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Ciências Agrárias, 
Petrolina, Pernambuco (camila.lavor@discente.univasf.edu.br);  
²Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Ciências 
Agrárias, Petrolina, Pernambuco; 
3Graduando em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Ciências 
Agrárias, Petrolina, Pernambuco; 
4Médica Veterinária, Parque Zoobotânico da Caatinga, 72º Batalhão da Infantaria Motorizado, Petrolina, 
Pernambuco. 

 
Eixo Temático: Anatomia e fisiologia 
 
Tipo de Trabalho: Trabalhos de pesquisas 
 
Palavras Chaves: Medidas, Morfologia, Tamanduá, Tatus. 

 
A Superordem Xenarthra abrange as espécies de tamanduás, tatus e preguiças e constituem 

um dos quatro maiores grupos de mamíferos placentários. No Brasil, estes animais 

encontram-se em diversas listas regionais de extinção, vítimas de atropelamentos, queimadas, 

tráfico ilegal, além de serem utilizados para consumo da carne e/ou pele. A morfometria é o 

estudo da forma e tamanho dos organismos, bem como de suas estruturas, sendo possível 

relacionar estas características com variáveis, como por exemplo, sexo, idade, ou estabelecer 

relações históricas entre os organismos estudados. Além disso, fatores bióticos e abióticos 

podem ser relacionados às variações morfométricas de uma mesma espécie em ambientes 

diferentes. Desse modo, é importante monitorar esses aspectos em animais fora de seu 

habitat natural, auxiliando na observação primária de seu bem-estar físico e desenvolvimento. 

Assim, o objetivo deste trabalho é descrever os aspectos morfométricos externos analisados 

para as espécies Euphractus sexcinctus e Tamandua tetradactyla presentes no Parque Zoobotânico 

da Caatinga, em Petrolina, sertão de Pernambuco. O parque conta com 1 exemplar de cada 

espécie descrita, desse modo, o número amostral foi de 2 indivíduos, respectivamente Tatu-

peba e Tamanduá-mirim. Averiguaram-se as seguintes medidas: comprimento da cauda (CC), 

comprimento do pé (CP), comprimento da orelha (CO), circunferência da axila (CX), altura 

do ombro (AO), circunferência do abdome (CA) e comprimento total do animal (CT). Os 

dados foram obtidos com o auxílio de fita métrica comum, com o indivíduo em base reta. A 

morfometria de Tatu-peba, constituiu-se das seguintes conclusões: 18 cm para CC, 12cm de 

CP, 3cm para CO, 41,5 cm para CX, 13cm para AO, 50 cm para CA e CT de 86cm. Na 

literatura, E. sexcinctus, na idade adulta pode medir mais de 40 cm de comprimento cabeça-
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corpo, sua cauda pode atingir de 11,9 a 24,1 cm, e a massa corporal varia de 3,2 a 6,5 kg. 

Enquanto isso, as análises métricas para Tamanduá-mirim apontaram: 32 cm para CC, 8 cm 

(CP), 5cm para CO, 28 cm para CX, 20 cm para AO, e 30cm de CA, finalizando com CT de 

80 cm. Bibliografias apontam que os exemplares dessa espécie, na idade adulta, podem medir 

mais de 40 cm de comprimento cabeça-corpo, sua cauda pode atingir de 11,9 a 24,1 cm, e a 

massa corporal varia de 3,2 a 6,5 kg. Portanto, a partir das medidas encontradas é possível 

observar que os animais ex situ encontram-se dentro dos parâmetros médios já descritos na 

bibliografia atual, contudo, o monitoramento de suas dimensões deve ser realizado 

constantemente a fim de estabelecer sempre sua saúde e bem-estar, principalmente em 

animais mantidos em cativeiros, para o acompanhamento do manejo adotado e suas 

repercussões. 
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MECANISMOS DE DEFESA EM ANFÍBIOS E RÉPTEIS 

Paloma Jordania Silva Ribeiro¹ 

¹Discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), 

Campus Ciências Agrárias, Petrolina, Pernambuco, Brasil, (paloma.jordania@discente.univasf.edu.br). 

Eixo Temático: Anatomia e Fisiologia 

Tipo de Trabalho: Levantamento Bibliográfico 

Palavras-Chave: Evolução; Herpetologia; Mecanismos.  

 

Os anfíbios e répteis desenvolveram a capacidade de criar mecanismos que 

possibilitaram sua sobrevivência ao longo do processo evolutivo, principalmente em relações 

desarmônicas, como é o caso do predatismo. Das técnicas utilizadas por essas espécies 

destacam-se clonagem, deitamismo, tanatose, mimetismo, aposematismo e autotomia caudal. 

O objetivo do presente trabalho é descrever alguns dos principais mecanismos de defesa 

utilizados por anfíbios e répteis, foi realizado levantamento bibliográfico através das bases 

de dados Google Acadêmico e SciElo, onde definiram-se dez trabalhos de teor científico 

para composição da bibliografia, utilizando os descritores: mecanismos de defesa, anfíbios e 

répteis. As técnicas de defesas desses animais são classificadas em: primários, não dependem 

da presença do predador, e secundários, iniciam com a presença de um predador. Coloração 

críptica, camuflagem e mimetismo são exemplos de mecanismos de defesa primários, 

enquanto fuga e mordida são exemplos de mecanismos secundários. A camuflagem é uma 

estratégia em que o animal se parece com parte do ambiente quando visto por seu predador 

no lugar e horário em que está mais vulnerável à predação. Embora alguns estudiosos 

considerem sinônimos, a coloração críptica se diferencia da camuflagem, pois esta não 

permite a localização da presa, enquanto que na coloração críptica o predador nota a presença 

da presa, mas não a considera na sua dieta alimentar.  

Outro tipo de mecanismo de defesa importante é o comportamento deimático, o 

qual refere-se a um conjunto entre intimidar estereotipando posturas e ações adotadas por 

espécies de muitos diferentes táxons, causando surpresa ou espanto ao predador é do tipo 

distal ou primária, ou seja, opera à distância, independentemente do contato com um 

predador ou quando confrontá-lo. Entretanto, muitos organismos que apresentam defesas 

primárias também possuem defesas proximais ou secundárias, aquelas que operam durante 

o contato com o predador, como por exemplo, o uso de substâncias químicas. A coloração 

aposemática ou coloração de advertência, é a presença de cores contrastantes e conspícuas 

mailto:paloma.jordania@discente.univasf.edu.br
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geralmente relacionadas à presença de algum atributo perigoso no animal, já algumas 

estruturas tegumentares, como cristas irregulares e processos supraciliares, parecem estar 

também associadas com contornos disruptivos que podem auxiliar no disfarce do animal. 

Contudo, a tanatose (do grego: Thanatos = morte) é um mecanismo de defesa verificado em 

várias espécies pertencentes a diferentes famílias de anuros e também em lagartos e serpentes. 

Neste caso o animal simula a própria morte para enganar predadores. O mimetismo envolve 

um organismo, que simula propriedades de outro, de tal maneira que ambos são confundidos 

por um terceiro organismo vivo, sendo vantajoso para proteção, comida, acasalamento, entre 

outras. E por fim, a autotomia caudal, é um mecanismo utilizado por várias espécies de 

lagartos como meio de escape do predador, consistindo na habilidade de soltar a cauda 

quando capturado por um predador, a qual fica movimentando-se ainda por um tempo, 

distraindo o predador.  

Diante disso, percebe-se o quão os anuros e répteis se beneficiam dos mecanismos 

primários e secundários de defesa. Independentemente da classificação, estes configuram 

relevantes estratégias para perpetuação das espécies garantindo a sobrevivência dos 

indivíduos de diferentes táxons e suas linhagens. 
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Eixo temático: Anatomia e Fisiologia 

Tipo de trabalho: Revisão bibliográfica 

Palavras-chave: Conservação; Fauna silvestre; Urbanização.   

 

Com o avanço da urbanização e a degradação do meio ambiente pelo homem, o 

habitat natural de diversas espécies acaba sendo invadido. Essa proximidade às cidades é um 

risco eminente à fauna daquele local, isso porque os animais são expostos a diversos fatores 

relacionados à urbanização que acabam implicando no seu bem-estar e até mesmo na sua 

segurança. Um dos grandes riscos enfrentados pelos animais são as linhas de transmissão de 

energia. Muitas espécies são ameaçadas diariamente pelos fios de alta voltagem que invadem 

seu habitat, levando muitos desses indivíduos a serem eletrocutados. Muitos desses acidentes 

ocorrem porque o animal, não tendo ciência do perigo da fiação, utiliza os fios como forma 

de passagem. O tipo de corrente utilizada nas linhas de energia é a corrente alternada 

caracterizada por possuir intensidade variada periodicamente, o que a permite ser utilizada 

em grandes potências.  

A passagem da corrente elétrica pelo organismo causa uma contração muscular 

contínua, podendo fazer com que o indivíduo fique preso a fonte de energia. Como resultado 

dessa eletrocussão, pode acontecer a fibrilação cardíaca, ou seja, a transmissão dos impulsos 

elétricos do coração é prejudicada, causando uma arritmia e prejudicando, 

consequentemente, na homeostase do organismo.  
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Outro possível dano causado pela eletrocussão com corrente alternada são as 

queimaduras. Ao atravessar o corpo, a corrente elétrica gera calor, o que resulta na lesão do 

tecido. Essas queimaduras podem afetar não só a pele como também os tecidos internos. 

Pode ocorrer a perda de massa óssea e de massa muscular, além de destruir as terminações 

nervosas, o que pode ocasionar, por exemplo, a perda da coordenação motora e da 

sensibilidade. As principais espécies afetadas com as alterações causadas pela presença das 

redes elétricas em seu habitat são aquelas que necessitam de nichos verticais para sua 

proteção e locomoção. Além do risco que correm ao cruzar essas fiações, essas espécies 

também são afetadas pela destruição da flora acarretada pela construção dessas redes de 

energia. Sem as árvores, o trânsito desses animais é prejudicado, além de ficarem mais 

expostos aos seus predadores.  

Dentre os animais mais afetados por essa interferência antropológica, são 

registrados inúmeros grupos de mamíferos e aves, que, ao entrarem em contato com a alta 

voltagem das fiações, tornam-se vítimas das consequências ocasionadas por esse cenário 

evidente. Diante do exposto, é possível analisar que os efeitos gerados pelas redes elétricas 

para a fauna silvestre são danosos para as espécies locais, sendo a morte por eletrocussão a 

mais comum. Tal situação pode ocasionar uma perda significativa de animais silvestres - 

incluindo espécies ameaçadas, o que pode levar à extinção -, sendo isso um inenarrável 

prejuízo para a fauna local. 
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Eixo Temático: Bem-estar 

Tipo de Trabalho: Levantamento Bibliográfico 

Palavras-Chave: Enriquecimento ambiental, bem-estar, cativeiros, comportamento. 

 

A prática de manutenção de animais em cativeiro é uma ferramenta comum, tanto 

com a finalidade de conservação de espécies, quanto para o desenvolvimento de pesquisas. 

Entretanto, a privação da liberdade causa sequelas, principalmente no que se diz respeito ao 

comportamento animal, tendo como consequência possíveis transtornos psicológicos que 

vão levar a um mal-estar no animal. Nessa perspectiva, técnicas de enriquecimento ambiental 

trazem complexidade a esses ambientes, tornando mais fáceis as condições do manejo, além 

de proporcionar estímulos que buscam fazer com que os animais ajam de acordo com seu 

comportamento natural. O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão de literatura 

a respeito da implementação de técnicas de enriquecimento ambiental para animais cativos. 

Desse modo, foi realizado um levantamento bibliográfico, a partir de 10 trabalhos 

disponibilizados nas plataformas Google Acadêmico e SciElo, compreendidos entre 2010-

2021, que retratassem sobre o tema abordado. Em suma, o enriquecimento ambiental é um 

procedimento estratégico de organização do recinto, utilizando de estruturas que se 

aproximem ao máximo das experiências que o animal teria em vida livre, estimulando seus 

sentidos e mitigando o impacto causado pelo estresse.  

As práticas voltadas para o enriquecimento ambiental não se limitam e podem ser 

aplicadas de formas diversas, sendo classificadas em cinco categorias: físico (1), que consiste 

em alterar a estrutura e dimensões dos recintos; social (2), no qual é feito a reorganização dos 

grupos de indivíduos que compartilham o mesmo espaço ou submetendo-os a relações 
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diretas ou indiretas com outras espécies; sensorial (3), técnicas que estimulam os sentidos; 

cognitivo (4), aplicação por intermédio de treinamento ou implementação de atividades que 

demandem tempo; alimentar (5), que se aplica com a alternância da forma como os alimentos 

se apresentam para os animais, e que por consequência aumenta o nível de dificuldade para 

a obtenção dos mesmos.  

O uso dessas técnicas tem se mostrado eficaz, corroborando para diminuir 

comportamentos não convencionais em variados grupos de espécies. Contudo, ao 

implementar essas técnicas deve-se considerar o histórico e as especificidades do animal, 

visando reduzir impacto, uma vez que, estímulos em excesso ou inadequados podem resultar 

em irritações alérgicas, indigestão, comprometer as funções motoras do indivíduo ou em 

casos mais extremos pode levar esses animais a óbito. Ademais, esse processo se fundamenta 

principalmente na análise comportamental, fazendo dessa uma ação indispensável, uma vez 

que, por atributo dessa, é possível assegurar-se que as ações realizadas não se desviem dos 

objetivos as quais foram pensadas a atingir.  

Portanto, o desenvolvimento de técnicas de enriquecimento ambiental é importante 

para melhoria do bem estar de animais em cativeiro. Para isso, é preciso reconhecer as 

particularidades da espécie trabalhada, garantindo melhor aplicação e resultado final 

satisfatório para os indivíduos. 
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Eixo Temático: Bem-estar 

Tipo de Trabalho: Revisão Bibliográfica 

Palavras-Chave: Comportamento; Primatologia; Zoológico. 

 

O bem-estar está relacionado com o estado de um indivíduo em relação as 

adaptações ao ambiente, de maneira confortável, com condições básicas para sua 

sobrevivência e capacidade de expressar seu comportamento inato, abrangendo tanto a saúde 

física quanto mental dos animais. Os primatas, em geral, são bastante ativos em vida livre, 

passando boa parte do seu dia à procura de alimento, descansando, se locomovendo e 

interagindo com os outros indivíduos, podendo viver em grandes grupos. Devido estas 

características, a inserção destes animais em um ambiente ex-situ pode levar ao 

desenvolvimento de problemas de bem-estar, como estresse crônico, ansiedade, obesidade e 

comportamentos estereotipados. Desse modo, é importante que alguns requisitos básicos 

sejam atendidos para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos primatas em cativeiro, 

de modo que fiquem saudáveis e com maior expectativa de vida. O objetivo do presente 

estudo foi realizar uma revisão bibliográfica sobre as principais exigências para o de bem-

estar de primatas ex situ. Para a pesquisa, foram utilizados dez trabalhos disponíveis nas bases 

de dados Google Acadêmico e SciELO, publicados entre os anos 2010 e 2020, a partir dos 

termos: primatologia, bem-estar, manejo de primatas e fauna ex situ.  

De acordo com a instrução normativa Nº 04 de 04 de março de 2002, recomenda-

se que nos recintos de mamíferos deverá haver espelho d'água e que todos os recintos 

deverão ter ambientação de modo a atender as necessidades biológicas do animal alojado. 

Nesse sentido, recintos específicos para primatas devem possuir uma área de 30 m2, tanque 

e cambiamento de 1,5m e altura mínima de 3m, caso fechado. É importante salientar que os 

requisitos espaciais são baseados em necessidades individuais e específicas, porém eles não 
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devem ser multiplicados pelo número de animais alojados. As áreas de superfície precisam 

de piso de terra recoberto de material macio, disponibilidade de galhos e abrigo construído 

de maneira que permita a contenção, quando necessária. São recomendados para melhor 

ambientação do recinto o uso de tecidos, palhas, lascas de madeira, papel picado, folhagens 

secas ou verdes, galhos, entre outros.  

Contudo, para os animais arbóreos como os orangotangos, que normalmente 

passam grande parte do tempo nas partes superiores das estruturas verticais ou em 

braquiação, as áreas da superfície podem ser secundárias ao espaço vertical superior do 

recinto. Além disso, para a diminuição do estresse em ex situ, indica-se a disponibilidade de 

materiais que estimulem a interação social entre os espécimes, os quais podem ser 

constituídos de papéis, galhos ou cordas.  

