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Resumo 

 

O conhecimento da diversidade biológica é fundamental para a conservação da 

biodiversidade. Atividades humanas, como produção de alimento e energia em grande escala, 

afetam direta e indiretamente a estabilidade dos sistemas biológicos, gerando perdas genéticas 

e extinções de espécies vulneráveis. A perda de habitat para o desenvolvimento pecuário e a 

caça ilegal são algumas das ações humanas que afetam populações de inúmeras espécies de 

animais. Predadores de topo de cadeia, como a onça-parda (Puma concolor) sofrem com a 

diminuição na disponibilidade de recursos. Consequentemente, observa-se um aumento na 

predação de criações com valor comercial, acarretando em conflitos com os criadores. 

Conhecer as características populacionais das onças nessas regiões é fundamental, para o 

desenvolvimento de estratégias que permitam proteger esses animais da caça ilegal. Nesse 

contexto, o objetivo deste trabalho foi verificar a ocorrência de onças-pardas em regiões de 

conflito no sudoeste da Bahia, por meio de abordagens ecológicas e genéticas. Foram 

coletadas 136 amostras (95 fios de pelos, 32 fezes e 9 tecidos) além de registros fotográficos 

obtidos em propriedades rurais nas quais existem registros da predação ocorrendo nas 

criações. A coleta dos fios de pelo com armadilhas mostrou-se eficiente. Entretanto, não foi 

possível utilizar esse material para as análises moleculares. Do total de amostras, 13 foram 

identificadas como onça parda após análises do gene ATP6. Foi possível a identificação 

sexual de oito amostras, sendo seis machos e duas fêmeas. A identificação individual das 

amostras não foi conclusiva, devido à dificuldade de amplificação das amostras de fezes. 

Essas primeiras e preliminares informações sobre as onças-pardas no Nordeste do Brasil 

associadas à divulgação de conceitos e princípios biológicos para as pessoas que vivem em 

áreas conflitantes são fundamentais para a conservação das onças-pardas e diminuição das 

perdas econômicas dos pecuaristas na região. 

 

Palavras- chave: amostras não invasivas; conflito; ATP6; felinos; conservação. 
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Abstract 

 

Knowledge of biological diversity is essential to the conservation of biodiversity. Human 

activities directly and indirectly affect the stability of biological systems, generating genetic 

losses and extinctions of vulnerable species. The loss of habitat for livestock development and 

poaching are some of the human actions that affect populations of numerous species of 

animals. Top chain predators such as the puma (Puma concolor) suffer from a decrease in the 

availability of resources. Consequently, there is an increase in predation of breeding with 

commercial value, resulting in conflicts with farmers. Therefore, it is necessary to know the 

population characteristics of pumas in these regions, to develop strategies that allow to protect 

these animals from poaching. In this context, the aim of this study was to verify the 

occurrence of pumas in conflict regions in southwestern of Bahia, through ecological and 

genetic approaches. 136 samples (95 hairs, 32 feces and 9 tissues) as well as photographic 

records were obtained on farms where it is observed predation of livestock. The collection of 

fur by trapping was efficient. However, it was not possible to use this material in molecular 

analyses. Of the total samples, 13 were identified as puma after analysis of the gene ATP6. 

Sexual identification was possible to 8 samples, 6 males and 2 females. The individual 

identification of the samples was not conclusive due to difficulties in amplifying the stool 

samples. These preliminary information associated with the dissemination of biological 

concepts and principles for people living in conflict areas are essential for the conservation of 

pumas and reduction of economic losses of farmers in the region. 

 

Keywords: noinvasives sample; conflict; ATP6; felids; conservation. 
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1. INTRODUÇÃO 

Determinadas atividades antrópicas, como a agropecuária, a expansão territorial, a 

urbanização e exploração dos recursos naturais, ameaçam as onças pardas em toda a sua área 

de distribuição. Essas interações resultam em conflitos com esses animais, aumentando a 

mortalidade devido à caça ilegal, diminuindo a viabilidade da espécie. A degradação do 

habitat acarreta na movimentação desses animais em busca de recursos em áreas rurais, 

aumentando a predação de bovinos e ovinos nessas localidades, sendo a fonte primária do 

conflito entre pecuaristas e esses predadores (Palmeira & Barrela, 2007; Palmeira et al., 

2008).  

A identificação da ocorrência e estimativas de abundância da espécie são as principais 

informações para o desenvolvimento de ações de conservação. As amostras biológicas não- 

invasivas fazem parte de métodos que se mostram eficientes em monitorar populações 

ameaçadas e de difícil manejo, pois evitam os danos e estresses provocados pela captura. 

Tratando-se de felinos de grande porte, essa metodologia mostra-se ainda mais importante.  

A utilização da biologia molecular como metodologia adicional em estudos de 

conservação mostra-se eficiente e robusta. Inúmeras questões populacionais podem ser 

avaliadas utilizando marcadores e outras técnicas moleculares. Dentre os diferentes tipos de 

marcadores moleculares, podem-se destacar os marcadores mitocondriais e os microssatélites. 

Esses marcadores permitem estimativas de variabilidade genética, parentesco, dinâmica 

populacional, entre outros, sendo uma metodologia eficiente em estudos de conservação.  

Tão importante quanto à obtenção de dados genéticos e ecológicos das onças-pardas é 

o desenvolvimento e aplicação de mecanismos que permitam a transferência das informações 

geradas na academia para as comunidades das regiões de conflito. A divulgação da 

informação e a desmistificação de determinadas situações podem colaborar na eficiência de 

programas de conservação a médio e longo prazo.  

  

  

 

 

 

 

PPGGBC



17 
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. A RELAÇÃO ENTRE O HOMEM E OS ANIMAIS SELVAGENS 

 

 A convivência entre o homem e os animais é muito antiga e possui importância nas 

relações sociais humanas devido à sua dependência para obtenção de recursos e garantia de 

sobrevivência (Alvard et al., 2000; Silvius et al., 2004; Barbosa  & Barbosa, 2011; Mendonça 

et al., 2011). 

 Tal relação pode refletir sentimentos de respeito, afeto, contemplação e admiração por 

esses animais (Rocha-Mendez et al., 2005; Alves & Souto, 2011; Alves et al., 2010). 

Contudo, a depender da cultura local, adicionada a história religiosa de cada área, normas e 

condutas éticas, situações conflitantes podem surgir, principalmente com animais silvestres 

(Alves & Souto, 2011). 

 Esses conflitos podem ocorrer de diferentes maneiras e intensidades (Conover, 2001). 

Essa característica pode ser verificada quando o comportamento do animal destoa dos 

projetos para o desenvolvimento ou manutenção das comunidades locais. Isso reflete na perda 

de segurança, com a ameaça, e até mesmo o ataque e a morte de pessoa, ou aos prejuízos 

financeiros, como danos à colheita, ferimento ou morte de animais domésticos. Por outro 

lado, ações antrópicas podem interferir negativamente na vida selvagem (Kaltenborn et al., 

2006), como a redução e fragmentação de hábitat interferindo diretamente na obtenção da sua 

presa (Aguilar et al., 2008). 

 Esses conflitos são relatados em diversas regiões do mundo com diferentes espécies de 

carnívoros. Estudos que avaliaram conflitos que resultam em prejuízos econômicos 

consideráveis foram verificados com: hiena (Hyanahyana), leopardos (Panthera parus), leões 

(Panthera leo), , lobos (Canis lupus), onça-pintada (Panthera onca); onça parda (Puma 

concolor), tigres (Panthera tigri), ursos (Ursus sp.),entre outros (Bauer & Kari, 2001; Bagchi 

& Mishra, 2006; Johnson et al., 2006; Sangay & Vernes, 2008; Goodrich, 2010; Treves et al., 

2012; Amador-Alcalá et al., 2013; Goldeman et al., 2013; Tumenta et al., 2013).  

 A consequência direta desses conflitos é a aceleração do declínio desses grandes 

carnívoros nos últimos anos, resultando em extinções de populações locais (Bauer et al., 

2008; Bauer et al., 2010). 
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 2.2. O CONFLITO ENTRE PECUARISTAS E PREDADORES 

 

 Os ataques de grandes felinos a criações de bovinos e ovinos em várias regiões do 

mundo não pode ser considerado como um fato isolado, e sim, como consequência de vários 

fatores, como mudanças climáticas, fonte de alimentação, água e tipo de manejo dos animais 

de criações domésticas (Mazzolli et al, 2002; Schulz et al., 2014).  Dessa forma, faz-se 

necessário o trabalho conjunto entre pecuaristas, pesquisadores e entidades governamentais 

para que os conflitos possam ser amenizados (Barrela & Palmeira, 2008).  

 Os felinos, em seus ambientes naturais estáveis, não possuem o comportamento de 

atacar animais domésticos. Os predadores de topo, como as onça pintada e onça-parda, são 

importantes no controle de herbívoros (Sergio et al., 2008), controlando as comunidades 

locais e mantendo a estabilidade de cadeias tróficas menores. 

  A degradação da vegetação natural, além de outras pressões antrópicas (caça furtiva 

dos predadores e de suas presas naturais) interfere na estabilidade de ecossistemas. Dessa 

forma, com a diminuição da oferta de recursos alimentares, os predadores buscam outras 

regiões para obtenção de alimento e de água. Isso leva a um maior contato com o homem e 

com suas atividades rurais, principalmente a pecuária (Palmeira et al., 2008). 

 Esses fatores foram verificados em uma população do tigre asiático (Panthera tigris) 

na Malásia, onde a diminuição de presas devido a caça furtiva foi um dos fatores que 

influenciaram no declínio populacional (Kawanishi et al., 2013). Esse fato também foi 

relatado em outras populações de tigres na Ásia (Karanth & Stith, 1999). 

 As taxas de predação de animais domésticos pelas onças sofrem influências 

quantitativas de deferentes fatores: como época de nascimento, localização das propriedades 

próximas às áreas protegidas. Dessa forma, a relação entre essas variações ambientais com a 

quantidade e local da predação devem ser inseridas nesse contexto (Palmeira et al., 2008). 

 Relatos de predação de animais domésticos por grandes felinos foram observados em 

inúmeros estudos em diferentes regiões do Brasil relatam a perda anual de, no máximo, 3% ao 

ano dos rebanhos, o que em muitos casos representam perda financeira significativa para os 

criadores, em especial de rebanhos menores (Mazzolli et al., 2002; Zimmermann et al., 2005; 

Palmeira & Barella, 2007; Palmeira et al., 2008; Schulz et al., 2014). 

 A consequência imediata da predação de animais domésticos com valor econômico é a 

caça dos predadores como forma de controle das perdas. Dessa forma, observa-se um declínio 

das populações locais desses predadores, podendo levar a extinções locais (Castro & 

Fernadez, 2004; Rocha-Mendes, 2005; Packer et al., 2011). Esse declínio populacional devido 
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principalmente a caça ilegal de animais que atacam rebanhos pode ser evidenciado com leão 

(Frank et al., 2006; Nelson et al., 2013), e a onça pintada em diversas regiões no Brasil, como 

no sudoeste baiano. 

 Dessa forma, têm sido intensificados os estudos para entender o conflito que existe em 

várias regiões no Brasil e no mundo. Com a geração de dados e informações genéticas e 

ecológicas sobre os animais presentes nessas áreas é fundamental para que possíveis ações de 

manejo possam ser elaboradas (Mazzolli et al., 2002; Rocha-Mendes, 2005; Zimmermann et 

al., 2005; Palmeira et al., 2008; Nelson et al., 2013; Schulz et al., 2014). 

 Além disso, informações devem ser disponibilizadas para os habitantes dessas regiões. 

Dessa forma, é necessário uma política de educação ambiental e o entendimento global do 

conflito para indicar possíveis soluções que minimizem o conflito entre os pecuaristas e as 

onças (Mazzolli et al, 2002; Palmeira & Barella, 2007; Palmeira et al., 2008). 

 Esse conflito pode também ser observado em regiões do sudoeste da Bahia, onde a 

pecuária é uma das principais atividades econômicas (IGBE, 2015) e ataques ao rebanho de 

animais domesticados foram observados e relatados em cooperativas de pecuaristas. Porém 

devido a poucos estudos na região sobre a ocorrência Puma concolor, (Caragiulo et al., 2014) 

indicada como o principal predador das criações, não se tem nenhum tipo de informação para 

formular planos de manejo. 

 

2.3.  A REGIÃO SUDOESTE DA BAHIA 

 

 A região sudoeste da Bahia está localizada entre 13º 02’ a 16º 00’ de Latitude Sul e 

39º a 41º 49’ de Longitude Oeste. Na Bahia, é uma das 15 regiões econômicas do Estado. 

Corresponde a 7.5% do território baiano (47477,240 Km²), abrangendo 39 municípios. Dentre 

os municípios, destacam-se as cidades de Jequié, Boa Nova, Maracás, Itororó, Lafaiete 

Coutinho, Itapetinga, Santa Inês e Cravolândia (IBGE, 2015) (Figura 01). 

 Na região sudoeste da Bahia observa-se a vegetação típica de Caatinga e Mata 

Atlântica (floresta estacional) (MMA, 2015) com inúmeras zonas de transição. 

  Apesar da importância dos seus remanescentes expressivos (Leal et al., 2005), 

extensas regiões de caatinga têm sido desmatadas de forma acelerada nos últimos anos, 

devido principalmente ao consumo e exploração ilegal de lenha nativa, além do pastoreio e a 

conversão para pastagens e agricultura (IBGE, 2015). 