Ainda, de extrema importância, recomenda-se o oferecimento de pelo menos um 

ponto de fuga aos animais, onde eles possam se esconder e/ou fugir dos olhos humanos 

sempre que sentirem necessidade. Portanto, o oferecimento de boas condições ex situ para 

primatas auxilia na diminuição de comportamentos estereotipados, decorrentes do ambiente 

no qual estão inseridos. Não obstante, são úteis para criação de programas de educação 

ambiental e conservação de espécies, a partir de pesquisas desenvolvidas nesses locais. Assim, 

essas medidas devem ir ao encontro da promoção de saúde do bem-estar do animal alojado 

em ambiente cativo. 
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Eixo Temático: Bem-estar; 

Tipo de Trabalho: Revisão de literatura; 

Palavras-Chave: Bem-estar; levantamento; ornitologia. 

 

As aves fazem parte do grupo de animais que mais sofreram modificações 

evolutivas em prol da adaptabilidade pela sobrevivência, principalmente no que tange às 

formas de alimentação e reações a perdas parentais. Quanto a alimentação, a ornitofauna é 

subdividida em: frugívoras, granívoras, insectívoras, carnívoras, piscívoras, entre outras. Em 

situação de perda parental, essas aves recém-nascidas são expostas ao incerto, uma vez que 

necessitam de ajuda no processo de alimentação durante o seu desenvolvimento. Dessa 

forma, ao serem resgatadas é possível desenvolver técnicas, com a ajuda de profissionais, que 

facilitem o manejo alimentar das mesmas, permitindo que esses animais progridam e possam, 

futuramente, estarem aptos para o retorno à vida selvagem. O objetivo do presente trabalho 

é discorrer sobre a técnica de utilização de fantoches para o manejo alimentar de aves órfãs. 

Para isso, foi realizado uma revisão bibliográfica, consistindo em busca por trabalhos 

acadêmicos e artigos que retratassem o tema, onde foram selecionados um total de dez, 

compreendidos entre 2010-2021, a partir dos descritores: neonatologia, ornitologia, manejo 

e conservação.  

Algumas espécies de aves são consideradas nidícolas por dependerem do cuidado 

parental durante um longo período de tempo para se alimentarem e aprenderem diversas 

habilidades de sobrevivência. No caso dessas aves, a identificação parental está intimamente 

associada a quem as alimenta.  
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Quando se trata de aves órfãs sob cuidado de humanos, um fator muito 

preocupante é o imprinting - característica que definirá o comportamento futuro do animal - 

por impossibilitar o retorno dessas aves à natureza. A utilização de técnicas de manejo 

adequadas é de extrema importância para evitar esse processo. A utilização de fantoches que 

mimetizam a figura paternal é uma forma de manejo alimentar que vem sendo utilizada como 

uma tentativa de evitar o imprinting de aves órfãs. O fantoche é utilizado pelo tratador no 

momento da alimentação com o intuito de que o mesmo não associe o tratador ao alimento. 

A aparência do fantoche deve variar de acordo com a ave que esteja lidando, devendo-se 

sempre buscar criar manequins que se assemelham ao indivíduo adulto de sua respectiva 

espécie. Com essa técnica de manejo, a ave deve não depender de tratadores para 

alimentação, mantendo seus instintos naturais, de extrema importância para animais de vida 

livre.  

Portanto, o uso de fantoches para alimentação de aves órfãs é uma alternativa para 

animais que, posteriormente, serão reintroduzidos em natureza, uma vez que evita a 

possibilidade da ocorrência de imprinting. Assim, evita-se ao máximo a proximidade da fauna 

ornitológica com seres humanos, visto que a aproximação torna mais vulnerável para o 

tráfico, cativeiro e outras perversidades.  
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Eixo Temático: Clínica e Cirurgia 

Tipo de Trabalho: Resumo Expandido 

 

Resumo: A lipidose hepática é o excesso de gordura no fígado, suas causas são desconhecidas. Os sinais 

clínicos incluem obesidade, empenamento deficiente, dispnéia, aumento de volume abdominal, plumagem com 

textura oleosa, diarréia, entre outros. Muitos proprietários acreditam que essas aves só necessitam de sementes 

e oferecem ainda alimentos caseiros altamente calóricos, o que acaba por desencadear tais problemas. Sendo 

assim, esse trabalho é relevante para que haja uma formação de pensamento em relação a uma dieta balanceada.  

Palavras-chave: Dieta; Doenças nutricionais; Psitacídeo. 

 

Abstract: Hepatic lipidosis is excess fat in the liver, its causes are unknown. Clinical signs include obesity, 

impaired warping, dyspnea, increased abdominal volume, plumage with an oily texture, diarrhea, among others. 

Many owners believe that these birds only need seeds and offer high-calorie homemade food, which ends up 

triggering such problems. Therefore, this work is relevant for the formation of thought in relation to a balanced 

diet. 

Keywords: Diet; Nutritional diseases; Parrots; 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A esteatose hepática é comum em aves cativas, mesmo com a etiologia 

desconhecida, algumas causas são sugeridas, como por exemplo, fatores nutricionais (dietas 

ricas em energia e lipídios), obesidade, caquexia, doenças debilitantes e metabólicas 

(MARQUES, 2014). Geralmente está associada à obesidade, o que reforça sua correlação 

com os fatores nutricionais e metabólicos (SANTOS et al., 2012). Os sinais clínicos 

resultantes da esteatose hepática podem incluir empenamento deficiente, dispneia, aumento 

de volume em cavidade celomática, diarreia, crescimento exacerbado de bico e unhas, 

anorexia, regurgitação e em alguns casos ocorre morte súbita (SANTOS et al., 2012). A 
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correta nutrição e a realização de exercícios são essenciais para a prevenção da esteatose 

hepática em psitacídeos. Recomendações atuais para as dietas dos psitacídeos consistem na 

utilização de ração formulada comercial, água fresca, nenhuma semente, nenhuma vitamina, 

nenhuma areia, com ou sem suplementação de legumes e frutas (20% da dieta) (FITTÉL et 

al., 2002). O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre lipidose 

hepática em psitaciformes. 

 

2 METODOLOGIA OU MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho constitui uma revisão de literatura. Para a pesquisa, foram utilizadas 

as bases de dados Google Acadêmico e SciELO, utilizando os seguintes descritores: 

“psitacídeos”, “lipidose”, “dieta”, “aves”. Foram utilizados cerca de 15 artigos, em português 

e inglês. A partir do levantamento de dados, deu-se início a elaboração desta revisão. 

 

3 REVISÃO BIBLLIOGRÁFICA SOBRE OS TERMOS: PSITACÍDEOS, 

LIPIDOSE, DIETA E AVES 

 

Uma boa nutrição é de extrema importância para a manutenção da saúde das aves 

criadas em cativeiro, proporcionar dietas mais completas e corretamente equilibradas para 

boas condições de saúde. (QUEIROZ, 2009; SANTO,2016; FERNANDES et al.,2018). Para 

isso, deve-se oferecer quantidades corretas de uma dieta com equilíbrio nutricional especifica 

para cada ave.  Diante disso, de acordo com Couto (2007) surgem deficiências nutricionais 

que potencialmente podem ocasionar doenças sistêmicas, como a lipidose hepática. No caso 

especifico dos psitaciformes em cativeiro a dieta normalmente se baseia em sementes de 

girassol e amendoim, o que pode ocasionar o surgimento dessa enfermidade (JONES, 1999; 

HIRANO; SANTOS; ANDRADE, 2010). 

Estando relacionada com o aumento de depósitos de gorduras no fígado estando 

relacionado com uma dieta desequilibrada, principalmente rica em gorduras (REWERTS, 

1996; JONES, 1999; COUTO, 2007; SANTOS et al., 2012; ANGELI, 2013; BORGES, 

2017). O fígado está diretamente associado com o metabolismo lipídico, sendo neste órgão 

mais facilmente atingido.  

Para desenvolver o diagnóstico da lipidose hepática é necessário uma boa anamnese 

e investigação juntamente com os sinais clínicos (ANGELI, 2013). Em alguns casos, é 
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possível visualizar e/ou palpar o fígado aumentado. Os exames de imagem podem mostrar 

um fígado aumentado (NORDBERG et al., 2000; FERNANDES et al., 2018) ou, quando em 

estágio terminal, um fígado menor. As enzimas hepáticas podem estar elevadas e os ácidos 

biliares costumam ser elevados. (REWERTS, 1996; JONES, 1999; FERNANDES et al., 

2018). Outros exames de sangue podem ser anormais também, e muitas vezes o sangue é 

lipêmico, o que significa excesso de gordura na corrente sanguínea.  

Dentre os sinais clínicos destacam-se perda de apetite, letargia, anorexia, depressão, 

diarréia, biliverdinúria, obesidade, dispnéia, devido a hepatomegalia que comprime os órgãos, 

dificultando a respiração do animal, polidipsia, vômito. Nos casos onde a função hepática 

esteja prejudicada as aves podem desenvolver sinais do sistema nervoso central, como 

convulsões, perda de equilíbrio e tremores musculares e resultar em uma encefalopatia 

hepática (REWERTS, 1996; COUTO, 2007; ANGELI, 2013; SANTOS et al., 2012; 

BORGES, 2017). 

A lipidose se constitui em transtorno reversível, procedendo-se ações sobre as 

causas e doenças que tender a predispor a degeneração hepática (REWERTS, 1996; 

ANGELI, 2013). A partir da investigação deve ser tratada a causa inicial de lipidose hepática. 

Para aves em situação crítica pode ser indicada fluidoterapia e alimentação com sonda. O 

tratamento demanda uma dieta de baixo teor de gorduras e exercício físico.  

Portanto, deve ser considerado que as necessidades nutricionais dos psitaciformes 

de vida livre apresentam um gasto energético maior quando relacionados com aves em 

cativeiro, uma vez que estas não praticam grande atividade física e o alimento geralmente é 

fornecido várias vezes ao dia, resultando em um excesso de gordura acumulado no tecido 

adiposo (KOUTSOS et al., 2001; SAAD et al., 2007).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Conclui-se que são necessários mais estudos para verificação das necessidades 

nutricionais da espécie e trabalhos para a conscientização da população sobre os benefícios 

da utilização destas dietas, bem como dos riscos de alimentar aves com apenas um tipo de 

semente ou até mesmo alimentos que fogem do que seria sua alimentação na natureza.  
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Callithrix jacchus é uma espécie nativa de ocorrência no Nordeste brasileiro, e cada 

vez mais é encontrado em áreas urbanas. Seus hábitos variam muito de acordo com a 

microfauna encontrada no lugar e as oportunidades alimentares. Quando comparados os 

estudos sobre primatas do Velho Mundo e calitriquídeos, pouco se conhece sobre as 

patogenias dos mesmos. Porém, com a interação desses animais em zoológicos, criadouros 

ou animais de estimação, hoje se tem um volume considerável de informações acerca da 

saúde dos mesmos. O presente trabalho é uma revisão bibliográfica, o qual objetifica explicar 

como a Herpesvirose atinge esses primatas e o perigo da interação humano-animal nesses 

casos. A metodologia utilizada foi pesquisar em livros da área de Animais Selvagens e 

também consultar artigos disponibilizados na plataforma Scholar Google, e as palavras-chave 

utilizadas foram Callithrix jacchus, herpesvirose e zoonose.  

No total, foram utilizados 11 materiais para essa revisão, incluindo livros, artigos e 

teses de conclusão. A Herpesvirose é uma doença relativamente comum em humanos, e 

pode ser compartilhada com os calitriquídeos. É causada pelo herpesvírus simples tipo 1 

(HSV1) e tipo 2 (HSV2), e seus sintomas nos primatas variam desde lesões ulcerativas nas 

junções mucocutâneas labiais à estomatite necrosante grave. Os calitriquídeos também 

podem apresentar ulceração labial e oral, dermatite ulcerativa, hiperestasia, vômitos, fraqueza 

e anorexia. Os primatas do novo mundo são mais susceptíveis à infecção quando 

comparados aos primatas do Velho Mundo, e a doença apresenta uma progressão severa e 

morte na maioria dos casos. A principal fonte de contaminação dos Callithrix é por contato 
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com humanos infectados, principalmente pelo fornecimento de alimentos compartilhados, 

como nos casos de animais em vida livre, ou pelo convívio com seres humanos, como nos 

casos de animais domiciliados.  

O curso da transmissão em infecções espontâneas do Herpesvirus nesses animais é 

desconhecido, mas aparentemente o contato direto ou aerossol podem explicar tal contágio. 

Uma vez que o vírus é instalado em um animal da colônia, ele se espalha rapidamente para 

os outros, tendo uma alta taxa de morbidade e mortalidade, pois comporta-se de forma 

diferente nos organismos humanos e nos organismos dos calitriquídeos. Os achados de 

necropsias e de histopatológicos dos animais incluem ulcerações e placas na língua, com 

exsudatos fibrinopurulentos e degeneração das células epiteliais. No encéfalo são 

encontradas regiões multifocais de meningoencefalite não-supurativa. A glândula adrenal 

também sofre alterações, como hiperemia, necrose focal e hemorragia. Alterações também 

são descritas no sistema respiratório, tal como enfisema alveolar e hiperemia nos lobos 

pulmonares. Sistemicamente, vale ressaltar também hemorragia em linfonodos, 

linfonodomegalia e necrose em linfonodos. Essas alterações são observadas na grande 

maioria dos animais infectados.  

A evolução da infecção pelo Herpesvírus em saguis é de forma aguda e rápida, com 

evolução média de 3 dias. Os sinais mais comuns são hipersalivação, agressividade, diarreia, 

prostração, hiporexia, convulsões, nistagmo, anisocoria e dispneia, além das lesões 

características em face presença de placas esbranquiçadas na língua. O tratamento é feito 

com Aciclovir, onde os animais apresentaram melhoras nas lesões ulcerativas, mas não 

impediu o óbito em casos de encefalite. A prevenção é o melhor caminho para se evitar as 

herpesviroses em C. jacchus. Como esses animais não são hospedeiros naturais e não toleram 

bem o contato com esses vírus mesmo diante tratamentos, deve-se sempre buscar evitar o 

contato direto ou indireto, não alimentando com alimentos compartilhados ou por fômites 

e aerossóis entre diferentes espécies, que nesse caso são os primatas calitriquídeos e os 

humanos.  
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O levamisol é um antiparasitário do grupo dos imidazotiazóis, que atua em 

receptores colinérgicos, acumulando na fenda sináptica e causando hiperexcitabilidade e 

paralisia espástica de nematódeos. O produto apresenta toxicidade para algumas espécies 

animais, entretanto a literatura é conflitante. Este medicamento é citado como causa 

potencial de erupção cutânea, eritema multiforme e necrólise epidérmica tóxica.  O objetivo 

deste trabalho foi relatar a ocorrência de um caso de farmacodermia pelo uso do levamisol 

em um exemplar de Ara ararauna cativo no Parque Zoobotânico da Caatinga, em Petrolina, 

Pernambuco, descrevendo suas manifestações clínicas e o estabelecimento do tratamento. O 

levamisol foi aplicado como método antiparasitário preventivo, nos exemplares da espécie 

Ara ararauna, via subcutânea 10mg/kg, concentração 75mg/kg, após aplicação, um dos 

indivíduos, de peso 1,7 kg, encontrava-se em seu recinto junto de demais espécimes quando 

observou-se alteração no seu comportamento, o animal estava dispneico, apático e isolado 

no chão do recinto. Desse modo, ele foi encaminhado para o setor de clínica veterinária do 

Parque Zoobotânico da Caatinga, onde demonstrou os seguintes sinais clínicos: 

incoordenação motora, dispneia, prostração, petéquias distribuídas por todo o corpo, falta 

de reações defensivas, ficando apático durante aproximadamente uma hora.  

A sintomatologia é sugestiva de reação alérgica ao uso de levamisol, realizado 

previamente, aproximadamente uma hora de diferença do início dos sintomas. O tratamento 
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emergencial baseou-se no uso preventivo intravenoso de Metoclopramida 0,5 a 1 mg/kg, 

indicado para o alívio de náuseas e vômitos e efeitos colaterais de outros remédios, e 

Dexametasona 0,3 a 3 mg/kg, anti-inflamatório esteroidal utilizado em reação de 

hipersensibilidade. Além disso, foi aplicada fluidoterapia com solução fisiológica via 

intravenosa, e oxigenioterapia contínua lenta para contenção da dispneia. Não foi observada 

êmese, diarreia e/ou icterícia de mucosa (cloacal e oftalmológica). A Arara Canindé foi 

retornando ao seu estado natural ao longo do dia, após a aplicação dos medicamentos, 

permanecendo sob observação durante dois dias, iniciando-se a alimentação por via oral com 

sementes e frutas após vinte e quatro horas do tratamento.  