 A caatinga baiana tem importância fundamental na conservação de grandes felinos. O 

“Boqueirão das Onças”, localizado no município de Santo Sé- BA, divisa com o estado de 
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Sergipe (IBGE, 2015), engloba porções do corredor da caatinga na Bahia, é área de estudo da 

onça-pintada e onça-parda, sendo o principal local no Estado da Bahia de ocorrência de 

onças-pintadas no Estado (MMA, 2015). 

Foram observados 6 espécies de felinos nesse domínio morfo-climático: gato-maracajá 

(Leopardus tigrinus), gato-mourisco (Puma yagouaroundi), gato-do-mato-pequeno (Leopardo 

wiedii), jaguatirica (Leopardos pardalis), onça-parda (Puma concolor) e onça-pintada 

(Panthera onca) (Leal, 2003; MMA, 2015). 

 

Figura 01. Mapa do Estado da Bahia, com destaque para a região sudoeste da Bahia. 

Fonte: IBGE,2015. 

 

 Outra característica da região sudoeste é a presença do Parque Nacional de Boa Nova, 

com área de 12.065 hectares. O parque, criado em 2010 abrange três municípios (Boa Nova, 

Dário Meira e Manoel Vitorino). É intercalado pelo Refúgio da Vida Silvestre, região com 

área total de 14.861 hectares, o que permitiu a formação de corredores ecológicos que ligam 

as áreas do Parque, ambos administrados pelo ICMBio. (IBGE, 2015; ICMbio, 2015). 
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 O parque está situado em uma zona de transição, denominada Mata de Cipó ou 

decidual, entre dois importantes domínios morfo-climáticos (Mata Atlântica e a Caatinga), no 

qual se pode observar a vegetação de floresta ombrófila montana e floresta semidecidual de 

terras baixas (ICMBio, 2015; MMA, 2015). 

 A região sudoeste tem como uma das principais atividades comerciais a pecuária, 

tanto em pequenas quanto em médias propriedades rurais. A cadeia produtiva bovina e ovina 

movimenta a economia em várias cidades da região. Inúmeros fatores têm causado perdas 

econômicas consideráveis na pecuária nessas localidades, dentre eles destaca-se: as variações 

climáticas recentes, que levaram a uma forte seca em todo o Nordeste brasileiro (IBGE, 2015) 

e o ataque a rebanhos por animais selvagens (Mazzolli et al, 2002; Palmeira & Barella, 2007; 

Palmeira et al., 2008). 

 O aumento não sustentável das áreas de pasto acarreta na degradação e fragmentação 

das áreas de mata adjacentes, diminuindo a área de vida de predadores de topo, como as onças 

e de suas presas naturais. Uma das conseqüências é o aumento de casos de predação de 

animais das criações por animais selvagens. Evidências e relatos de ataques de onças em 

rebanhos bovinos e ovinos (Figura 02) foram observados em propriedades localizadas 

próximas a vários municípios da região sudoeste: Boa Nova, Cravolândia, Itapetinga, Jequié 

Lafaiete Coutinho, Manoel Vitorino e Maracás. 

 Dentre os relatos e padrões de ataques avaliados, pode-se concluir que, na região 

citada, os ataques realizados pela onça-parda (Puma concolor) são os mais freqüentes e 

impactantes, sendo necessário avaliar os fatores que podem influenciar nesses padrões de 

predação.   
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2.4. PUMA CONCOLOR (Linnaeus,1771) 

 

 A onça-parda (Puma concolor) (Figura 03) está classificada na ordem Carnivora, 

família Felidae, gênero Puma. É conhecida popularmente como puma, suçuarana, onça-

vermelha, onça-vermelha-de-lombo-preto e leão-baio (Oliveira & Cassaro, 1999). É o 

segundo maior felino Neotropical encontrado no Brasil, sendo menor apenas que a onça 

pintada. 

 Dentre as 37 espécies da família Felidae, é uma das oito que ocorrem no Brasil. São 

elas: Leopardus pardalis (jaguatirica); Leopardus wiedii (gato-maracajá); Leopardus tigrinus 

(gato-do-mato); Leopardus geoffroyi (gato-do-mato-grande); Leopardus colocolo (gato-

palheiro); Puma yagouaround (gato-mourisco); Puma concolor (onça-parda) e Panthera onca 

(onça-pintada) (Oliveira & Cassaro, 1999).  

 Nativa das Américas ocorre do oeste do Canadá ao extremo sul do continente sul- 

americano e por todo o Brasil, exceto nas regiões densamente povoada próximo da costa e no 

sul do Rio Grande de Sul (IUCN, 2015). Possui seis subespécies: P. c. cougar, que era 

encontrada na América do Norte e foi declarada extinta em março de 2011;  

P .c. costaricensis, encontrada na América Central; P. c. capricornensis, no Leste da América 

do Sul; P. c. concolor no Norte da América do Sul; P. c. cabrerae na região central da 

América do Sul e P. c. puma no sul da América do Sul (Culver et al., 2000). 

 Possuem ampla distribuição geográfica (Figura 04), movimentam-se entre diferentes 

tipos de paisagem, como florestas tropicais e subtropicais, caatinga, cerrado e pantanal 

(Oliveira & Cassaro, 1999; Logan & Sweanor, 2001; Tôrres et al., 2008), além de área 

antropizadas, apresentando alta plasticidade adaptativa. Essa característica pode ser 

exemplificada por casos reportados de animais encontrados em quintais de casas ou até 

mesmo em áreas urbanas de inúmeras cidades (Palmeira & Barella, 2007). 

 São carnívoros solitários, com hábitos predominantemente noturnos e generalistas. A 

dieta pode variar a depender do local e disponibilidade, mas geralmente incluem pequenos 

mamíferos como roedores, pequenos animais, bezerros e potros (Oliveira & Cassaro, 1999). 

São territorialistas, marcam o seu território através da deposição de fezes e urina em trilhas e 

rochas ou se esfregam em árvores, troncos, entre outros para a marcação territorial de seu 

odor (Chame, 2003).  
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A B 

 

 

 

Figura 02. Animais predados por onça-parda nas cidades de Jequié (A) e Manoel Vitorino (B). 

 Fonte: Marcelo Cervini, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03. Dois indivíduos adultos em cativeiro de onça-parda (Puma concolor). 

Fonte: acervo pessoal, 2014. 
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Figura 04. Distribuição atual da Puma concolor (em amarelo) pelo continente americano, com 

destaque para a América  do Sul.  

Fonte: IUNC (2015) com modificações do autor. 

   

 Os machos medem até 80 cm de altura nos ombros e ao redor de 2,40 m de 

comprimento (nariz a cauda), pesando entre 50-70 Kg. As fêmeas são menores, com peso 

variando de 30 Kg a 50 kg. Os filhotes apresentam pintas no corpo e anéis pretos na cauda, 

que desaparecem com seu crescimento aos dez meses, sendo inexistentes aos 24 meses 

quando se inicia a maturidade sexual (Oliveira & Cassaro, 1999; Logan, 2001). Essas 

características variam ao longo da distribuição desses animais em sua área de ocorrência 

(Chame, 2003). 

 As onças-pardas, assim como a grande maioria dos grandes felinos em todo o mundo, 

estão sendo ameaçadas principalmente pela caça ilegal e pela degradação das áreas em que 

vivem (Miotto et al., 2011). Em 2012, a onça-parda foi classificada no menor status de 

conservação de ameaça, não preocupante pela IUCN. Na lista brasileira, a mesma encontra-se 

na categoria ameaçada (MMA/Fundação Biodiversitas).  

 As onças-pardas têm como características a movimentação por grandes distâncias 

principalmente por áreas com baixa densidade humana (Stoner et al., 2008). Observa-se a 

migração de machos juvenis para regiões adjacentes ao nascimento. Verificam-se também a 

PPGGBC



25 
 

utilização de paisagens descontínuas como áreas de dispersão (Oliveira & Cassaro, 1999; 

Logan, 2001; Logan & Sweanor, 2001).  

 Apesar da movimentação em áreas com pouca densidade populacional, algumas 

populações de onças estão cercadas por grandes centros urbanos, onde grandes rodovias 

dificultam a locomoção entre as áreas de vida dos animais. Isso leva a um aumento na 

mortalidade por atropelamentos, esse é o principal aspecto no declínio das populações em 

regiões urbanizadas (Vickers et al., 2015). 

 Estudos de modelagem de qualidade ambiental e conectividade de paisagens de onças-

pardas foram realizados no sudoeste americano. Maior distância na obtenção de água, maior 

densidade humana e aumento de estradas nas áreas de ocorrência são os principais fatores que 

interferem na qualidade e permeabilidade do hábitat desses animais (Dickson et al., 2013). 

 Apesar de inúmeros estudos de ocorrência e diversidade das onças-pardas terem sido 

desenvolvidos em diferentes regiões do Brasil (Palomares et al., 2002; Miotto et al., 2011; 

Castilho et al., 2011; Miotto et al., 2012), pouca informação sobre essa espécie está 

disponível no nordeste brasileiro.  

 Dentre as diferentes áreas de conhecimento que carecem de informações das onças-

pardas no nordeste brasileiro, destacam-se as estimativas moleculares, as quais permitem o 

maior conhecimento da história evolutiva e de parâmetros populacionais da espécie. 

Entretanto, por ser uma espécie de grande área de vida e de difícil captura, diferentes 

abordagens devem ser utilizadas para a obtenção do de material biológico para os estudos 

moleculares. Nesse contexto, a utilização de amostras não invasivas mostra-se uma alternativa 

viável e eficiente.  

 

2.5. TÉCNICAS NÃO-INVASIVAS 

 

2.5.1. Amostras não-invasivas para obtenção de DNA  

 

 Muitas espécies animais são difíceis de capturar, ou ficam estressadas no processo de 

captura, acarretando em lesões físicas ou até mesmo a morte. Sendo assim, diferentes 

abordagens para a coleta de material biológico devem ser desenvolvidas e padronizadas, para 

diminuir esses efeitos nos animais amostrados (Broquet et al., 2007; Kelly et al., 2012). 

 Nas onças-pardas, a baixa densidade de indivíduos e o hábito ecológico de caça desses 

animais dificultam estudos populacionais da espécie (Chame, 2013). Sendo assim, 
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metodologias alternativas devem ser realizadas para um maior entendimento da biologia 

desses organismos (Kelly et al., 2012). 

 Apesar da dificuldade de amostragem pela grande área de vida da maioria dos felinos, 

os mesmos utilizam trilhas que facilitam a captura de presas (Ernest et al., 2000; Kelly et al., 

2012). A localização dessas regiões potencializam a obtenção de amostras não-invasivas.  

 O DNA para posterior análise molecular pode ser obtido de pelos, fezes, urina e resto 

de alimentos. Sendo assim, estudos genéticos podem ser realizados sem perturbar o animal, 

com menor custo e logística que envolve a captura desses animais (Kurose et al., 2005; 

Palomares et al., 2005; Downey et al.,2007; Garcia- Alaniz et al., 2010). 

 Apesar do potencial na obtenção de DNA desse tipo de amostras, algumas questões 

devem ser consideradas. A quantidade e qualidade de DNA é mais baixa do que o extraído de 

outras amostras (p.e, sangue) (Taberlet et al., 2009). Dessa forma, a não amplificação das 

regiões do genoma desejado, a maior chance de contaminação e de falsos positivos também 

devem ser ponderados. Essas limitações exigem cautela e maior esforço laboratorial na 

obtenção e interpretação dos resultados esperados (Farrel et al.,  2000; Haag et al., 2009). 

 O DNA obtido de forma não-invasiva pode ser usado para identificar indivíduos, 

determinar padrões de cruzamento e estrutura populacional, além de estimar os níveis de 

diversidade genética da espécie (Frankham et al., 2008).  

 Devido as características supracitadas,  estudos genéticos com amostras não-

invasivas de felinos já foram realizados em diferentes áreas do Brasil (Haag et al., 2009; Haag 

et al., 2010; Miotto et al., 2011; Miotto et al., 2012).    

  A utilidade das fezes para a obtenção de DNA para estudos genéticos foi utilizada em 

diferentes espécies (Taberlet et a.., 1999; Morin et al., 2001), sendo necessário a padronização 

de todo o processo (armazenagem  e protocolos de extração de DNA) (Wasser et al., 1997; 

Frantzen et al., 1998; Flagstad et al., 1999; Morin et al., 2001). Novas tecnologias 

moleculares, como o sequenciamento de nova geração, estão sendo usadas em estudos 

moleculares de análise de dieta em amostras de fezes, permitindo ampliar a identificação dos 

organismos utilizados na dieta de diferentes espécies (Valentini et al., 2009; Pompanon et al., 

2012; Shehzad et al., 2012). 

 Além do DNA extraído de amostras fecais (devido a células da mucosa intestinal 

liberadas com as fezes)(Albaugh et al ., 1992), é possível obter DNA de bulbos pilosos 

presente nas fezes de animais que realizam auto-limpeza, como a maioria dos felinos 

(Oliveira & Cassaro, 1999). 
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 Outra metodologia utilizada na obtenção de amostras fecais é o treinamento realizado 

em cães para a identificação de fezes do objeto de estudo (Vynne et al., 2011; González & 

Duarte, 2007). Essa abordagem facilita a busca direta e aumenta o tamanho amostral. 

 Outras metodologias também são utilizadas para estudos de fauna de mamíferos. 

Dentre elas, pode-se destacar o uso de armadilhas fotográficas.  