O caso clínico apresentado demonstra a ocorrência de um episódio 

farmacodérmico. A suspeita de farmacodermia baseou-se na ocorrência abrupta dos sinais 

clínicos, coincidentemente com a administração da medicação. As alterações clínicas 

observadas nos quadros de intoxicação são graves, pois sem o tratamento precoce o animal 

pode chegar a óbito. O exame toxicológico é o melhor método de diagnóstico definitivo, 

quando é possível sua realização, para melhor definir e o tratamento clínico de suporte, 

contudo o protocolo empregado neste relato foi apropriado para reverter a sintomatologia.  

A literatura acerca dos efeitos tóxicos de medicamentos como levamisol é escassa 

para aves silvestres, o que demonstra a necessidade da realização estudos clínicos que possam 

elucidar se tais reações ocorrem de forma isolada em indivíduos com hipersensibilidade ao 

medicamento ou se trata-se de medicamento tóxico para a espécie de forma generalizada. 

Portanto o uso de levamisol em animais da espécie Arara-Canindé deve ser cauteloso.  
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As doenças bacterianas são comuns e, como a maioria das infecções causadas por 

agentes oportunistas, é necessária uma abordagem ampla para garantir o sucesso de um plano 

terapêutico. A pneumonia bacteriana é uma doença respiratória de apresentação comum na 

clínica de répteis. Agentes infecciosos são capazes de causar pneumonia primária em espécies 

mantidas em cativeiro, porém na maioria dos casos, são secundários a problemas de manejo, 

higiene e nutricionais. Os répteis necessitam de cuidados especiais distintos entre animais da 

mesma classe.  

Por isso, é fundamental buscar informações adequadas. As condições adequadas 

para se manter esses animais em cativeiro são essenciais para que o animal se mantenha 

saudável, pois, são as principais causas de enfermidades. Objetivou-se relatar um caso de 

pneumonia em Jiboia (Boa constrictor, mantida em cativeiro no Parque Zoobotânico da 

Caatinga no município de Petrolina-PE. Uma jiboia (Boa constrictor), cativa do Parque 

Zoobotânico da Caatinga, apresentou secreção nasal e ruídos crepitantes respiratórios 

durante a ausculta. O animal estava sendo mantido em um recinto inapropriado o qual não 

possui abertura para corrente de ar, sem luz direta solar ou artificial. Foi feita radiografia que 

apresentou padrão bronquial alterado sugerindo pneumonia, e também uma coleta de 

material traqueal, porém, não foi possível a cultura do material. Após isso deu-se início o 
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tratamento com nebulização (em caixa guarda volume) 5ml de soro + acetilcisteína, BID), 

micacina 5 mg/kg (72h) por 20 dias, associados a vit. A; Animal estava sem se alimentar, 

com isso foi feito alimentação por sonda esofágica (dieta proteica, associados a fluidoterapia) 

por 20 dias; animal foi submetido a aquecimento artificial para proporcionar melhor 

metabolismo das medicações.  

Melhoras foram observadas no 10° dia de tratamento; continuou-se a nebulização 

por um mês. Depois disso, o animal voltou a se alimentar sozinho. Também foi realizado 

exame de sangue e coleta de fezes (nda), e vermifugação. A maioria das enfermidades que 

acometem serpentes cativas estão associados ao manejo sanitário deficiente, terrários e 

substratos inadequados, falta de higiene, falta de controle de parasitas e programa de 

quarentena adequado para novos indivíduos no plantel.  

Desse modo, o conhecimento sob as condições de temperatura, iluminação e 

umidade do habitat de origem torna-se imprescindível na manutenção em cativeiro, assim 

como, é de extrema importância conhecer a biologia e as necessidades de cada espécie 

mantida.  
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Os calitriquídeos são primatas neotropicais platirrinos que vivem em pequenos 

bandos na natureza. Atualmente, com a perda de habitat e a criação de animais de companhia, 

muitos estão se aproximando cada vez mais da convivência humana, embora haja proibições 

e sanções legais quanto à criação desses animais. A raiva é uma zoonose de caráter grave e 

preocupante, na maioria das vezes fatal. Além de ser uma questão de Saúde Pública, 

representa uma preocupação para a conservação das espécies silvestres em risco de extinção. 

Apesar das restrições legais de criação de saguis, existe o fator cultural que faz com que 

muitas populações do interior ainda perpetuem com a criação desses animais. O seguinte 

trabalho é uma revisão de literatura sobre o assunto.  

Causada por vírus neurotrópicos (rabdovírus) que se alojam no sistema nervoso 

central, a raiva é transmitida pela inoculação através da saliva por mordedura, arranhadura 

ou lambedura. No Brasil, é crescente a preocupação com a raiva silvestre, pois a mesma 

aumenta o número de casos humanos, principalmente pela degradação e invasão dos habitats 

pelo homem, fazendo com que os reservatórios selvagens sejam expostos com maior 

facilidade. Através da implementação pública de políticas para melhoria da vigilância 

epidemiológica, o Brasil teve um declínio considerável nos números de casos de raiva 

humana. Mas o Callithrix jacchus ainda é um potencial transmissor, e o Nordeste merece 

atenção.  

O vírus da raiva contém RNA negativo com fita simples em formato de projétil, 

com nucleocapsídeo helicoidal envolto por fina membrana com projeções proteicas. Com 
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cinco genes relacionados a cinco proteínas virais, conta com baixa resistência ambiental, seja 

pela temperatura ou luz. O rabdovírus entra por soluções contínuas, via mucosa/saliva 

infectante ou mucosa nasal/oral. A entrada dos vírus nas células acontece por receptores 

específicos e não específicos. Após a penetração, os agrupamentos virais são observados 

dentro e fora de vesículas. Na célula, especialmente nos lisossomos, o nucleocapsídeo viral 

resiste ao baixo pH, iniciando a transcrição e a replicação. Então, atinge as terminações 

nervosas periféricas, chegando ao sistema nervoso central por fibras nervosas motoras e 

sensitivas (disseminação centrípeta). No SNC, a replicação viral ocorre nos neurônios, 

disseminando via sinapses neuronais. Após isso, o vírus se encaminha via fibras nervosas 

para vários órgãos, tendo a glândula submaxilar como preferencial fora do SNC.  

Há uma gama de variantes genéticas, sendo que no Nordeste, foram encontradas 

variantes desconhecidas em C. jacchus, evidenciando a manutenção da espécie como 

reservatório viral. O sagui infectado tende à agressividade, atacando e transmitindo o vírus 

aos humanos ou aos animais domésticos. Em um dos estudos epidemiológicos consultados, 

foram constatados 171 casos de raiva humana no estado do Ceará, decorrente nos anos de 

1970-2019. O sagui foi o segundo maior responsável pelas transmissões, atrás apenas do cão. 

O perfil das transmissões também vem à tona: inicialmente, o principal agente era o cão. Em 

dez anos, o sagui lidera os casos como transmissor. Apesar do RNA do vírus da raiva ser 

frágil, a doença tem sucesso por reservatórios selvagens, principalmtente pela criação ilegal 

de animais silvestres em cativeiro, que aumenta o risco de transmissão pelos ataques.  

O desconhecimento do ciclo silvestre da raiva, juntamente com a domiciliação 

desses animais, trazem riscos à saúde pública, principalmente às populações rurais como fator 

cultural. Os saguis apresentam um papel muito importante dentro da cadeia de transmissão 

da raiva, demandando maior atenção do Estado à educação da população em saúde. Vale 

ressaltar também que o alcance de coberturas vacinais satisfatórias de animais domésticos 

(cães e gatos) e a profilaxia pós-exposição dos seres humanos com agilidade e assertividade 

são ações indispensáveis à diminuição de casos de raiva. 
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DISPERSÃO DE SEMENTES POR AVES NA CAATINGA 

Valmir Lourenço da Silva Junior¹, Bruno Alexandre Batista Aguiar², Francieldo dos 

Santos Queiroz3 e Matheus Fontela Bomfim4 

 

¹Discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), 

Campus Ciências Agrárias, Petrolina, Pernambuco, Brasil (valmir.lourenco@discente.univasf.edu.br); 

2Discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), 

Campus Ciências Agrárias, Petrolina, Pernambuco, Brasil; 

3Discente do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), 

Campus Ciências Agrárias, Petrolina, Pernambuco, Brasil; 
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Eixo Temático: Ecologia e conservação. 

Tipo de Trabalho: Revisão bibliográfica. 

Palavras-Chave: Ornitocoria; Restauração ecológica; Zoocoria. 
 

 

Os processos de zoocoria (dispersão de sementes por animais) são resultado de 

múltiplas interações entre fanerógamos e vertebrados, e conferem benefícios tanto para as 

plantas quanto para os animais envolvidos. Plantas que apresentam síndrome de dispersão 

zoocórica são muito importantes como uma fonte de alimento para animais frugívoros, e 

esses animais desempenham o papel de dispersores das sementes, influenciando no sucesso 

reprodutivo das plantas, podendo participar da quebra de dormência das sementes e levando-

as a longas distâncias, possibilitando a ocupação e regeneração de novas áreas.  

Entre as espécies de plantas com dispersão zoocórica, a dispersão por aves 

(ornitocoria) é a estratégia mais frequente (pequenos frutos dos tipos drupa ou baga), tendo 

uma relação com algumas espécies taxonomicamente relacionadas (famílias Cactaceae e 

Anacardiaceae). Diante disso, entender a relação entre as aves e as plantas pode ser uma 

ferramenta importante para a regeneração e recuperação de áreas degradadas, acelerando o 

processo de sucessão ecológica.  

Para isso, uma revisão bibliográfica foi realizada para compreender qual o papel da 

ornitocoria no ecossistema Caatinga. Foi feita então uma pesquisa dos seguintes termos: 

“dispersão de sementes”; “seed dispersal”; “ornitocoria”; “ornitochory”; “ornithochory”; “aves”; 

“birds”; “Caatinga”; “brazil SDTF”; “Brazil Seasonally Dry Tropical Forests”, nas bases de dados: 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD); Portal de Periódicos 
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CAPES/MEC; Scientific Eletronic Library Online (SciELO); e Google Acadêmico. Foram 

realizadas combinações de pesquisa: “dispersão de sementes Caatinga”; “seed dispersal brazil 

SDTF”; “ornitocoria Caatinga”; “ornitocoria brazil SDTF”. Foram encontradas 7 publicações, 

entre 2001 e 2019, sendo 4 artigos, 1 dissertação de mestrado e 2 teses de doutorado.  Foi 

observado que a família Cactaceae é uma importante fonte de alimentos, produzindo frutos 

carnosos durante períodos de chuva e seca, sendo importante fonte de alimento para aves 

migratórias, elevando sua capacidade de dispersão a longas distâncias da planta mãe.  

A família Cactaceae é uma das famílias mais diversas na Caatinga, com muitos 

endemismos e espécies ameaçadas, e apresentam somente dispersão zoocórica, sendo uma 

importante fonte de alimento para aves e sendo dispersada por ela, tanto em períodos de 

chuva, como em períodos de seca, devido a variação do período de floração nessa família. 

São necessários, porém, mais estudos focados na fenologia das plantas da Caatinga e seus 

dispersores de sementes, para compreender quais dispersores têm maior eficácia na 

dispersão, analisando a viabilidade das sementes após o descarte pelas aves, pensando nessa 

relação como uma estratégia de recuperação de áreas degradadas. 
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Eixo Temático: Ecologia e conservação. 

Tipo de Trabalho: Revisão bibliográfica. 

Palavras-Chave: Micoses, polinização, relações ecológicas.  
 

 

Os fungos apresentam uma enorme variedade de espécies e podem ser encontrados 

em diversos ambientes, incluindo a superfície corporal de várias espécies de abelhas sem 

ferrão e o interior de seus ninhos. As abelhas sem ferrão desempenham importante função 

ecológica, na Caatinga, são responsáveis pela polinização de 50% da flora nativa, 

contribuindo para a formação de frutos. Além de poderem ser criadas pelo homem para fins 

econômicos, onde o mel é o principal produto comercializado.  

Este estudo teve como objetivo a realização de uma revisão bibliográfica a fim de 

se averiguar as relações entre abelhas sem ferrão e fungos microscópicos. Foram 

selecionados trabalhos relacionados ao tema presentes nas plataformas SciElo e Google 

Scholar publicados entre os anos de 2006-2020, utilizando as seguintes combinações de 

palavras: “Patologia apícola”, “fungos filamentosos e abelhas sem ferrão”, “fungos epifíticos 

e abelhas sem ferrão” e “micotoxicologia e abelhas sem ferrão”.  

Foram excluídos os trabalhos que não abordaram a relação entre algum tipo de 

fungo e abelhas sem ferrão, sendo selecionado um total de 7 (sete) trabalhos. O fungo 

Aspergillus sp. é um dos principais encontrados associados a Jandaíra (Melipona subnitida), 

fazendo parte da micota normal dos Meliponíneos. Entretanto, ele é capaz de gerar uma 

micose oportunista quando o sistema imunológico das abelhas se encontra debilitado. O 
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Aspergillus ochraceus pode produzir ocratoxinas, prejudicando a função renal das abelhas. Uma 

espécie de abelha Ptilotrigona sp., encontrada na floresta amazônica, apresenta relação 

mutualística com um fungo, onde o fungo atua na conservação do pólen armazenado pelas 

abelhas. As relações entre abelhas sem ferrão e fungos microscópicos são pouco estudadas, 

grande parte dos estudos selecionados traz apenas a identificação dos agentes fúngicos, sendo 

muitos deles capazes de provocar doenças em condições especificas, reduzindo as 

populações de abelhas. Todas as abelhas de Meliponinae são sociais, onde as operárias 

desempenham diversas funções na colônia relacionadas à manutenção do ninho e obtenção 

de alimento, por exemplo.  

A ocorrência de patogenias fúngicas nas colônias pode atuar reduzindo as 

populações de abelhas sem ferrão, influenciando diretamente na reprodução vegetal ao 

provocar uma diminuição drástica na polinização. Portanto, se mostra importante o 

desenvolvimento de estudos focados nessas relações devido aos importantes papéis 

ecológico e econômico desempenhado pelas abelhas sem ferrão. 
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REVISÃO DE LITERATURA 
 
Paloma Jordania Silva Ribeiro¹ e Francieldo dos Santos Queiroz²  
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Eixo Temático: Ecologia e Conservação 

Tipo de Trabalho: Revisão de Literatura 

Palavras-Chave: Conservação; Educação Ambiental; Ex situ; Fauna. 

 

Ao longo dos anos, os jardins zoológicos evoluíram, juntamente com os princípios 

ambientais, e hoje atuam em busca de técnicas eficazes para conservação da fauna silvestre. 

Por muito tempo, estes espaços continham animais expostos para fins de entretenimento, 

mas atualmente, de acordo com a Instrução Normativa do IBAMA 169 de 2008, seus papéis 

principais são: conservação, educação, pesquisa científica e lazer. Desse modo, o objetivo do 

presente trabalho foi discorrer sobre a importância dos jardins zoológicos para manejo e 

conservação de fauna, a partir dos princípios anteriormente citados.  

Para realização da pesquisa foi realizado revisão de literatura a partir das bases de 

dados Google Acadêmico e SciElo, onde definiram-se dez trabalhos científicos para 

composição da bibliografia, utilizando os descritores: fauna ex situ, zoológicos, animais 

silvestres e bem-estar. Estes ambientes têm se tornado grandes centros de conservação, além 

de contribuir economicamente, ambiental e turísticamente. A maioria dos animais cativos em 

zoológicos são vítimas das caças predatórias, do tráfico, da criação ilegal, dos circos e de 

acidentes, como atropelamento e queimaduras, assim quando resgatados pela instituição, 

uma equipe especializada trabalha na reabilitação destes animais e mesmo na sua 

reintrodução na natureza quando for possível.  

Os indivíduos que não conseguem voltar para natureza ficam na forma eficaz em 

ex situ, muitas vezes servindo de estudos para o conhecimento avançado da sua espécie, como 

comportamentos, necessidades nutricionais, ambientais, reprodução, fisiologia e genética. A 

partir destas informações é possível auxiliar no manejo em cativeiro, suprindo todas as suas 

necessidades e produzindo condições ideais que simulem seu habitat natural. Além disso, 

mailto:paloma.jordania@discente.univasf.edu.br


II Simpósio de Animais Silvestres da Caatinga 

42 

estes animais ajudam em estudos genéticos diversos, que no futuro podem auxiliar na 

reintrodução das mesmas à distribuição natural. Ademais, com a crise ambiental, as ameaças 

ao meio ambiente e a redução da biodiversidade, os zoológicos se tornam um espaço em 

potencial para estimular a formação de hábitos e atitudes positivas em relação à conservação 

ambiental, por meio de medidas educativas e apoio social à conservação do meio ambiente, 

atuando na sensibilização da população sobre questões ambientais.  

Portanto, é notório a importância da implantação de programas lúdicos, com 

grande participação popular e que extrapolam as dependências dos zoológicos, sendo muitas 

vezes levados às escolas e comunidades da região onde o zoológico está localizado. Incentivar 

pesquisas e desenvolvimento científico dentro destas instituições é um passo essencial para 

conservação de espécies ameaçadas e reintrodução de populações quase dizimadas em seu 

hábitat natural por meio de projetos de reprodução ex situ.  
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AVALIAÇÃO DO RISCO DE EXTINÇÃO DO TAMANDUÁ-BANDEIRA 
(Myrmecophaga tridactyla) – REVISÃO DE LITERATURA 
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Amorim³ 
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Tipo de Trabalho: Revisão bibliográfica. 

Palavras-Chave: Vulnerabilidade; Ameaça; Habitat; População. 

 

No Brasil, uma das principais vítimas da fragmentação de habitat e interferência 

antrópica é o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), e a tendência é que as populações 

restantes progressivamente tornem-se mais isoladas, aumentando sua vulnerabilidade e 

levando em vários casos à extinção local. Sua distribuição geográfica conhecida se estende 

desde a América Central até a América do Sul, e no Brasil sua distribuição abrange todos os 

biomas, embora seja considerada quase extinta na Mata Atlântica e possivelmente extinta no 

Pampa. No Cerrado, sua população está sendo drasticamente reduzida em função da 

conversão de hábitats para a agricultura e ampliação da infraestrutura.  

A perda de habitat é um fator que gera o declínio de populações de muitas espécies 

de mamíferos, sendo o risco de extinção maior para aqueles animais com maior peso 

corpóreo, alto requerimento individual de área, baixa abundância, baixo potencial 

reprodutivo e baixo poder de dispersão. O objetivo do trabalho visou avaliar o risco de 

extinção do tamanduá-bandeira. Foram utilizados para levantamento de dados da pesquisa 

as bases de dados Scielo, BVS e Google Acadêmico.  

Os descritores utilizados foram “extinção de espécie”, “fator de risco” e “habitat”. 

Dentre as publicações encontrados na revisão, selecionou-se um total de onze artigos no 

intervalo de 2012 a 2022 que contemplassem a temática. Os tamanduás-bandeira são 

importantes controladores das populações de insetos, alimentando-se basicamente de 

formigas e cupins, porém a espécie está inclusa como animal em risco de extinção pela União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e pelo Instituto Chico Mendes de 
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Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Atualmente, a população do tamanduá-bandeira 

tem declinado devido as ameaças causadas pelas atividades antrópicas e presença humana, 

sendo que o avanço da fronteira agropecuária, da urbanização e a expansão das rodovias 

podem, com o tempo, levar à extinção local do tamanduá-bandeira. As principais ameaças 

identificadas para o tamanduá-bandeira foram: incêndio, agricultura, pecuária, 

desmatamento, aumento da matriz rodoviária, desconexão de hábitat e redução de hábitat.  

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 pecuária e enfermidades infecciosas reprodutivas. A deterioração e redução de hábitats, 

assim como atropelamentos, são apontadas como as principais causas de declínio das 

populações.  

O tamanduá-bandeira, apesar de ser popular e amplamente distribuído na América 

do Sul, é uma espécie pouco estudada, apresentando lacunas no conhecimento científico. 

Poucos trabalhos envolvendo a espécie possuem o foco na conservação. Por ser uma espécie 

ameaçada de extinção e sofrendo constantes pressões oriundas de atividades humanas, esse 

déficit científico possui um peso ainda maior. Ações são necessárias para aumentar a 

efetividade da conservação em áreas protegidas.   

Pode-se concluir que as populações do tamanduá-bandeira estão em constante 

ameaça, sendo categorizada como uma espécie vulnerável, e as principais causas na queda 

das populações são a perda e degradação de seus hábitats. 
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Natalia Freitas Santos¹ e Jade Araujo Barbosa² 

 

¹Bacharelado em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Vale do São Francisco, campus Ciências 

Agrárias, Petrolina,Brasil (nf.univasf@gmail.com); 

²Bacharelado em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Vale do São Francisco, campus Ciências 

Agrárias, Petrolina,Brasil. 
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Tipo de Trabalho: Levantamento Bibliográfico. 

Palavras-Chave: caça, tatu-bola-do-nordeste, caatinga, extinção.  

 

Dentre as 366 espécies da Caatinga ameaçadas de extinção, segundo estudo 

divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014 e a 

classificação da Lista Vermelha da IUCN, está o Tolypeutes tricinctus (Tatu-bola-do-

nordeste) como “Em Perigo”, enfrentando risco significativo de extinção.  

É a menor dentre 11 espécies de tatus que são encontradas no Brasil e a única 

endêmica. As causas apontadas por pesquisadores como as maiores ameaças a sua 

manutenção são a caça ilegal e a degradação da Caatinga. A literatura não considera o tatu-

bola-do-nordeste de hábito fossorial, pois o mesmo utiliza toca de outros animais, depressões 

do terreno e folhas como abrigo. Possui área de vida registrada podendo chegar a 238 

hectares para machos adultos. Estas são algumas das especificações que fez com que, 

recentemente, pesquisadores o considerassem uma espécie guarda-chuva.  

Espécies guarda-chuva possuem demandas ambientais maiores que as demais e sua 

conservação confere proteção concomitante aos ecossistemas que co-ocorrem. Desta forma, 

servem como bioindicadoras no planejamento e monitoramento da conservação da fauna e 

flora. O presente trabalho tem como objetivo propor uma revisão literária a partir de dados 

coletados em 4 pesquisas nas plataformas Google Acadêmico e SciELO a respeito dos 

hábitos do Tatu-bola-do-nordeste e seu papel na conservação da biodiversidade da Caatinga.  

O animal possui três cintas móveis na região média do dorso, peculiaridade que 

possibilita curvar completamente sua carapaça sobre o corpo, constituindo o formato de uma 

bola, estratégia de defesa para a maioria dos predadores, porém deixando-o mais vulnerável 

à caça ilegal. Em 2018, o Parque Estadual do Cânion do Rio Poti, no Piauí, foi criado para 

proteger 24.772 hectares de Caatinga, abrangendo a região prevalente onde Tatu-bola-do-
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nordeste é encontrado. A ação do governo piauiense é coerente aos estudos que mostram 

que um dos caminhos para frear a ameaça de extinção é a criação e gestão correta de 

Unidades de Conservação como estratégia de proteção a estas áreas, Áreas de Preservação 

Permanentes e Áreas de Proteção Ambiental. Nas unidades, é favorável o financiamento de 

pesquisas científicas norteadoras para a promoção do equilíbrio ecológico e educação 

ambiental, conscientizando a população de que práticas culturais não justificam crimes 

ambientais.  

Devido às crises socioeconômicas agravadas com a pandemia, dar continuidade às 

medidas de preservação tornou-se menos prioritária para os órgãos governamentais, 

retrocedendo no cumprimento do Estado à legislação de proteção aos recursos faunísticos. 

Este ato de imprudência coloca em risco não apenas o futuro da biodiversidade nacional, 

mas também sua cronografia em fósseis e pinturas rupestres, essenciais para o resguardo do 

patrimônio imaterial do país. 
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Tipo de Trabalho: Revisão de Literatura. 

Palavras-Chave: Aves, Tráfico, Silvestres, Brasil, Contrabando. 

 

A prática ilegal de comercialização de animais silvestres ainda é um desafio de nível 

global a ser superado. No âmbito brasileiro, país caracterizado pela sua abundante 

biodiversidade e o terceiro com a maior avifauna do mundo, tal desafio agrava-se com o 

descaso na fiscalização do comércio ilícito e proliferam no país o maior sistema de tráfico 

ilegal de animais silvestres do globo terrestre. Destes, as aves estão entre os seus principais 

alvos. Com base nessas considerações, esse estudo tem por objetivo discutir a realidade do 

tráfico clandestino de aves no Brasil, por meio de dados coletados em 9 artigos científicos 

publicados entre os anos de 2018 e 2022, disponibilizados pelas plataformas Google 

Acadêmico e SciELO. Para tanto, foram utilizados os descritores “Tráfico de aves no Brasil”, 

“caça exploratória”, “aves brasileiras sob risco de extinção”.  

A princípio, cerca de 82% dos animais contrabandeados no Brasil são aves, 

cobiçadas por diversos fatores, sejam seus cantos, plumagem de cores vivas, raridade ou 

comportamento dócil. Por meio de uma meta-análise sobre as espécies de aves traficadas no 

Brasil, evidenciou-se que a ordem dos Passeriformes é atualmente a mais recorrente no 

mercado clandestino, equivalente a 45,2% do total de espécies traficadas, seguida pelos 

Psittaciformes com 16,6%. Em função disso, são retiradas ilegalmente cerca de 4 bilhões de 

aves da natureza por ano no Brasil. Apesar de tal número exorbitante, apenas 10% destas 

chegam em seu destino final, em consequência das péssimas condições de vida a que são 

submetidas durante a captura e transporte.  

Na grande maioria dos casos, os animais resgatados apresentam estado crítico de 

integridade física e saúde. As condições as quais são submetidos permeiam a alimentação 

inadequada, superlotação nas gaiolas, utilização de produtos tóxicos e maus tratos. Essa 

prática da retirada e comércio ilegal de aves silvestres não só viola gravemente a Declaração  

Universal dos Direitos dos Animais estabelecida pela Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), como causa uma série de problemas 
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socioambientais a exemplo do declínio da biodiversidade e mau funcionamento da cadeia 

alimentar. Ademais, o tráfico ilegal de aves silvestres mostra-se ainda um obstáculo para a 

reintrodução de espécies já extintas na natureza, como a Ararinha-azul (Cyanopsitta spixxi) na 

região nordeste do país.  

Portanto, percebe-se a necessidade de intensificar as fiscalizações com o objetivo 

de combater o contrabando de animais silvestres do Brasil. Mais estudos são necessários a 

fim de identificar que fatores têm contribuído para essa prática ilegal e quais as espécies de 

maior interesse para os contrabandistas, protegendo, assim, o direito à vida dos animais. 
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Os felídeos neotropicais são vítimas do tráfico ilegal, da caça furtiva e predatória. 

Esses fatores associados a destruição do seu habitat natural corroboram para que diferentes 

espécies entrem em risco de extinção. Visando reduzir esse impacto, a criopreservação do 

sêemen de jaguatiricas é vista como uma forma de conservação da espécie além do aumento 

da variabilidade genética em animais de vida livre e de cativeiro. Os crioprotetores possuem 

a função de minimizar os efeitos do estresse por congelamento, em que irão causar alterações 

nas propriedades físicas. Neste trabalho, foram utilizadas 6 jaguatiricas (Leopardus pardalis) 

macho adultas de cativeiro, em que duas pertenciam ao Criadouro Conservacionista 

credenciado no Município de Belo Horizonte, MG, duas do Centro de Triagem de Animais 

Silvestres da UFV e duas da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. Os procedimentos 

foram aprovados pela Comissão de Ética do Departamento de Veterinária da Universidade 

Federal de Viçosa, registro 50/2008, e pelo IBAMA, registro número 18675-1.  

Para a coleta de sêemen, os animais foram submetidos a jejum por 12 horas, e foram 

contidos por dardos anestésicos com associação de quetamina e xilazina nas doses de 10 

mg/kg e 2 mg/kg e também, foi administrado sulfato de atropina a 0,044mg/kg via 

subcutânea para manutenção da normalidade da função cardíaca. Para o início do 

procedimento, foi feita a passagem da sonda uretral acoplada a uma seringa de 10mL para 

esvaziar a bexiga e em seguida, a lavagem com solução fisiológica estéril, visando evitar 

contaminação do sêemen pela urina.  

O protocolo utilizado para coleta do sêemen foi por eletroejaculação, com aplicação 

de 80 estímulos elétricos variando de 2 a 6V aplicado em três séries de 30, 30 e 20 estímulos. 

Nas jaguatiricas 1 e 2, foi testada a congelabilidade com dois crioprotetores: glicerol e etileno 
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glicol em meio base Tris Citrato, ambos em concentração de 6%. As amostras foram 

envasadas em palhetas de 0,25 mL, colocadas em um recipiente de isopor com nitrogênio 

líquido, onde congelaram a vapor. O descongelamento foi realizado com banho-maria a 

38ºC. Os testes realizados foram os Teste de Termoresistência, avaliando quanto ao vigor e 

motilidade espermática, e o Teste de Coloração para avaliação da viabilidade da membrana 

espermática.  

Nos resultados, observou-se que as maiores porcentagens de células com perda de 

viabilidade das membranas espermáticas foram observadas em amostras testadas com etileno 

glicol, e também, uma porcentagem de 34% a 43% das células com integridade de membrana 

e 20% a 68% de células viáveis após o descongelamento em ambos testes. Houve uma queda 

no índice espermático de 87,5% a 90% no sêmen a fresco, para 40% a 60% nas amostras 

descongeladas. Foi obtido que o índice espermático diminuiu progressivamente entre 45 e 

60 minutos de incubação com a utilização do diluente a base de glicerol 6% e entre 35 e 40 

minutos com etileno glicol 6%, até total mortalidade.  

O estudo, demonstrou resultados melhores no teste de termorresistência com a 

utilização do crioprotetor glicerol a 6%, em que até 25 minutos de incubação, manteve a 

qualidade espermática viável para fecundação. 
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Eixo Temático: Etnozoologia 

Tipo de Trabalho: Revisão bibliográfica 

 

Resumo: Os tatus vêm se mostrando importantes na manutenção e transmissão de agentes 

infecciosos ao homem. A hanseníase é uma doença causada pelo Mycobacterium leprae e o 

principal mamífero reservatório é o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus). O objetivo deste 

trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a relação do consumo da carne do tatu-

galinha com a transmissão da hanseníase para seres humanos. Foram utilizados para 

levantamento de dados da pesquisa as bases de dados Scielo, BVS e Google Acadêmico. 

Iniciou-se a elaboração desta revisão a partir da seleção dos dados obtidos. O consumo da 

carne de tatu infectada representa uma das principais formas de infecção para o ser humano. 

Estudos indicam que pessoas com hanseníase tiveram maior frequência de contato com 

tatus, sugerindo que há uma forte evidência que os tatus podem desempenhar um papel na 

infecção da hanseníase no Brasil. É necessário o desenvolvimento de mais estudos 

relacionando-os à fatores socioeconômicos, histórico de contato prévio destas com pacientes 

humanos portadores de hanseníase com a investigação do índice de prevalência e ocorrência 

deste patógeno em tatus de vida livre. A partir da revisão, pode-se concluir que ainda há 

poucos estudos que esclarecem o fato de o consumo da carne do tatu ser um fator de risco 

para a transmissão da hanseníase aos seres humanos. Faz-se necessários mais estudos visando 

esclarecer sobre o real risco desse fator de transmissão. 

Palavras-chave: Infecção; Zoonose; Caça. 

 

Abstract: Armadillos have shown to be important in the maintenance and transmission of 

infectious agents to humans. Leprosy is a disease caused by Mycobacterium leprae and the 

main reservoir mammal is the nine-banded armadillo (D. novemcinctus). The objective of 
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this work was to carry out a literature review on the relationship between the consumption 

of the flesh of the nine-banded armadillo (Dasypus novemcinctus) with the transmission of 

leprosy to humans. The Scielo, BVS and Google Scholar databases were used to collect the 

research data. The elaboration of this review started from the selection of the data obtained. 