 

2.5.2. Armadilhas fotográficas 

  

 A utilização do recurso fotográfico na elaboração de inventários mostra-se uma 

metodologia eficiente e tornou-se popular no início de 2000, sendo adequada para diferentes 

abordagens e tipos de vegetação (Maffei Cuéllar & Noss, 2004; Silveira et al., 2003; Azlan & 

Sharma, 2006; Lading, 2006). Inventários de mamíferos terrestres de grande e médio porte 

foram obtidos com sucesso, gerando informações relevantes para estratégias de conservação 

(Landing, 2006; Trolle et al., 2007).  

 Estudos de levantamento de fauna e a abundância populacional de felídeos utilizando 

armadilhas fotográficas foram realizados em diversos estudos (Long et al., 2003; Silveira et 

al., 2003; Soisalo & Cavalcanti, 2006; Haines et al., 2006; Costa, 2007; Kelly et al., 2008; 

Tobler et al., 2008; Negoes et al., 2010; Bengsen et al., 2012). Esse método permite 

monitorar padrões de atividade e de distribuição espacial de determinadas espécies, além da 

obtenção de inferências sobre densidades específicas (Silver et al., 2004). 

      As armadilhas fotográficas podem ser colocadas em locais de passagem dos animais, 

identificados por meio dos rastros (pegadas e fezes), ou em locais próximos a armadilhas de 

cheiro (essências artificiais), aumentando as probabilidades de sucesso na captura da imagem 

(Soisalo & Cavalcanti, 2006). 

 As imagens obtidas podem confirmar a presença da espécie desejada na área de 

estudo. Além disso, a depender do delineamento experimental, inúmeras estimativas 

ecológicas podem ser inferidas após uma análise criteriosa das imagens e filmagens obtidas 

(Trolle et al., 2007; Negoes et al., 2010). 

 O estudo da abundância populacional de felídeos utilizando armadilhas fotográficas 

vem sendo observados (Soisalo & Cavalcanti, 2006; Haines et al., 2006; Negoes et al., 2010). 

Diferentes delineamentos devem ser realizados dependendo da espécie de felino estudado. 

Como as onças-pardas não apresentam um padrão de manchas como as onças pintadas, alguns 

ajustes metodológicos devem ser realizados (Kelly et al., 2008). 
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 De acordo com Kelly  et al., (2008), a utilização de 2 câmeras, uma de cada lado da 

trilha de locomoção, auxilia na correta individualização de onças, aumentando a acurácia das 

estimativas de densidade, visto que, as “marcas” na pele e membros permitem a correta 

individualização das imagens.  

Sendo assim, com a definição da metodologia correta para a espécie alvo, juntamente 

com o objetivo do trabalho, pode-se obter resultados confiáveis por meio das imagens. Além 

das armadilhas fotográficas, armadilhas para a obtenção de pelo também podem ser utilizadas 

na obtenção de amostras. 

 

2.5.3. Armadilhas de pelo 

 

Diferentes tipos de armadilhas de pelo podem ser confeccionadas e sua eficiência na 

obtenção de pelos varia entre os tipos de armadilha, que devem ser selecionadas de acordo 

com as espécies estudadas. Como, por exemplo, para raposas utiliza-se uma caixa com apenas 

uma abertura, com um atrativo dentro. A raposa entra na caixa e para alcançar o alimento se 

esfrega em uma almofada, na qual ficam os pelos (Bremner-Harrison et al., 2006). Para os 

ursos arames farpados são instalados entre as árvores nos locais de passagem e os pelos ficam 

presos no arame (Kendall & Mckelvey, 2008). 

Os felídeos, que em sua maioria apresentam comportamento territorialista, 

possibilitam o uso desta abordagem com as armadilhas mais comumente utilizadas, as 

rubpads ou hairsnares. Consistem de uma base vertical, revestida de carpete ou velcro com 

pregos ou farpas de arame acopladas em sua estrutura e com a demarcação territorial, ato de 

esfregar-se em superfícies, torna viável técnica de coleta de pelo (Portella et al., 2013).  

 Essas armadilhas possuem baixo custo e fácil manuseio, podendo ser transportadas 

facilmente para áreas distantes (Portella et al., 2013). Nessa metodologia o estímulo olfativo 

agrega eficiência em atrair e estimular o comportamento de marcação territorial dos animais. 

Diversas substâncias podem ser utilizadas como atrativo olfativo, como extrato de baunilha ou 

extrato canela, porém o extrato da planta Nepeta cataria (erva-de-gato) foi o que obteve maior 

sucesso quando utilizado nos estudos com onças (Mc Daniel et al., 2000; Harrison, 2006; 

Castro-Arelano et al., 2008; Schlexer, 2008). Segundo Garcia- Alaniz et al., 2010 e Ruell & 

Crooks, 2007, para verificar a eficiência das armadilhas de pelo divide a quantidade de pelos 

encontrados nas armadilhas pela quantidade de armadilhas instaladas em cada área.  

 Após o animal perceber um odor, urina ou defeca próximo a essa região, além de se 

esfregar nas árvores, “marcando” o local. Essa característica comportamental permite que 

PPGGBC



29 
 

pelos fiquem presos à armadilha (Kendall & Mckelvey, 2008), sendo fonte para extração do 

DNA dessa amostra (Ruell & Crooks, 2007; Garcia –Alaniz et al., 2010). 

 Assim como outras amostras biológicas, quanto maior a exposição do pelo ao 

ambiente, maior a degradação e dificuldade da utilização do DNA para análises moleculares 

(Portella et al., 2013). 

 A obtenção do DNA a partir de diferentes tipos de amostras biológicas torna possível 

utilizar inúmeros marcadores moleculares para a obtenção de informações genéticas 

fundamentais para diferentes abordagens populacionais e evolutivas da espécie (Garcia –

Alaniz et al., 2010; Portella et al., 2013). 

 

2.6.  MARCADORES MOLECULARES 

 

 Marcadores moleculares são regiões do DNA que fornecem informações sobre regiões 

polimórficas entre indivíduos de uma determinada espécie. Também podem estar relacionados 

com características quantitativas e qualitativas (Solé-Cava & Matioli, 2001). 

 A utilização de marcadores moleculares é de grande importância em estudos de 

genética da conservação. A aplicação de técnicas moleculares pode ser usada para estimar a 

diversidade genética em uma variedade de espécies, muitas delas em perigo ou ameaçadas de 

extinção (Frankham et al., 2008). Além disso, permitem estimativas de estruturação 

populacional, relações de parentesco, razão sexual, análises forenses, entre outras (Eizirik et 

al., 2008; Haag et al., 2010; Miotto et al.,2012; Ernest et al.,2014). 

 Os métodos moleculares desempenham papel importante na estimativa de genética de 

populações (Avise, 2004; Arif & Khan, 2009). Vários tipos de análises moleculares estão 

disponíveis, incluindo o DNA mitocondrial (DNAmt) e de marcadores nucleares, mas essas 

abordagens respondem a diferentes questões genéticas, sendo ideal a utilização combinada 

das mesmas (Sunnucks, 2000; Arif & Khan, 2009).  