The consumption of infected armadillo meat represents one of the main forms of infection 

for humans. Studies indicate that people with leprosy had a higher frequency of contact with 

armadillos, suggesting that there is strong evidence that armadillos may play a role in leprosy 

infection in Brazil. It is necessary to develop more studies relating them to socioeconomic 

factors, a history of previous contact between these and human patients with leprosy, with 

the investigation of the prevalence and occurrence of this pathogen in free-living armadillos. 

From the review, it can be concluded that there are still few studies that clarify the fact that 

the consumption of armadillo meat is a risk factor for the transmission of leprosy to humans. 

More studies are needed to clarify the real risk of this transmission factor. 

Keywords: Infection; Zoonosis; Hunting. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os tatus vêm se mostrando importantes na manutenção e transmissão de uma gama 

de parasitos potencialmente infecciosos ao homem, atuando muitas vezes como hospedeiros 

e reservatórios, principalmente nas áreas rurais de países latino-americanos (CAPELLÃO et 

al., 2015).   

Algumas das principais zoonoses relacionadas à caça e manipulação de tatus 

incluem: Coccidioidomicose, hanseníase, toxoplasmose e doença de Chagas. Além destas 

enfermidades, leptospirose, leishmaniose e histoplasmose foram mencionadas 

secundariamente (FERREIRA et al., 2020). O potencial zoonótico do tatu é aumentado por 

serem culturalmente consumidos como alimento em diversas regiões (CAPELLÃO et al., 

2015). 

A hanseníase é uma doença crônica que tem como agente etiológico o Mycobacterium 

leprae (SOUZA, 2016). Hanseníase em tatus selvagens é considerada de transmissão 

zoonótica e o risco relativo para humanos dependeria de variações de fatores do hospedeiro 

e probabilidade de indivíduos susceptíveis terem alguma interface com tatus infectados 

(DEPS et al., 2008). 

Achados clínicos da infecção pelo Mycobacterium leprae em tatus não são frequentes. 

A hanseníase em tatus se manifesta de forma similar a forma virchowiana da doença nos 
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seres humanos. Entretanto, aproximadamente apenas 5% dos tatus naturalmente infectados 

desenvolvem sinais clínicos como linfadenomegalia, nódulos cutâneos e tumorações no 

exame físico ou aumento dos linfonodos e hepato-esplenomagalia na necropsia. (DEPS et 

al., 2008) 

O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão de literatura sobre a relação do 

consumo da carne do tatu-galinha (Dasypus novemcinctus) com a transmissão da hanseníase 

para seres humanos. 

 

2 METODOLOGIA OU MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Foram utilizados para levantamento de dados da pesquisa as bases de dados Scielo, 

BVS e Google Acadêmico. Iniciou-se a elaboração desta revisão a partir da seleção dos dados 

obtidos de 8 artigos. 

 

3 O CONSUMO DE CARNE DO TATU GALINHA E A TRANSMISSÃO DE 

HANSENÍASE: UMA REVISÃO DE LEITERATURA 

 

Os tatus são espécies que apresentam uma ampla variedade de interações com 

diversos agentes patogênicos e que aliada as suas características fisiológicas e ecológicas, 

contribuem para que se tornem potenciais hospedeiros apropriados de inúmeras doenças 

(SOUZA, 2016). Segundo Ploemacher et al., (2020), nas Américas, o tatu de nove bandas 

(Dasypus novemcinctus) foi estabelecido como hospedeiro natural e reservatório do 

Mycobacterium leprae, e cepas idênticas de Mycobacterium leprae são compartilhadas entre 

humanos e tatus.  

O consumo da carne de tatu infectada representa uma das principais formas de 

infecção para o ser humano (DEPS et al., 2003 apud FERREIRA et al., 2020). A exposição a 

um animal ou a excrementos de animais é influenciada pelo comportamento. Por exemplo, 

caçar e/ou preparar tatus para comer pode-se esperar que cada um tenha um risco diferente 

de transmissão, com base em diferenças na intensidade e frequência de exposição 

(PLOEMACHER et al, 2020). Enquanto a hanseníase sugere ser comum em tatus nos 

Estados Unidos, a doença recebe pouca atenção e informação disponível em outros países 

(ANTUNES et al., 2009 apud SOUZA, 2016). Apesar de poucos estudos, M leprae já foi 
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descrito infectando tatus em uma ampla distribuição geográfica nas Américas (SOUZA, 

2016). 

Deps et al (2008) aponta que seu estudo mostrou que os casos de pessoas com 

hanseníase tiveram maior frequência de contato com tatus, sugerindo que há uma forte 

evidência que os tatus podem desempenhar um papel na infecção da hanseníase no Brasil.  

O verdadeiro risco para a saúde humana do contato com tatus infectados por M. 

leprae não foi sistematicamente revisado, mas evidências do Brasil e de outros países indicam 

uma associação entre contato com tatus e aumento do risco de hanseníase. Embora a 

hanseníase seja oficialmente reconhecida como zoonótica nos EUA, com recomendações 

quanto ao contato com tatus, nenhuma recomendação foi feita pelo Ministério da Saúde no 

Brasil ou pelo Programa Nacional de Controle da Hanseníase (DEPS et al., 2020). 

Segundo o estudo de Serrano-Coll et al. (2019), foi comprovado que a transmissão 

ativa do M. leprae persiste na população infanto-juvenil, principalmente naquelas populações 

localizadas em áreas geográficas vulneráveis e regiões com pouca presença do governo, com 

as tradições de consumo de carne de tatu, e que estão sujeitos a uma longa exposição aos 

casos de hanseníase. A caça e manipulação de tatus está associada com diversas enfermidades. 

Sendo assim, é de grande importância que caçadores tenham conhecimento destas zoonoses 

para evitar sua disseminação e, possivelmente, se conscientizarem sobre a prática de caça 

destes animais (FERREIRA et al., 2021).  

Segundo Souza (2016), é necessário o desenvolvimento de mais estudos e um maior 

número de amostras de diferentes espécies de tatus, possivelmente relacionando-os à fatores 

socioeconômicos, histórico de contato prévio destas com pacientes humanos portadores de 

hanseníase com a investigação do índice de prevalência e ocorrência deste patógeno em tatus 

de vida livre.  

A transmissão da hanseníase através do tatu é tema de preocupação e 

questionamento de alguns autores, principalmente sobre o potencial risco e meios de 

infecção como também a distribuição geográfica dos animais infectados com esta bactéria. 

A transmissão entre pessoas é mais conhecida, porém outros fatores podem encadear a 

doença como o consumo da carne do tatu. Porém, apesar do alto índice de casos de 

hanseníase no Brasil, ainda se nota uma escassez de publicações sobre a temática. Por isso é 

necessária uma visão integrada de saúde humana, saúde animal e saúde ambiental para 

estudar toda essa cadeia de transmissão. É importante esclarecer que além do risco que o 

consumo da carne de animais silvestres oferece, caçar é crime de acordo com o artigo 29 da 

lei 9.605/1998, na seção dos crimes contra a fauna (BRASIL, 1998). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da revisão, pode-se concluir que ainda há poucos estudos que esclarecem 

o fato de o consumo da carne do tatu ser um fator de risco para a transmissão da hanseníase 

aos seres humanos, porém, por se tratar de uma espécie que é bastante relacionada com a 

transmissão de zoonoses e em alguns locais ocorrer a caça e o consumo da sua carne, as 

pessoas devem atentar-se ao consumir a carne desses animais para evitar a propagação de 

agentes zoonóticos. Faz-se necessários mais estudos visando esclarecer sobre o real risco 

desse fator de transmissão. 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências. Brasília, DF, [1998]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 12 de abril de 2022. 

CAPELLÃO, Renata; LAZAR, Ana.; BOVINCINO, Cibele. Infecção natural por agentes 
zoonóticos em tatus (Mammalia: Cingulata) na América do Sul. Boletim da Sociedade 
Brasileira de Mastozoologia, Rio de Janeiro, n. 73, p. 23-36, 2015. 
 
DEPS, Patrícia et al. Contact with armadillos increases the risk of leprosy in Brazil: A 
case control study. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2008; 74:338-42. 
 
DEPS, Patrícia et al. Pesquisa de anticorpos anti PGL-I através de ELISA em tatus 
selvagens do Brasil. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 41, n. 2, p. 73-
76, 2008. 
 
DEPS, Patrícia et al. Prevalence of Mycobacterium leprae in armadillos in Brazil: A 
systematic review and meta-analysis. PLoS Negl Trop Dis 2020; 14(3): e0008127. 
 
FERREIRA, Isabela; SALLA, Patrícia; PACHECO, Susi. Caça, manipulação e consumo 
de tatu (Mammalia: Cingulata) e o risco de zoonoses. Anais Congrega Mic Isbn: 978-
65-86471-05-2 e Anais Mic Jr. Isbn: 978-65-86471-06-9, 16, p. 132-137, 2020. 
 
PLOEMACHER, Thomas et al. Reservoirs and transmission routes of leprosy: a 
systematic review. PLoS Negl Trop Dis. 2020;14(4):e0008276. doi: https:// 
doi.org/10.1371/journal.pntd.0008276. 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.605-1998?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm


II Simpósio de Animais Silvestres da Caatinga 

56 

SERRANO-COLL, Hector et al. Social and environmental conditions related to 
Mycobacterium leprae infection in children and adolescents from three leprosy 
endemic regions of Colombia. BMC Infectious Diseases (2019) 19:520. 
 

SOUZA, Danilo. Avaliação da prevalência de patógenos zoonóticos de importância 
para saúde pública em tatus de vida livre – Mato Grosso do Sul – Brasil. Dissertação 
de Mestrado – Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2016. 

 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 57. DOI: 10.47242/978-65-87959-25-2-20 

 

Capítulo 20 

 

 
PRINCIPAIS ZOONOSES TRANSMITIDAS POR ANIMAIS SILVESTRES – 
REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

Sarah Cristina Lima de Flores¹ ; Camila Silva de Lavor ² 

 

¹Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Ciências Agrárias 

(CCA), Petrolina, Pernambuco, Liga Acadêmica de Estudos sobre Animais Silvestres 

(sarah.flores@discente.univasf.edu.br);  

²Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Ciências Agrárias 

(CCA), Petrolina, Pernambuco, Liga Acadêmica de Estudos sobre Animais Silvestres 

 

Eixo Temático: Etnozoologia. 

Tipo de Trabalho: Revisão de Literatura. 

Palavras-Chave: Enfermidades; Hospedeiros; Patógenos. 

 

O crescente contato entre seres humanos e animais silvestres, devido a intervenções 

antrópicas como caça, mineração, desmatamento e queimadas para expansão da agricultura 

e da pecuária, e o grande avanço das cidades e da indústria, vêm contribuindo para a 

disseminação de doenças infecciosas, as zoonoses. De acordo com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), zoonoses são doenças ou infecções transmitidas naturalmente entre 

animais e seres humanos. Elas podem ser causadas por bactérias, fungos, protozoários e 

vírus. Os animais silvestres que vivem tanto em vida livre quanto em cativeiro podem ser 

hospedeiros desses patógenos.  

Em razão disso, o presente estudo consiste numa revisão de literatura que tem 

como objetivo apresentar as principais zoonoses propagadas por animais silvestres. Para o 

levantamento de dados deste trabalho foram utilizadas as plataformas Google Scholar e 

Scielo, totalizando dez trabalhos de cunho acadêmico e científico. Sabe-se que mais de 70% 

das doenças humanas foram oriundas de doenças animais. Enfermidades como tuberculose, 

salmonelose, psitacose, leptospirose, raiva, vírus da imunodeficiência humana (HIV), covid-

19, leishmaniose e toxoplasmose, são exemplos de zoonoses.  

A tuberculose é uma doença infecciosa causada por bactérias do gênero 

Mycobacterium, a Mycobacterium bovis, que contamina bovinos e bubalinos, mas podem 

infectar outros animais e seres humanos (Mycobacterium tuberculose). Salmonelose é uma 

infecção disseminada por bactérias gram negativas, da família Enterobacteriaceae. Podem ser 

encontradas em suínos, bovinos, equinos e aves. A Psitacose é muito comum em aves, da 

ordem Psittaciformes e seu agente etiológico é a bactéria Chlamydophila psittaci. A Leptospirose 
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é provocada por uma bactéria helicoidal, do gênero Leptospira. A infecção afeta, 

principalmente, roedores, mas pode ser encontrada também em mamíferos silvestres. A raiva 

é provocada por um vírus da família Rhabdoviridae, e além de manifestar-se em morcegos, 

ela acomete outros mamíferos, como furão, raposa, cachorro-do-mato, gambás e primatas. 

A leishmaniose possui o mosquito palha como seu principal vetor, é ocasionada por um 

protozoário (Leishmania infantum chagasi), atingindo algumas espécies de mamíferos. A 

toxoplasmose afeta mais de 200 espécies de animais, entre aves e mamíferos e é ocasionada 

por um protozoário (Toxoplasma gondii).  

O HIV dispõe de um contexto histórico interessante, segundo estudos, esse vírus 

foi encontrado originalmente em primatas na África equatorial central, e transmitido para 

seres humanos ocasionalmente ao longo dos séculos. Por fim, a covid-19, doença infecciosa 

provocada pelo vírus SARS-CoV-2 que induziu à pandemia. Acredita-se que o SARS-Cov-2 

possui seu genoma parecido com os coronavírus encontrados em morcegos e pangolins.  

Diante disso, é de extrema importância discorrer sobre essas doenças para melhor 

compreensão da dispersão delas e obtenção de resultados mais prudentes com relação às 

medidas de controle, que se estendem desde a vacinação até o monitoramento dos animais 

hospedeiros e outras questões de biossegurança, como uso de peças de proteção.  
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Palavras-Chave: Zoonoses; Micobacterium Leprae; Tatu; Hanseníase. 
 

 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa causada pelo Mycobacterium leprae, o 

qual acreditava-se ser um patógeno exclusivamente humano. No entanto, a detecção de 

reservatórios não humanas da bactéria, em tatus, levantou dúvidas sobre sua cadeia de 

transmissão. No Brasil, tatus naturalmente infectados por M. leprae foram relatados 

principalmente em regiões do Nordeste, a qual possui maior incidência do Euphractus 

Sexcinctus (tatu peba) e do Dasypus novemcinctus (tatu galinha). Aspectos socioculturais de 

manejo e caça para o consumo da carne deste animal suscitam a possibilidade de transmissão 

desse patógeno do tatu para o homem. O trabalho busca discutir a transmissibilidade do 

Micobacterium Leprae de tatus para seres humanos.  

Trata-se de uma revisão integrativa realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 

2022 no portal da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e na Google Acadêmico, utilizando-se 

os seguintes descritores: Zoonoses, Hanseníase e Tatu. Critérios de inclusão: estudos 

publicados na íntegra, em língua portuguesa ou inglesa, publicados no período de 2000 a 

2022. O critério de exclusão foi estudos que não contemplam a temática. Inicialmente foram 

identificados 127 artigos. Após a leitura criteriosa de títulos e resumos, foram selecionados 

08, os quais foram lidos e fichados, sendo as informações pertinentes dispostas em uma 

matriz de síntese.  

Os Tatus D. novemcinctus (Tatu-galinha) e E. sexcinctus (Tatu peba), comuns no 

Nordeste, desempenham papel epidemiológico significativo na transmissão de patógenos a 

nível doméstico e silvestre. Entretanto, esta revisão evidenciou que não existem dados 

conclusivas da transmissão do M. Leprae de Tatus para seres humanos, mesmo sendo o tatu 

um reservatório dessa bactéria e existindo transmissibilidades desses microrganismos entre 

esses animais, é importante destacar que outros patógenos (Toxoplasma gondii, Trypanosoma 
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cruzi, Leishmania spp e Paracoccidioides brasiliensis) podem ser transmitidos por tatus e causar morbidade 

e mortalidade em outras espécies, incluindo o homem. Existe uma escassez de dados relativos ao papel 

desempenhado pelos Tatus na transmissão do M. Leprae para humanos. Esse fato traz a 

necessidade do desenvolvimento de mais estudos que possam esclarecer ou não a existência 

do caráter zoonótico da hanseníase.  
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A RELAÇÃO ENTRE O MANEJO E A DISSEMINAÇÃO DA 
CRIPTOSPORIDIOSE EM SERPENTES CRIADAS EM CATIVEIRO 
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¹Graduanda em Medicina Veterinária, Universidade Federal do Vale do São Francisco, Campus Ciências 
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Eixo Temático: Manejo de fauna. 