  

2.6.1. DNA Mitocondrial 

 

 O DNA mitocondrial apresenta características peculiares, como herança uniparental 

(materna), ausência (ou valores próximos de zero) de recombinação, alta taxa de evolução e 

polimorfismo. Essas características permitem análises genéticas como a verificação da espécie 

PPGGBC



30 
 

do material biológico coletado, fundamental para a acurácia das análises (Hebert et al., 2003; 

Avise, 2004).  

 Publicações com várias espécies animais o DNA mitocondrial foi utilizado na 

obtenção de diferentes informações moleculares na genética da conservação. Alguns trabalhos 

realizaram identificação molecular de espécies (Ernest et al., 2000; Palomares et al., 2002; 

Pigott & Taylor, 2003; Haag et al., 2009; Chaves et al., 2012; Shehzad et al., 2012); 

inferências sobre a história evolutiva de espécies (Culver et al., 2000; Delisle & Strobeck, 

2005; Agnarsson et al., 2010; Mattte, 2012), padrões de migração (Culver et al.; 2000; Miotto 

et al., 2007; Haag et al., 2010;Pires et al., 2012) e identificação de diferenças haplotípicas 

dentro de espécies (McRae et al., 2005; Miotto,  2007; Eizirik et al., 2008; Miotto et al., 

2014). 

 Essa identificação molecular de espécies pode ser realizada através da informação 

presente em genes localizados na mitocôndria, como o Citocromo B (CytB) e o gene ATP6,( 

Farrel et al., 2000; Graeff, 2008; Haag et al., 2009; Chaves et al., 2012); 

  

2.6.2. Microssatélites 

 

 Marcadores nucleares apresentam características genéticas e evolutivas diferentes dos 

mitocondriais. Sendo assim, diferentes questões genéticas e ecológicas podem ser inferidas 

com os resultados desses marcadores (Tautz, 1993; Clisson et al., 2000). 

A descoberta de marcadores com alto polimorfismo tais como microssatélites, 

permitiu a diferenciação entre indivíduos de determinadas espécies, fundamental em estudos 

de abundância, distribuição e parentesco (Hedrick, 2001).  

 Microssatélites são seqüências curtas de 2 a 6 nucleotídeos repetidas em tandem ao 

longo do genoma (Kashi et al., 1997) 

 Sequências de DNA repetidas em tandem tornaram-se a principal fonte de marcadores 

genéticos para uma variedade de aplicações, devido a seu elevado polimorfismo (Morin et al., 

2001; Queller et al., 1993; Coote & Bruford, 1996), distribuição aleatória e abundância 

(Clisson et al., 2000) e distribuição por todo o genoma (Varshney et al., 2005). 

  Por meio da amplificação por PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), os 

microssatélites possibilitam a análise genética de diferentes materiais biológicos, como as 

amostras não-invasivas de bulbo piloso (Coote & Bruford, 1996) e fezes (Constable et al.; 
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2001; Coote & Bruford, 1996), aumentando a amplitude dos estudos com espécies de difícil 

amostragem. 

 A partir dessas particularidades, os microssatélites possuem um potencial considerável 

para responder a uma série de questões em áreas de conhecimento como a Genética 

molecular, Ecologia, Genética de populações e Genética da conservação (Coote & Bruford, 

1996). 

 Informações sobre estudos de paternidade (Queller et al.; 1993; Fitzsimmons et 

al.,1995), detecção de migrantes (Frankham et al., 2008), identificação individual, estrutura 

de populações (Grativol et al., 2001; Roy et al., 1994; Fitzsimmons et al., 1995), estudos 

evolutivos de espécies relacionadas (Clisson et al.; 2000), análises forense (Jeffreys et al., 

1991; T. Coote & Bruford, 1996) mapeamento genético (Weissenbach et al., 1992; 

Fitzsimmons et al., 1995) e diversidade genética (Sunnuck, 2000; Morin et al., 2001) podem 

ser obtidas através desses marcadores. 

 A utilização dos marcadores microssatélites tem se mostrado eficaz para avaliar a 

estrutura genética e social de populações dos felinos (Mazzolli & Ryan, 1997; Miotto et al., 

2007; Haag et al., 2009; Haag et al., 2010; Miotto et al., 2011) auxiliando no conhecimento 

populacional dessas espécies.  

 Entretanto, a utilização das informações dos microssatélites pode ser restrita quando o 

DNA utilizado é de baixa qualidade. O DNA fecal pode dificultar a amplificação desses 

marcadores, ou podem gerar padrões duvidosos. Sendo assim, faz-se necessário um maior 

esforço laboratorial para obter as informações com qualidade (Farrel et al.,  2000; Haag et al., 

2009). 

 

2.6.3. Marcador Sexual  

 

  Estimativas da razão sexual de populações são importantes em estimativas da 

dinâmica populacional e na definição do plano de conservação de espécies (Frankham et al.., 

2008).  

 Em pesquisas onde os materiais estudados são rastros biológicos (como fezes e pelos), 

a identificação pode ser realizada por meio de marcadores moleculares localizados nos 

cromossomos sexuais (Pilgrim et al., 2005). 

 Em mamíferos, além da visualização direta dos cromossomos sexuais em estudos 

citogenéticos, pode-se obter a identificação sexual de algumas espécies pela análise de regiões 
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em genes localizados nos cromossomos sexuais que apresentem características peculiares 

entre os cromossomos X e Y (Pilgrim et al., 2005). 

 Dentre os genes candidatos utilizados, destaca-se o gene da Amelogenina. Esse gene 

tem como produto uma proteína importante na formação do esmalte dentário (Nakahori et al., 

1991). Por apresentar uma deleção de 20 bases de bases no gene localizado no cromossomo 

Y, a análise dessa diferença permite a diferenciação sexual de espécies, como humanos, 

bovinos e felinos na visualização das bandas no gel de agarose (Davoudi et al., 2012; Miotto 

et al., 2012; Mclaren et al., 2014).  

  

2.6.4. Educação Ambiental na Conservação 

 

O convívio pacífico entre o homem e a vida selvagem depende do entendimento 

global do papel do humano inserido no meio ambiente. Sendo assim, trabalhos acadêmicos e 

outros estudos que envolva a interação sócio-ambiental devem ser levados e disseminados nas 

áreas de maior impacto, atuando de forma efetiva na conservação da biodiversidade (Barella 

& Palmeira, 2008; Barbosa & Barbosa, 2011). 

 Portanto, mecanismos de transferência de conhecimento devem ser implementados nas 

áreas onde diferentes problemas ambientais ocorrem efetivamente. Políticas de educação 

ambiental em áreas de conflito favorecem a construção de valores sociais, conhecimentos e 

atitudes voltadas para a conservação do meio ambiente (Hoogesteijn & Hoogesteijn, 2011; 

Marchini et al., 2011). 