Tipo de Trabalho: Revisão bibliográfica. 

 

Resumo: O Cryptosporidium é um protozoário gastrointestinal, coccídeo apicomplexo. Em 

répteis, atualmente existem duas espécies descritas. Os oocistos de Cryptosporidium liberados 

pelas fezes de seus hospedeiros são muito resistentes às condições ambientais e devido a 

possibilidade de serem transmitidos pela água, há a contribuição para a disseminação do 

parasito em criatórios de animais. A criptosporidiose está associada à alta morbidade e 

mortalidade em centros de criação de ofídios ou em coleções privadas, muitas vezes, 

resultando em eutanásia obrigatória dos animais infectados. Devido à alta resistência dos 

oocistos de Cryptosporidium a vários desinfetantes e a terapias com fármacos não efetivas no 

tratamento, um surto de criptosporidiose é potencialmente devastador em populações de 

serpentes cativas. Dessa forma, faz-se necessário o conhecimento de práticas de manejo 

adequadas, visando minimizar a infecção por Cryptosporidium. Portanto, o objetivo do 

presente trabalho é estabelecer a relação entre a disseminação da criptosporidiose e o manejo 

inadequado de serpentes criadas em cativeiro. Esta pesquisa foi realizada através da revisão 

bibliográfica de livros e artigos sobre a temática. Com base na realização da presente revisão, 

conclui-se que práticas de manejo exercem influência sobre a disseminação da 

criptosporidiose. 

Palavras-chave:  Cryptosporidium; protozoário; eutanásia; manejo. 

 

Abstract: Cryptosporidium is a gastrointestinal protozoan, apicomplex coccidia. In reptiles, 

there are currently two known species. Cryptosporidium oocysts released by the feces of their 

hosts are very resistant to environmental conditions and due to the possibility of being 

transmitted by water, there is a contribution to the spread of the parasite in animal farms. 

Cryptosporidiosis is associated with high morbidity and mortality in snake breeding centers 

or in private collections, often resulting in mandatory euthanasia of the infected animals. Due 
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to the high resistance of Cryptosporidium oocysts to various disinfectants and to ineffective 

drug therapies, an outbreak of cryptosporidiosis is potentially devastating in captive snake 

populations. Thus, knowledge of appropriate management practices is necessary, aiming to 

minimize infection by Cryptosporidium. Therefore, the objective of the present work is to 

establish the relationship between the spread of cryptosporidiosis and the inadequate 

management of snakes bred in captivity. This research was carried out through a 

bibliographic review of books and articles on the subject. Based on the present review, it is 

concluded that management practices influence the spread of cryptosporidiosis. 

Keywords: Cryptosporidium; protozoan; euthanasia; management. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Cryptosporidium é um protozoário gastrointestinal, coccídeo apicomplexo. Em 

répteis, atualmente existem duas espécies descritas: Cryptosporidium serpentis e Cryptosporidium 

varanii, em serpentes e lagartos respectivamente. Diferem-se entre si na morfologia e 

localização, sendo o C. serpentis um parasito gástrico de oocistos maiores, enquanto o C. 

varanii é um parasito intestinal de oocistos menores. O ciclo biológico deste protozoário 

inicia-se com a eliminação de oocistos esporulados de um hospedeiro infectado, por meio de 

fezes ou secreções respiratórias; o hospedeiro susceptível se infecta pela ingestão de oocistos 

presentes na água, alimentos e em menor escala por inalação de oocistos em suspensão 

(PAIVA, 2015).  

Os oocistos de Cryptosporidium liberados pelas fezes de seus hospedeiros são muito 

resistentes às condições ambientais e devido a possibilidade de serem transmitidos pela água, 

há a contribuição para a disseminação do parasito em criatórios de animais. Em serpentes, a 

falta de um tratamento efetivo para criptosporidiose quase sempre resulta na eutanásia dos 

animais com o intuito de controlar a infecção no criatório, muitas vezes levando à perda de 

espécies importantes e raras do plantel (KIMBELL et al., 1999).  

Dessa forma, faz-se necessário o conhecimento de práticas de manejo adequadas, 

visando minimizar a infecção por Cryptosporidium. Portanto, o objetivo do presente trabalho 

é estabelecer a relação entre a disseminação da criptosporidiose e o manejo inadequado de 

serpentes criadas em cativeiro.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada através da revisão bibliográfica de livros e artigos sobre a 

temática, encontrados nos sites Google Acadêmico e SciElo. 
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3 DISSEMINAÇÃO DA CRIPTOSPORIDIOSE E O MANEJO INADEQUADO 

DE SERPENTES CRIADAS EM CATIVEIRO: REVISÃO DE LITERATURA 

 

A manifestação clínica da criptosporidiose nas serpentes, se dá por sintomas 

relacionados a gastrite crônica, anorexia, regurgitação pós-prandial, letargia, edema na região 

mediana do corpo e perda de peso. O animal pode evoluir ao óbito ou permanecer com o 

agente por meses ou anos (CRANFIELD E GRACZYK, 1994). Devido ao estresse a que 

esses animais criados em cativeiro são submetidos, a gravidade da doença pode ser acentuada, 

uma vez que há a depressão de seu sistema imunológico.  

A criptosporidiose está associada à alta morbidade e mortalidade em centros de 

criação de ofídios ou em coleções privadas, muitas vezes, resultando em eutanásia obrigatória 

dos animais infectados. Dificilmente a doença é diagnosticada em seus estágios iniciais ou 

subclínicos, sendo esse o grande motivo de preocupação para os clínicos de répteis, já que a 

doença pode se disseminar rapidamente por toda a criação (ALVES et al., 2005).  

O diagnóstico pode ser feito através da utilização de corantes ácido álcool resistentes 

para a detecção de oocistos de Cryptosporidium, endoscopia e/ou lavado gástrico, corar muco 

que rodeia a comida regurgitada, realização de biópsias gástricas ou realizar estudos com 

contraste de bário. Devido à alta resistência dos oocistos de Cryptosporidium a vários 

desinfetantes e a terapias com fármacos não efetivas no tratamento, um surto de 

criptosporidiose é potencialmente devastador em populações de serpentes cativas.  

Assim como observado para outros coccídeos, as condições e a contaminação do 

meio ambiente são fundamentais para que a infecção possa se disseminar rapidamente 

(FAYER, 2010). Portanto, o ideal é que seja feita a prevenção e o controle dessa enfermidade. 

Os oocistos são difíceis de eliminar e devem ser utilizados compostos de amônio quaternário 

a 5% ou formol a 10% durante 12-24 horas. Também podem ser inativados com calor úmido 

(45-60ºC) durante 10 minutos. Uma mistura dos dois pode ser mais efetiva (AGUILAR et 

al., 2006).  

Um estudo feito sobre a prevalência de Cryptosporidium serpentis em serpentes criadas 

em cativeiro apontou informações sobre o manejo desses animais. Havia a livre locomoção 

de um recinto para outro, sem troca ou higienização dos calçados, bem como o 

compartilhamento de utensílios utilizados na limpeza entre os serpentários e água (tratada) 

oferecida aos animais ad libitum.  
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É provável que algumas alterações de manejo possam contribuir para uma menor 

ocorrência de coccídeos como Cryptosporidium spp. em ambientes restritos. Elas incluem: 

limpeza semanal, drenagem de água de chuva, adequação do número de animais ao recinto e 

tratamento adequado da água com ozônio (SCULLION & SCULLION, 2009).  

É de extrema importância a manutenção de uma boa higiene, realizar uma quarentena 

adequada e evitar o estresse de qualquer tipo. Apesar de não ter sido demonstrado capacidade 

zoonótica no Cryptosporidium procedente de serpentes, deve-se manter uma higiene estrita, 

especialmente com crianças e pessoas imunossuprimidas (AGUILAR et al., 2006). 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Com base na realização da presente revisão, conclui-se que práticas de manejo 

exercem influência sobre a disseminação da criptosporidiose. Dessa forma, torna-se 

indispensável a adoção de condutas sanitárias, visando minimizar a contaminação por 

Cryptosporidium. 
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Eixo Temático: Manejo de Fauna 

Tipo de Trabalho: Levantamento Bibliográrico 

 

Resumo: Callicebus barbarabrownae é um primata endêmico da caatinga, encontrado no nordeste da Bahia e 

Sergipe. Sua densidade populacional possui um número de indivíduos maduros inferido próximo a 250, 

considerado muito baixo. São importantes bioindicadores e dispersores de sementes, além do controle de 

insetos e pequenos vertebrados. Desse modo, o declínio da espécie é preocupante, uma vez que afeta a saúde 

ambiental. O presente trabalho objetiva fazer uma revisão de literatura sobre o risco de extinção de Callicebus 

barbarabrownae na Caatinga, a partir da consulta de trabalhos acadêmicos disponibilizados nas plataformas 

Google Acadêmico e SciElo, bem como informações do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, compreendidos entre os anos 2010-2021. Em 2011, a espécie foi incluída no Plano de Ação 

Nacional para os Primatas do Nordeste e considerada entre os 25 primatas mais ameaçados do mundo pelo 

Grupo Especialista em Primatas da IUCN e Sociedade Internacional de Primatologia. Desde 2018 seu status é 

“criticamente em perigo” (CR), atribuindo-se a: perda de habitat decorrente da supressão e fragmentação das 

florestas; expansão urbana; atividades agropecuárias; assentamentos rurais; retirada de indivíduos da natureza 

(tráfico e caça ilegal); também por eletrocussão e atropelamentos. Esses fatores desencadeiam declínio 

continuado, pois o processo de fragmentação faz com que primatas arborícolas apresentem dificuldades de 

transitar em matrizes não arbóreas isolados, interrompendo fluxo gênico, por consequente seu 

desaparecimento. Portanto, são necessárias ações de conservação para recuperação populacional, a partir de 

estratégias de manejo adequado, criação de unidades de conservação e educação ambiental direcionada a 

sociedade civil. 

Palavras-chave: Ecologia; Primatas; Zoologia. 

 

Abstract: Callicebus barbarabrownae is an endemic primate of the caatinga, found in northeastern Bahia and 

Sergipe. Its population density has an inferred number of mature individuals close to 250, which is considered 

very low. They are important bioindicators and seed dispersers, in addition to controlling insects and small 

vertebrates. Thus, the decline of the species is worrying, since it affects environmental health. The present work 

aims to review the literature on the risk of extinction of Callicebus barbarabrownae in the Caatinga, from the 

consultation of academic works available on the Google Scholar and SciElo platforms, as well as information 

from the Chico Mendes Institute for Biodiversity Conservation, comprised between the years 2010-2021. In 

2011, the species was included inthe National Action Plan for Primates of the Northeast and considered among 

the 25 most endangered primates in the world by the IUCN Primate Specialist Group and the International 
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Society of Primatology. Since 2018, its status has been “critically endangered” (CR), attributed to: loss of habitat 

resulting from the suppression and fragmentation offorests; urban sprawl; agricultural activities; rural 

settlements; removal of individuals from nature (trafficking and illegal hunting); also by electrocution and 

running over. These factors trigger continued decline, as the fragmentation process causes arboreal primates to 

have difficulties to transit in isolated non-arboreal matrices, interrupting gene flow, and consequently their 

disappearance. Therefore, conservation actions are necessary for population recovery, based on adequate 

management strategies, creation of conservation units and environmental education aimed at civil society. 

Keywords: Ecology; Primates; Zoology.   

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Caatinga, apesar de ser o único bioma exclusivamente brasileiro, ainda recebe 

poucos projetos de pesquisa e conservação. No entanto, apesar da escassez de 

conhecimentos sobre sua biodiversidade, é certo afirmar que esse ecossistema está 

comprometido e fragmentado, contrastando com a sua relevância biológica (LEAL et al., 

2003; RIBEIRO et al., 2020). Dentre sua biodiversidade, sete espécies de primatas podem 

ser encontradas, estando quatro delas ameaçadas de extinção: Macaco-prego (Sapajus 

libidinosus Spix, 1823), Macaco-prego-galego (Sapajus flavius Schreber, 1774), Bugio-da-

Caatinga (Alouatta ululata Elliot, 1912) e o Guigó-da-Caatinga (Callicebus barbarabrownae 

Hershkovitz, 1990).  

Entre os primatas citados, Callicebus barbarabrownae Hershkovitz 1990 é o único 

endêmico da caatinga, encontrado, principalmente, no nordeste da Bahia e em Sergipe, 

possuindo, porém, uma densidade populacional muito baixa, com número de indivíduos 

maduros inferido próximo a 250 e subpopulações com menos de 50 espécimes (PRINTES 

et al., 2012). Nesse ecossistema, os Guigós atuam como dispersores de sementes por meio 

da sua alimentação rica em frutos, como os do licuri (Syagrus coronata) e cajá-bravo (Spondias 

mombin), bem como folhas, raízes, mel, insetos e pequenos vertebrados. 

O status atual do Guigó-da-caatinga, de acordo com O Livro Vermelho da Fauna 

Brasileira Ameaçada de Extinção (2018) é “criticamente em perigo” (CR), atribuindo-se: 

perda de habitat decorrente da supressão vegetacional e fragmentação das florestas onde se 

encontram; expansão urbana; atividades agropecuárias; assentamentos rurais; retirada de 

indivíduos da natureza (tráfico e caça ilegal); também por eletrocussão e atropelamentos 

(RIBEIRO et al., 2020). A soma desses fatores desencadeia declínio populacional 

continuado, dado que, por exemplo, o processo de fragmentação ecológica faz com que 
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primatas arborícolas apresentam dificuldades de transitar em matrizes não arbóreas ou 

isoladas, tendo como consequência a interrupção de seu fluxo gênico (FERREIRA, 2017). 

Tendo em vista os apontamentos, é possível inferir a importância das ações de conservação 

para recuperação populacional e não extinção das populações restantes. São necessárias 

estratégias de manejo adequado, criação de unidades de conservação e educação ambiental, 

como proposto por Mueller (2021): em ambientes rurais, os agricultores devem participar do 

planejamento conjunto do desenho dos lotes para assentamentos rurais, de modo a manter 

a conexão entre as áreas de reserva legal com presença desses primatas. 

 

2 METODOLOGIA OU MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, foi realizado um levantamento 

bibliográfico entre os meses de dezembro de 2021 e fevereiro de 2022, de modo a analisar 

estudos que abordassem as principais ameaças e planos de conservação para a espécie 

Callicebus barbarabrownae Hershkovitz 1990. Foram consultados os bancos de dados: Google 

Acadêmico, SciElo e Researchgate, onde se obtiveram 6 trabalhos totais, situados entre os 

anos 2012 e 2021. Além disso, alguns sites de divulgação científica também foram utilizados 

na elaboração do mesmo. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Status de Conservação da Espécie 

 

Em 2011, a espécie foi incluída no Plano de Ação Nacional para os Primatas do 

Nordeste (PAN-PRINE), desenvolvido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade, onde constam ações e programas para sua conservação. No mesmo ano, 

ainda, o Guigó-da-caatinga foi incluído entre os 25 primatas mais ameaçados do mundo pelo 

Grupo Especialista em Primatas da IUCN e pela Sociedade Internacional de Primatologia. 

Há mais de 65 unidades de conservação (UC) dos diversos níveis – federal, estadual e 

municipal – ao longo da extensão de ocorrência de Callicebus barbarabrownae Hershkovitz 

1990, sendo praticamente a metade destas Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPN) (PRINTES; JERUSALINSKY, 2012).  

Sua presença ocorre, principalmente, em Caatinga arbórea, com árvores maiores, a 

qual, infelizmente, já quase não existe, uma vez que é bastante impactada pela extração de 
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madeira para carvão. Agrava-se a problemática visto que um grupo de cinco macacos chega 

a ocupar um remanescente de até 50 hectares. Assim, carente em pesquisa e estratégias de 

conservação, o Guigó-da-Caatinga é muito “tímido” e pouco resistente, por isso, os 

pesquisadores descartam a implantação de estratégias de conservação e reprodução ex situ 

(LOBO, 2010).  