 A educação ambiental deve estar inserida, de forma acessível para todos os níveis, 

nas diversas culturas e no processo educativo da população em distintas vertentes, sejam elas 

formais (cursos, palestras em escolas, visitas de campo entre outros) (Àlvarez & Petrucci- 

Fonseca, 2000; Copatti  et al., 2010) ou informais (por meio de conversas ou meios de 

comunicação rádio, televisão e internet) (Vasaki, 1998; Moran, 2001; MMA, 2015). Portanto, 

educação ambiental é fundamental para esclarecer e mudar a mentalidade e as atitudes da 

população (Morales, 2006). 

 Além da educação ambiental, trabalhos com foco etnobiológico também são 

importantes na conservação, permitindo entender questões culturais que influenciem 

negativamente na conservação da biodiversidade. Segundo Alves & Souto (2011), dentre 487 
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estudos etnobiológicos realizados no Brasil (1939 até 2011), apenas 2,87% são na área de 

Etnomastozoologia.  

 Os grandes carnívoros, como a onça-parda, tem como principal causa de 

mortalidade a caça motivada por conflito nas comunidades (Michalski et al., 2006). Essa 

proximidade é causada pela degradação do habitat e diminuição na disponibilidade de presas, 

acarretando em ataques a animais de criação, causando perdas aos criadores, levando a caça 

desses animais (Conforti & Azevedo, 2002).    

 Weaver et al., (1996) relataram que cerca de 75% da mortalidade de Onça-parda na 

America do Norte são devido a conflitos com humanos. Essa característica não é diferente da 

encontrada no Brasil. Inúmeros estudos indicam o conflito entre onças e os criadores em 

diferentes regiões do Brasil (Mazzolli et al., 2002; Sá, 2005; De Azevedo, 2008). 

 O ataque a rebanhos levam a perdas econômicas aos criadores, motivando a caça 

ilegal das onças. Schulz et al., (2015), avaliaram o número de animais e as perdas econômicas 

relacionadas a predação de criações por onça-parda na região sul do Brasil. Entre 2008 a 

2011, 461 animais foram mortos por onça-parda na área estudada, levando a perdas na ordem 

de 70 mil dólares. 

 Estratégias de manejo do rebanho, informações sobre a importância dos predadores de 

topo na estabilidade trófica (Sergio et al.,2008), degradação do ambiente (Miotto et al., 2012; 

Miotto et al., 2014) e impacto da caça furtiva em presas potenciais das onças devem ser 

disponibilizadas aos moradores locais. Essa contextualização deve ser intensificada tanto 

pelos órgãos competentes quanto pelos meios acadêmicos envolvidos na conservação da 

biodiversidade (Hoogesteijn & Hoogesteijn, 2011; Marchini et al., 2011; MMA, 2015). 

A etapa inicial para o desenvolvimento de ações de manejo e conservação é conhecer 

as áreas de ocorrência e a abundância de determinada espécie (Caragiulo et al., 2014). De 

acordo com o cenário apresentado, a utilização de princípios da genética da conservação no 

estudo genético das onças-pardas que ocorrem em regiões de conflito no sudoeste da Bahia 

torna-se importante para gerar dados e informações que possam contribuir para futuros planos 

de manejo, conservação e educação ambiental nessas localidades. 
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3. OBJETIVO 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

  

Investigar a ocorrência de onças-pardas (Puma concolor) na região sudoeste da Bahia, 

utilizando abordagens ecológicas e genéticas.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1) Aplicar os  métodos não-invasivos para coleta das amostras biológicas em estudos 

moleculares; 

2)  Avaliar o potencial da utilização de armadilhas na coleta de pelos;  

3) Identificar as espécies por meio de diferentes marcadores (sexual, microssatélites e 

mitocondrial);  

4)  Categorizar as espécies de felinos que ocorrem na região sudoeste da Bahia;  

5)  Mostrar a ocorrência de Puma concolor nas áreas estudadas por registros fotográficos.  

6) Desenvolver atividade de extensão em comunidades onde foi verificada a  ocorrência da 

onça-parda.  
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. MATERIAL 

 

4.1.1. Obtenção das amostras de fezes 

 

As amostras de fezes foram coletadas por meio de busca ativa em rotas de locomoção, 

identificadas por meio dos rastros e da captura prévia de imagens por armadilhas fotográficas 

nas áreas amostradas durante o período de dezembro de 2013 a abril de 2015. A identificação 

prévia de rastros de onça-parda, como pegadas, cavados (marcas deixada no solo pelas onças 

após a marcação territorial com urina e fezes) e a morfologia das fezes foram utilizados como 

evidências iniciais para possíveis locais com amostras. 

O material coletado em campo foi armazenado em tubos de polipropileno estéril do 

tipo Falcon (50 mL) preenchidos com álcool etílico 95%. Os pontos de coleta das fezes foram 

georeferênciados (GPS). As amostras foram identificadas e armazenadas à -22ºC para 

posterior extração do DNA.  

 

4.1.2. Obtenção das amostras de pelo 

 

Para a obtenção de pelos, foi utilizada a estratégia de instalação de armadilhas 

específicas para felinos (Kendall & McKelvey, 2008; Portella et al., 2013) borrifadas com 

atrativo produzido a partir da Nepeta cataria (erva de gato) - Super Spray Four Paws 

(Catnip). 

As armadilhas foram confeccionadas com 2 pedaços de velcro recortados, com 20 cm 

de comprimento por 10 cm de altura, as quais foram fixadas em troncos de árvores cerca de 

30 cm do solo, utilizando fios de nylon (Figura 05).  O atrativo foi aplicado nas 2 porções de 

velcro e nas regiões adjacentes a armadilha. 

As armadilhas foram instaladas no decorrer de 2 trilhas previamente definidas a uma 

distância média de 260 m umas das outras. Essa metodologia foi utilizada apenas no Parque 
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Nacional de Boa Nova, devido a maior facilidade de acesso e segurança para a verificação 

frequente dos possíveis pelos presos nas armadilhas. 

As amostras de pelo foram coletadas nas armadilhas e armazenadas individualmente 

em tubo 1,5 mL estéril com a devida identificação (número da armadilha, trilha e data da 

coleta). 

 

4.1.3. Obtenção das amostras de tecido 

 

Apesar da abordagem não-invasiva utilizado no trabalho, amostras de couro de 

animais apreendidos ou cedidos a instituições de pesquisa, além de tecido adquirido de 

animais encontrados mortos em propriedades rurais ou estradas foram coletadas. As amostras 

de tecido foram etiquetadas e armazenadas à -22◦C em tubo de eppendorf estéril com álcool 

etílico 95%. 