 

3.2 Educação Ambiental  

 

Em décadas recentes surgiu uma crescente demanda com relação à abordagem da 

sustentabilidade ambiental em todos os níveis de ensino. Esta abordagem é essencial na 

formação dos cidadãos e profissionais das diversas áreas do conhecimento (BOFF, 2017; 

CIURANA; LEAL FILHO, 2006; GUERRA, 2015; RUSCHEINSKY; GUERRA; 

FIGUEIREDO, 2015; WRIGHT, 2004; ZAMORA-POLO; SÁNCHEZ-MARTÍN, 2019; 

GOMES; BRASILEIRO; GOMES, 2020).  

 

A educação ambiental corresponde a uma forma de tratar antigos, atuais e futuros 
problemas causados pela ação humana que vise à conscientização por parte 
principalmente, mas não somente, da juventude de que o desenvolvimento 
tecnológico, quando não regrado pela postura ética, afeta gravemente o bem-estar 
do planeta. Uma educação ambiental de qualidade tem de promover a reflexão 
positiva sobre as modernas tecnologias, buscando negociar o progresso da 
tecnologia e a permanência da natureza. Uma civilização tecnológica não 
necessariamente negativiza a natureza, ela também pode atuar afirmando a 
valorização da natureza (MARCHIORATO, 2018). 

 

Recorrer então a este meio educacional possibilita propostas interativas que 

colocam o público em contato sensorial com o objeto de pesquisa, podendo por meio deste, 

desenvolver os critérios de sensibilização e conscientização ambiental abordado 

anteriormente, pela aproximação cinestésica proporcionada (OLIVEIRA; TORRES, 2020). 

3.3 Criação de Corredores Ecológicos 

O Corredor Ecológico é um instrumento de gerenciamento e ordenamento 

territorial, definido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC 

(Lei 9.985, de 18 de julho de 2000), visando garantir a manutenção dos processos ecológicos 

nas áreas de conexão entre Unidades de Conservação, permitindo a dispersão de espécies, a 

recolonização de áreas degradadas, o fluxo gênico e a viabilidade de populações que 

demandam mais do que o território de uma unidade de conservação para sobreviver 

(ICMBio, 2021). 
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A principal função desses espaços é reduzir o impacto causado pela fragmentação 

ambiental e facilitar a migração de animais por diferentes remanescentes, auxiliando no 

aumento de fluxo gênico das espécies, promovendo maior variabilidade genética entre as 

populações (ECO, 2014). O método de implantação de Corredores Ecológicos, entre as 

estratégias de conservação para a espécie foi o que se destacou para o desenvolvimento do 

presente trabalho. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fragmentação do ecossistema Caatinga e o baixo índice de estudos sobre toda sua 

biodiversidade intensificam a entrada do agronegócio e iniciativas destrutivas para o meio 

ambiente. A perda de uma espécie impacta não somente o ambiente florestal em que ela está 

inserida, mas toda comunidade que depende daquele meio, uma vez considerando o homem 

como também parte do sistema. 

A solução, em princípio, pode vir com a criação de áreas protegidas, reconexão de 

ambientes e educação ambiental, com a participação, envolvimento e sensibilização do ser 

humano enquanto agente causador das ameaças ao Guigó-da-caatinga (Callicebus 

barbarabrownae Hershkovitz 1990), mas também enquanto agente consciente, ecológico, 

reparador e protetor do Meio Ambiente. 
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A troca de pele em répteis, ecdise, é um processo natural mediado por hormônios 

tireoidianos, que ocorre durante a fase de crescimento ou de outros fatores, onde a pele atual 

precisa dar lugar a uma nova que se adapte ao tamanho do animal ou seu metabolismo. 

Quando esse processo ocorre de maneira incompleta denomina-se disecdise, fenômeno não 

necessariamente associado às doenças, mas que pode representar um sinal de desequilíbrio 

no organismo do animal. De acordo com a literatura, os principais grupos acometidos com 

o distúrbio são as serpentes e os lagartos.  

Desse modo, o objetivo do presente trabalho é enfatizar e descrever a ocorrência 

do processo de disecdise em répteis e os efeitos sobre esses animais. Para alcance da 

finalidade, foi realizada uma revisão de literatura, a qual consistiu a leitura de dez trabalhos 

científicos, todos disponíveis gratuitamente nas plataformas digitais Google Acadêmico e 

Scielo, priorizaram-se estudos compreendidos entre os anos de 2011 a 2018.  

O levantamento apontou que os principais fatores relacionados a ocorrência de 

disecdise em répteis são: temperatura, umidade, fotoperíodo, nutrição, hidratação, idade do 

animal, sexo, ocorrência de infecções, parasitismo, traumas, regulação hormonal e estresse. 

Além disso, essas complicações podem ser causadas por desidratação, manejo incorreto e 

umidade relativa e inadequada do ar. Em serpentes, o processo de muda ocorre 

completamente, iniciando pela cabeça e terminando na cauda, o que é preocupante nesses 

animais é a possibilidade da chamada disecdise ocular, que consiste na retenção de pele nos 

olhos, a qual, progressivamente, pode ocasionar problemas, como infecções oculares. Já em 
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lagartos, a troca de pele é denominada como “em farrapos”, pois ocorre de maneira gradual, 

nesses animais a retenção de muda nas extremidades corporais, como dedos, pontas de cauda 

e espinhos, pode levar a necrose tecidual e perda da estrutura. A pele, quanto órgão, apresenta 

funções de apoio e proteção das estruturas internas, estabelecimento de uma barreira 

preventiva de doenças infecciosas por patógenos invasores, uma vez comprometidas geram 

distúrbios imuno-fisiológicos e implicam na qualidade de vida do indivíduo.  

Foi observado que o índice desse fenômeno atinge mais animais in situ, visto que os 

mesmos não recebem assistência especializada, estando mais suscetíveis ao contato com 

patógenos. Entretanto, os animais criados em cativeiro também estão sujeitos a essa situação, 

principalmente por manejo incorreto.   

Assim, o monitoramento de trocas de pele pode identificar se o animal está com 

alguma alteração de saúde, tendo em vista também que ela ocorre em períodos específicos. 

Para animais que vivem em cativeiros é preciso que ocorram avaliações periódicas a fim de 

identificação e tratamento precoce de anormalidades. 

 



Súmario 

 

www.editorainvivo.com 

Página 74. DOI: 10.47242/978-65-87959-25-2-25 

 

Capítulo 25 

 

 

PANDEMIA DE QUITRIDIOMICOSE EM ANFÍBIOS  

 
Carla Adrielle Costa de Carvalho¹. 

 

¹Graduanda em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF, Campus de 

Ciências Agrárias, Petrolina, Pernambuco, Brasil. (carlaadriellecc@hotmail.com). 

 

 

Eixo Temático: Microbiologia e Imunologia 

Tipo de Trabalho: Revisão de Literatura 

Palavras-Chave: Fungos; Pandemia; Sapos.  
 

 

Os anfíbios, de forma geral, apresentam uma grande sensibilidade ambiental, devido 

a algumas características morfofisiológicas, como sua pele permeável. Essa permeabilidade 

permite a osmorregulação e respiração cutânea, que é comum neste grupo. Um fungo 

aquático zoospórico Batrachochytrium dendrobatidis, popularmente conhecido como Bd está 

sendo responsável pela redução de populações inteiras de anfíbios no mundo.  Os trabalhos 

foram procurados através das plataformas Scholar Google e ResearchGate usando as 

palavras-chave: Batrachochytrium dendrobatidis; quitridiomicose; anuros; quitridiomicosis, entre 

24 de março de 2022 a 15 de abril de 2022. Com isso, o objetivo do trabalho foi discutir 

sobre a interação do fungo Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) com anuros e o impacto desta 

relação. Foram selecionados sete trabalhos correlatos ao tema.  

Os Rhyzophydiales (grupo de fungos que inclui o Bd) eram conhecidos apenas 

como parasitos de plantas, algas, protistas e invertebrados. O fato do Batrachochytrium 

dendrobatidis infectar um vertebrado é curioso, inclusive a doença (quitridiomicose) que esse 

fungo causa está classificada como a pior doença já registrada em vertebrados no que se 

refere a espécies impactadas e possibilidade de extinção. A pandemia de quitridiomicose está 

assolando o mundo desde 1990 (ou 1960, segundo outros relatos).  

Com grande probabilidade de ter iniciado na Ásia, e se espalhado para o restante 

do mundo através de extensiva venda e tráfico de animais, onde o Bd foi introduzido em 

locais que normalmente não ocorria, existindo com organismos que ele não co-evoluiu, dessa 

forma parasitando os anfíbios, os prejudicando e matando.  

A infecção se dá através da água, substratos úmidos ou contato com indivíduos 

contaminados, onde o zoósporo é absorvido pela pele permeável do anfíbio. Após isso, 
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ocorre a formação de cistos nas células epiteliais dos dígitos, barriga e face ventral das 

coxas. Como citado anteriormente, a regulação osmótica desses animais se dá através da pele, 

e o Bd também a compromete, causando um desequilíbrio eletrolítico levando os animais a 

morte, devido a uma parada cardíaca. Até o momento, a doença não apresenta tratamento, e 

pouco pode ser feito pelos animais infectados.  

O Bd é uma ameaça mundial para os anfíbios, e se houver      extinções de anfíbios 

em massa, pode desequilibrar os ecossistemas. O Brasil apresenta a maior diversidade de 

anfíbios do mundo, e já existem relatos de quitridiomicose no Brasil, parasitando anfíbios do 

Cerrado e Mata Atlântica, mas até o momento não existem registros de declínios de 

populações causados pelo Bd.  

Entretanto, esse fungo e a doença devem ser mais estudados, a fim de encontrar 

um tratamento para os animais infectados e evitar que mais sejam contaminados, de modo a 

conservar as espécies e evitar mais desequilíbrios ambientais.  
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Alterações nutricionais em quelônios que vivem em cativeiro são comuns devido, 

sobretudo, ao manejo alimentar e ambiental inadequado destes animais. Tanto no ambiente 

criatório quanto no doméstico, a negligência do bem-estar físico e psicológico do indivíduo 

pode desencadear distúrbios morfo-fisiologicos, como as hipovitaminoses A e D, 

consideradas mais frequentes. A primeira é adquirida em decorrência da falta de nutrientes 

necessários para a realização da homeostase, enquanto a segunda decorre de fatores 

ambientais, como por exemplo, a falta da exposição à luz solar, que influencia também no 

caráter psíquico. Assim sendo, o presente trabalho tem o objetivo discorrer sobre os fatores 

que levam ao desenvolvimento da hipovitaminose em quelônios, quais os métodos de 

tratamento e frisar a importância de seu bem-estar.  

Para esse fim, foi realizado um levantamento bibliográfico, a partir de 10 trabalhos 

científicos disponíveis nas plataformas digitais: Google Acadêmico e SciElo. Primeiramente, 

o desenvolvimento da revisão apontou que o Jabuti-piranga (Chelonoidis carbonaria), muito 

encontrado no ecossistema Caatinga, é, atualmente, o quelônio com maior índice de criações 

em cativeiro, logo, infere-se que seja, provavelmente, a espécie mais acometida pela 

enfermidade.  

Os principais sinais clínicos podem mudar de acordo com o estado imunológico do 

animal, idade, condição nutricional, mas destacam-se: malformação ou deformidade na 
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carapaça e casco, baixo crescimento, edema de pálpebra, pele muito seca, intensa 

descamação, comprometimento articular e locomotor, entre outros. Quando a alimentação 

oferecida ao animal é deficiente em vitamina A, pode ocorrer distúrbios no sistema 

geniturinário, respiratório, endócrino e imunológico. Além disso, há chances de descamação 

epitelial, levando a perda da proteção natural do animal e tornando-o suscetível a diversas 

infecções bacterianas, ocasionando em necrose. Nesse sentido, a vitamina A é de suma 

importância, visto que, auxilia na renovação celular referente aos ossos e articulações e no 

crescimento estrutural através do colágeno. Ademais, também possui papel importante no 

sistema imunológico, atuando como antioxidante natural. Já a vitamina D favorece a 

absorção de cálcio pelo organismo e é indispensável para os processos de contração muscular 

e osteogênese, afetando a locomoção do animal e seu sistema cardiovascular. Vale ressaltar 

também, que doses corretas da vitamina D beneficiam na prevenção de diabetes e obesidade, 

atuando como hormônio. Uma vez diagnosticada a hipovitaminose no quelônio é essencial 

a administração de medicamentos para reidratação e restabelecimento do equilíbrio 

hidroeletrolítico, antibióticos de amplo espectro e calcitonina.  

É preciso desempenhar o remanejamento alimentar, incluindo alimentos ricos em 

fósforo, vitaminas A e D. O animal também deve receber raios UV moderados - cerca de 

uma hora por dia.  

Portanto, é imprescindível que o animal seja regularmente examinado por um 

médico veterinário para descoberta precoce de possíveis distúrbios, e que receba o 

tratamento adequado indicado pelo profissional quando necessário. Uma vez que, o 

diagnóstico tardio aumenta as chances de sequelas podendo até levar o animal à morte.  
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A clamidiose aviária, também é conhecida como psitacose, é causada pela bactéria 

gram-negativa Chlamydophila psittaci, a qual não acomete somente aves, mas mamíferos e 

répteis também. A psitacose é uma das principais zoonoses de origem aviária, uma 

importante doença ocupacional com risco para a população envolvida na criação, no 

comércio e no abate de aves. Por isso, o monitoramento de aves criadas para fins de 

comercialização ou como pets não convencionais, de forma legal, é importante para evitar a 

disseminação da infecção entre animais e humanos.  

O objetivo do presente trabalho é realizar uma uma revisão bibliográfica sobre a 

clamidiose aviária, destacando sua descrição, ocorrência, via de infecção, tratamento e 

profilaxia. Para o levantamento de dados foram consultados 10 trabalhos científicos obtidos 

através das plataformas Google Acadêmico, SciELO e ResearchGate. A transmissão da 

doença entre as aves ocorre por inalação ou ingestão do microorganismo, bem como por 

contato direto com secreções e/ou excreções contaminadas.  

O período de incubação da doença na avifauna varia de alguns dias a várias semanas, 

no entanto, pode-se estender por anos, o que torna mais difícil avaliar quando um portador 

inaparente foi infectado. Os sinais clínicos da clamidiose podem variar em função de espécie, 

estado imunológico da ave e idade, virulência do sorotipo envolvido, via de transmissão e 

eventual presença de infecções simultâneas. No geral, além das lesões no sistema respiratório, 

encontram-se também alterações no coração, fígado e baço. Constitui o tratamento 

oficialmente aprovado em aves o antibiótico tetraciclina ou rações com clortetraciclina. A 

antibioticoterapia inibe a eliminação do agente pela ave, mas ela ainda continua suscetível a 

reinfeccções pelo mesmo sorotipo ou por sorotipos diferentes.  
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Assim, monitoramento constante e consultas com médicos veterinários são 

importantes para verificação do estado de saúde do animal. Além disso, estabelecer métodos 

profiláticos para aves enfermas podem impedir epidemias futuras.  
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Tyto furcata, popularmente conhecida como Suindara ou “Rasga mortalha”, é uma 

ave pertencente à ordem Strigiformes e família Tytonidae, amplamente distribuída no 

território brasileiro. Uma de suas características morfológicas marcantes é a presença de dois 

discos faciais bem destacados, semelhante a um coração, que ajuda a levar o som até a entrada 

dos ouvidos externos. Esses animais são considerados “úteis”, no que se refere à economia 

do homem, pois consomem muitos roedores, principalmente nas proximidades de 

habitações humanas, contudo, possuem alimentação ampla, com técnicas específicas de caça. 

O presente trabalho tem o objetivo de discorrer sobre o comportamento predatório 

e alimentar de Tyto furcata, a partir da realização de um levantamento bibliográfico, utilizando 

a plataforma digital Google Acadêmico, com os seguintes descritores: ornitologia, suindaras, 

alimentação e predação. Assim, foram considerados dez trabalhos encontrados.  

As Suindaras têm hábitos de caça noturnos, sendo avistada voando baixo ou 

pousada em postes. São consideradas generalistas dentro de sua dieta alimentar, uma vez que 

há registros de predação com roedores, invertebrados, morcegos, pequenos marsupiais, 

anfíbios, répteis e outras aves.  

Para isto, utilizam-se de audição apurada, visão noturna aguçada (capaz de localizar 

suas presas na quase completa escuridão), penas serrilhadas (permitindo um voo silencioso) 

e garras extremamente afiadas. As técnicas de caça e horários variam de acordo com o habitat, 

nível de ruído do ambiente, níveis de luz e vento. Essa coruja é bem adaptada a ambientes 
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antropizados, sendo encontrada dormindo ou nidificando em torre de igrejas, edifícios e 

sótão de casas.  

Assim, as Suindaras são aves bem adaptadas para alimentação predominantemente 

carnívora, com hábitos predatórios e morfologia típicos da ornitofauna carnívora. Ademais, 

esses animais configuram-se como importantes controladores da fauna sinantrópica, sendo 

a sua conservação essencial para continuidade da espécie e de suas contribuições ambientais. 
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RESUMO: A onça-parda (Puma concolor) é um felino bioindicador de qualidade ambiental, uma vez que atua 

no controle do equilíbrio de níveis tróficos, por ser um animal “topo de cadeia”. Atualmente, a espécie 

encontra-se vulnerável na Caatinga, devido a supressão e fragmentação de habitat, além da eliminação de 

indivíduos por caça, retaliação por predação de animais domésticos, queimadas e atropelamentos. Desse modo, 

o presente trabalho objetiva realizar uma revisão de literatura sobre algumas práticas que podem auxiliar na 

conservação de Puma concolor. Foi realizado um levantamento a partir de dados disponibilizados nas plataformas 

digitais Google Acadêmico e SciElo, situados entre os anos de 2010-2021, reunindo um total de 20 trabalhos. 

Dado o exposto, obtiveram-se como resultado a implantação de metodologias de educação ambiental com 

comunidades em contato direto com esses animais, incentivo a criação de corredores ecológicos e criação de 

animais ex situ para reprodução, o que é bastante utilizado em zoológicos, por exemplo. Assim, a criação de 

áreas protegidas dimensionadas e aptas a abrigar populações da onça-parda podem assegurar não apenas a 

conservação dessa espécie, mas também de toda a comunidade ecossistêmica. 

PALAVRAS-CHAVE: Corredores ecológicos; Educação ambiental; Reprodução; Zoológicos. 

 

ABSTRACT: The puma (Puma concolor) is a feline bioindicator of environmental quality, since it acts in the 

control of the balance of trophic levels, as it is a “top of the chain” animal. Currently, the species is vulnerable 

in the Caatinga, due to suppression and fragmentation of habitat, in addition to the elimination of individuals 

by hunting, retaliation for predation of domestic animals, fires and trampling. Thus, the present work aims to 

carry out a literature review on some practices that can help in the conservation of Puma concolor. A survey 

was carried out from data available on the Google Scholar and SciElo digital platforms, situated between the 
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years 2010-2021, bringing together a total of 20 works. Given the above, the result was the implementation of 

environmental education methodologies with communities in direct contact with these animals, encouraging 

the creation of ecological corridors and breeding ex situ animals for reproduction, which is widely used in zoos, 

for example. Thus, the creation of protected areas sized and able to house puma populations can ensure not 

only the conservation of this species, but also of the entire ecosystem community. 

KEYWORDS: Ecological corridors; Environmental education; Reproduction; Zoos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

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 (1834) (EWER 1998, WILSON; REEDER 2005; 

AZEVEDO, 2013). Soulé (2000) e Vidolin (2004) classificaram Puma concolor como keystone 

species, bioindicadoras de qualidade ambiental, uma vez que seu desaparecimento desencadeia 

um evento denominado “efeito cascata”, consistindo no desequilíbrio dos níveis tróficos do 

topo até a base da pirâmide alimentar, incluindo impactos na vegetação. Felinos, em geral, 

são predadores de topo de cadeia, deste modo, tornam-se vulneráveis a alterações antrópicas, 

com equilíbrio direto ao ecossistema. 

De acordo com o Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção 

(2018), a espécie encontra-se em status vulnerável (VU), devido a supressão e fragmentação 

de habitat devido à expansão agropecuária, e à mineração, além da eliminação de indivíduos 

por caça, retaliação por predação de animais domésticos, queimadas e atropelamentos 

(AZEVEDO et al., 2013). Ademais, a implementação de infraestruturas como a expansão da 

matriz de energia eólica, tem exposto várias áreas de Caatinga a uma nova realidade. No 

estado da Bahia, por exemplo, mais precisamente na região do Boqueirão da Onça, a 

instalação de parques eólicos tem afugentado onças pardas locais, as quais são sensíveis aos 

ruídos produzidos pelas turbinas, fazendo com que estes animais se aproximem das 

habitações humanas e consumam a carne de suas criações. 

Devido a tais ameaças crescentes, Azevedo et al., (2013) estimou o tamanho 

populacional efetivo de Puma concolor em cerca de 4.000 indivíduos, sendo 2.500 presentes na 

Caatinga, os quais, em três gerações, ou 21 anos, apresentarão um declínio de mais de 10% 

da subpopulação nacional. Por estes fatores, planos de conservação para Onças Pardas 

podem ser estipulados a partir de algumas medidas mitigadoras, como a criação de corredores 

ecológicos para assegurar o fluxo gênico, como proposto por Schwaida et al., (2018). 
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Também, a criação de áreas protegidas dimensionadas e aptas a abrigar populações da onça-

parda podem assegurar não apenas a conservação dessa espécie, mas também de toda a 

comunidade de mamíferos de pequeno e médio porte com menores exigências em termos 

de habitat e área de vida (GOMES-SILVA; LEAL, 2021). 

Desse modo, o objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre 

métodos descritos na literatura atual que podem ser utilizados como fonte de conservação 

para a espécie Puma concolor no ecossistema Caatinga.  

 

2 METODOLOGIA OU MATERIAIS E MÉTODOS 

  

Para o desenvolvimento do presente trabalho foi realizado um levantamento 

bibliográfico, a partir de estudos disponibilizados gratuitamente nas plataformas online 

Google Acadêmico e SciELO. Além disso, foram consultadas leis nacionais e, 

principalmente, os postulados do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio). As buscas priorizaram estudos situados entre os anos 2010 à 2021, a partir dos 

seguintes descritores: conservação, onça parda, Puma concolor, ameaças ambientais e educação 

ambiental. Assim, foram separados e analisados um total de 20 manuscritos para este estudo.  

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

3.1 Educação Ambiental 

 

O principal objetivo da aprendizagem dialógica é proporcionar novas formas de se 

relacionar com o mundo e de educar. Dessa maneira, ela busca diminuir as desigualdades 

sociais, às quais grande parte da população está submetida, fornecendo instrumentos para a 

inserção social e educativa (AUBERT et al., 2008; GÓMEZ et al., 2006; VALENTI; 

OLIVEIRA; LOGAREZZI, 2019).  

A promoção de educação ambiental para os cidadãos usuários diretos, 

disponibilizando à comunidade programas educativos com vistas a melhorar a qualidade de 

vida da população ali residente, pela conscientização do uso adequado dos recursos que a 

natureza lhes proporciona (BRITO, 2006). Dessa forma, sua finalidade é promover 

processos individuais e coletivos que gerem reflexões sobre as relações entre indivíduos, 

sociedades e natureza e ações para a construção de sociedades sustentáveis (OLIVEIRA, 

2015). 
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A partir do exposto propõe-se a realização de palestras e/ou cursos que explanem 

a importância da espécie Puma concolor na natureza e as consequências da perda de seu habitat 

para os espécimes, bem como para o ser humano, uma vez compreendendo o homem como 

parte do ecossistema. O ideal é que as palestras sejam realizadas presencialmente, uma vez 

que a troca de informações é mais fluida e é perceptível a sensibilização da comunidade geral.  

A realização das mesmas online também é uma opção, uma vez que o alcance de 

ouvintes é maior, todavia restritivo, visto que o conhecimento deve ser transmitido 

preferencialmente a comunidades com técnicas mais tradicionais e público infanto-juvenil 

escolares. 

 

3.2 Corredores Ecológicos 

 

Os Corredores ecológicos são considerados mais uma estratégia para amenizar os 

impactos das atividades humanas sob o meio ambiente e uma busca ao ordenamento da 

ocupação humana para a manutenção das funções ecológicas no 5 mesmo território 

(ARAÚJO; BASTOS, 2019). Esse método tem sido utilizado nos Estados Unidos com 

resultados empiricamente positivos desde o início do século 20, principalmente direcionados 

para o manejo de espécies (SEOANE; DIAZ; SANTOS; FROUFE, 2010). No Brasil, os 

mesmos já fazem parte da legislação ambiental, desde a Lei Federal N° 9.985 /2000, que 

estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), artigo 2.º 

 

Os macroprocessos identificados para a gestão de um corredor ecológico 
referem-se aos processos de conservação da biodiversidade, de gestão do acesso 
e uso sustentável dos recursos naturais, de ação fiscalizatória, de geração de 
tecnologias para a sua gestão, de oportunidades para exploração econômica 
sustentável, de educação ambiental para os usuários e clientes e, finalmente, de 
informações ambientais. adoção de tecnologias de manejo (uso e conservação) 
dos recursos naturais e ambientais (conservação da biodiversidade), visando 
proporcionar segurança ambiental pela guarda de sistemas equilibrados, através 
dos espaços gerenciados (BRITO, 2006). 
 

Corredores ecológicos são estratégias importantes para diminuição do contato de 

animais silvestres áreas já antropizadas. A implementação dos mesmos visas minimizar o 

impacto da fragmentação de hábitats naturais, considerando, nesse caso, o ecossistema 

Caatinga e os processos destrutivos sobre fauna e flora. O trabalho descrito por Zanin (2017) 

evidencia os pontos negativos ainda pouco estudados sobre essas áreas planejadas para 
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animais silvestres, mas destaca também a importância do uso dos corredores como 

mecanismos mais prováveis de proteção em longo prazo Panthera onca e Puma concolor. 

É proposto, portanto, a implementação de corredores ecológicos para áreas de 

caatinga que estejam passando por processos de fragmentação e em que não há possibilidade 

de certificação governamental como áreas de proteção ambiental (APA). Para isto, é essencial 

delimitar e estudar as possibilidades da região de implantação, observando ser há mais custos 

benefícios a longo prazo do que impactos prejudiciais. 

 

3.3 Reprodução Ex Situ 

 

As ações ex situ buscam conservar componentes da biodiversidade fora de seus 

habitats natural. Embora este termo tenha sido popularizado principalmente após 6 1980, o 

histórico de espécies e subespécies criticamente ameaçadas que foram salvas da extinção 

graças ao resgate de indivíduos na natureza e à reprodução monitorada em cativeiro é muito 

anterior à própria definição desta estratégia de conservação (FRANCISCO; SILVEIRA, 

2013).  

Essa modalidade consiste na manutenção de populações em ambientes de 
cativeiro ou semiliberdade, envolvendo a reprodução ou manejo em algumas fases 
da vida, para repovoamento de áreas em que a espécie foi extinta na natureza ou 
para incrementar a população em regiões em que esta se encontra reduzida ou 
sob forte pressão (FRANCISCO; SILVEIRA, 2013; OLIVEIRA, 2015). 

 

Até mesmo pesquisadores que não concordam integralmente com a estratégia 

sugerem que, não havendo a possibilidade de conservação das espécies em seu habitat 

natural, a reprodução em cativeiro pode ser uma alternativa viável (SNYDER et al., 1996; 

MICHELETTI et al., 2012). 

 

A IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza), tem produzido 
inúmeros protocolos sobre conservação e manejo de fauna em cativeiro, e 
recomenda como medida de segurança o estabelecimento de populações ex situ 
quando o número de indivíduos na natureza se torna inferior a 1.000 (IUCN, 
1987; 1998; 2002; RALLS; BALLOU, 2004; FRANCISCO; SILVEIRA, 2013). 

 

Desse modo, sugere-se a implantação de técnicas de manejo reprodutivo de Puma 

concolor ex situ, como medida de aumento populacional de indivíduos na Caatinga. Em 

Pernambuco, o Parque Zoobotânico da Caatinga é o único zoológico específico com animais 

desse ecossistema, contando com dois exemplares de Sussuaranas, macho e fêmea, com 

capacidade reprodutiva, a partir de técnicas adequadas sua reprodução pode ser uma 

alternativa para reintrodução de animais à natureza. Projetos de reprodução em cativeiro já 
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são implantados para outros animais da Caatinga no Parque Zoobotânico, é viável incentivar 

que os mesmos sejam aplicados a Puma concolor Linnaeus, 1771, concluindo quando 

indivíduos nascidos adentrem com sucesso a natureza e originem populações em longo 

prazo. 

 

4 CONCLUSÕES 

 

Dado o exposto, a criação de áreas protegidas dimensionadas e aptas a abrigar 

populações da onça-parda podem assegurar não apenas a conservação dessa espécie, mas 

também de toda a comunidade ecossistêmica. Em adição a essa metodologia, os zoológicos 

são instituições que possuem um grande potencial para contribuir com ações de educação 

para a conservação da biodiversidade. Finalmente, a implantação de corredores ecológicos 

configura-se como uma alternativa para comunidades que convivem próximas a esses 

animais. O uso de tecnologias a favor da disseminação de informações ecológicas sobre o 

papel de Puma concolor na natureza é fundamental incentivar possivelmente futuros cientistas 

da conservação. 
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Ações antrópicas impactam negativamente na cobertura e uso do solo. 

Principalmente a substituição da vegetação natural por áreas agrícolas (plantações de 

soja, milho, cana-de-açúcar), pecuária (produção de gado), exploração madeireira, 

construção de estradas e rodovias. E esta constante mudança na cobertura do solo vem 

reduzindo florestas nativas, transformando-as em pequenas porções florestais, as quais 

podemos chamar de fragmentos.  

A fragmentação de habitats é considerada como uma das maiores ameaças à 

conservação da biodiversidade ainda existente. Acarreta no isolamento das formações e 

populações remanescentes, alterações nos fluxos gênicos, intensificação das competições, 

alterações da estrutura e qualidade de habitats, extinções de espécies e perda de 

biodiversidade. O ponto crucial está em como ligar essas áreas para que a biodiversidade 

local possa se locomover com segurança, e para isso é fundamental a criação dos corredores 

ecológicos. O presente trabalho constitui uma revisão bibliográfica acerca dos corredores 

ecológicos e sua importância para a conservação de fauna com foco nas rodovias brasileiras.  

Os dados foram coletados através de dez artigos, das plataformas Google 

Acadêmico, ResearchGate, SciElo, pelos descritores: “corredores ecológicos”, “fragmentação 

de habitats”, “passagens de fauna” dos anos de 2009 a 2022. Os trabalhos selecionados 

tiveram como foco discussões a respeito do cenário atual das rodovias, além das medidas 

implementadas até o momento. Segundo o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de 

Estradas (CBEE), cerca de 90% dos animais mortos em rodovias brasileiras são de porte 

pequeno, como anfíbios, pássaros, pequenos roedores e tartarugas, 9% são animais de 
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porte médio, como gambás e lebres, ou pássaros maiores, como gaviões e abutres. E ainda, 

1% do total são animais de grande porte, o que significa aproximadamente 5 milhões de 

animais, incluindo capivaras, raposas e antas, além de grandes felinos como pumas e onças. 

Deste modo as construções de passagens de fauna diminuem esses acidentes além de 

interconectar fragmentos de habitats. A escolha para a passagem de fauna mais apropriada 

deve considerar a paisagem, o tipo de habitat e as espécies de fauna e flora locais. Alguns 

exemplos de protocolos mitigadores são compostos por mecanismos como: pontes e/ou 

túneis de longa distância, muros de pedras ao longo das rodovias, cercas que podem ser de 

arame ou até elétricas e refletores ao entorno das rodovias.  

As passagens de fauna devem atuar em conjunto com cercas condutoras, 

compondo um conceito único para manter a conectividade entre populações de habitats 

fragmentados. Na tentativa de os animais atravessarem as rodovias, eles são primeiramente 

barrados nas cercas, que funcionam como guias para conduzi-los até as passagens de fauna. 

O maior desafio é projetar uma estrutura que, não só conectem os ambientes, mas que 

funcione de modo apropriado, o que pode ser medido pelo número de travessias. A 

implementação dessas obras ainda possui uma taxa muito baixa no Brasil, todavia, é possível 

observar através dos estudos, os pontos positivos tanto para a diminuição nos acidentes nas 

rodovias, quanto para a mortalidade da fauna silvestre em questão.  

Deste modo, ainda é necessária uma quantidade maior dos estudos a fim de 

identificar regiões estratégicas para implementação de passagens de fauna nas estradas 

brasileiras conectando habitats fragmentados. 
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