 

4.2. ÁREAS DE ESTUDO 

 

4.2.1. Áreas de coleta de fezes 

 

Para potencializar a obtenção de amostras, as áreas de coleta foram selecionadas 

seguindo alguns critérios, como: relatos de predação de animais domésticos por onças nos 

últimos 2 anos ; locais com casos atuais de ataques; regiões próximas às áreas de ataque, após 

visualização de rastros ou registros de onças (Figura 06)   

Seguindo os critérios citados acima, propriedades rurais localizadas nas cidades de 

Jequié, Manoel Vitorino, Boa Nova, Cravolândia foram visitadas para a obtenção de 

amostras. Possíveis rotas de locomoção de Puma concolor foram identificadas nessas 

propriedades, seguindo as mesmas informações da Figura 06. A localização das propriedades 

pode ser visualizada na Tabela 01 e na Figura 07.   
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A B 

C D 

  

Figura 05. Armadilha de pelo instalada em a uma árvore na trilha A1, no Parque Nacional de Boa 

Nova. Observa-se a aplicação do atrativo olfativo na armadilha.  

Fonte: Marcelo Cervini, 2014. 

 

Figura 06. Registros da presença da onça-parda nos locais escolhidos para coleta de amostras: A: 

registro fotográfico; B: presença de fezes; C: identificação do “cavado”; D: identificação de pegadas.  

Fonte: Marcelo Cervini, 2013. 
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Tabela 01. Áreas selecionadas para coleta do material biológico e suas respectivas coordenadas. 

Área Coordenadas 

Boa Nova-A1 S:14◦20’42.2”-  W:040◦15’04.0” 

Boa Nova-A2 S:14◦20’16.6” - W:040◦14’50.2” 

Cravolândia-A3 S:13◦23’27.9”-  W:039◦48’52.4” 

Cravolândia-A4 S:13◦28’17.4” - W:039◦44’52.9” 

Cravolândia-A5 S:13◦22’18.0” - W:039◦47’55.5” 

Cravolândia-A6 S:13◦21’23.9” - W:039◦49’48.1” 

Cravolândia-A7 S:13◦32’17.7”-  W:039◦40’18.9” 

Jequié-A8 S:13◦44’39.63”-W:040◦21’46.00” 

Jequié-A9 S:13◦52’18.5” - W:040◦14’8.52” 

Jequié-A10 S:13◦59’49.71”- W:040◦12’22.32” 

Jequié-A11 S:14◦2’32.19” -  W:040◦13’33.24” 

Jequié-A12 S:14◦06’49.86” -W:040◦16’40.59” 

Jequié-A13 S:14◦07’58.83” -W:040◦10’57.72” 

Lafaiete Coutinho-A14 S:13◦40’04.15” -W:040◦12’43.63” 

Manoel Vitorino-A15 S:13◦56’29.37” -W:040◦46’51.57” 
 

 Devido a dificuldade de acesso a essas propriedades privadas (com exceção do Parque 

de Boa Nova), as visitas nas respectivas áreas foram realizadas a medida que informações de 

ataques de onças às criações eram disponibilizadas. Dessa forma, após os ataques, as buscas 

por material biológico eram realizadas nas trilhas pré-definidas na área, além dos locais onde 

as presas eram encontradas.  

  

4.2.2. Área de instalação das armadilhas de pelo 

 

 Para a instalação das armadilhas de pelo, foram escolhidas algumas regiões localizadas 

no Parque Nacional de Boa Nova, na cidade de Boa Nova. Esse local foi escolhido devido ao 

acesso mais fácil aos locais de coleta. Existem registros recentes de predação por onças em 

propriedades próximas ao parque e visualização de pegadas de felinos e presas em potencial 

desses animais, como Cervideo (veados) e Tayassu tajacu (catetos). 

   No Parque Nacional de Boa Nova, foram selecionadas 2 trilhas: T1-Lagoa D’anta, 

com 9 Km de extensão, em uma área de Caatinga com vegetação aberta e três lagoas perenes 

próximas a trilha que armazenam água no período de chuva. Foram instaladas 13 armadilhas 

de pelo nessa trilha, com aproximadamente 800 m entre elas. E T2- Trilha das Torres, com 

extensão de 7 Km, em uma vegetação de mata de cipó, com formação de serrapilheira e um 
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leve desenvolvimento de sub-bosque. Foram instaladas 9 armadilhas nessa trilha, com cerca 

de 600 m de distância entre elas.  

 

 
 

Figura 07. Mapa da região sudoeste da Bahia com os pontos de coletas. As cores diferentes 

representam os diferentes municípios amostrados. Amarelo: Boa Nova (dois pontos de coleta); Verde: 

Cravolândia (cinco pontos de coleta); Roxo: Lafaiete Coutinho ( um ponto de coleta); Vermelho: 

Jequié ( seis pontos de coleta); Azul: Manoel Vitorino (um ponto de coleta). 

 Fonte: Google earth. 

  

 As duas trilhas estão próximas a uma região de lajedo com rochas, local utilizado 

como descanso por felinos em geral. As armadilhas foram mantidas nas trilhas por 12 meses, 

sendo e conferidas a cada 15 dias para coleta de possíveis amostras. 

 

4.3. ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS 

  

Para a confirmação visual da presença de onça-parda nas áreas de estudo, três 

armadilhas fotográficas da marca TIGRINUS Digital 6.3D. Foram colocadas em conjunto nas 

rotas onde foram avistados rastros em 3 propriedades rurais na cidade de Jequié-BA. Esses 
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A B 

locais foram escolhidos também devido à frequência e o grande número de ataques a rebanhos 

reportados por moradores e criadores da região (Figura 08).  

 Essa abordagem foi utilizada apenas como complemento para a verificação da 

ocorrência de onça-parda nos locais escolhidos, visto que o número reduzido de equipamentos 

inviabiliza delineamentos para inferências ecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Utilização de armadilha fotográfica para verificação da ocorrência de onça-parda. A. 

Câmera instalada em árvore próxima a rastro (cavado); B. rota de locomoção onde a câmera foi 

instalada.  

Fonte: Marcelo Cervini, 2014. 
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4.4. MÉTODOS 

 

4.4.1. Extração do DNA 

 

4.4.1.1 – DNA Fecal 

 

 A extração de DNA fecal foi realizada utilizando o kit de extração “QIAamp® Fast 

DNA Stool Mini Kit”,  de acordo com as normas do fabricante. 

O DNA proveniente do processo de extração fecal não foi quantificado, pois o 

material genético obtido é uma mistura entre o DNA de onça-parda, proveniente de células da 

mucosa intestinal presentes nas fezes e dos organismos que o animal ingeriu.  

 

4.4.1.2. DNA do Pelo 

 

 Para a extração do DNA de pelo (1 unidade), foi utilizado o protocolo com fenol-

clorofórmio, seguido de digestão com Proteinase K e precipitação com etanol, de acordo com 

Sambrook et al., 1989. O DNA extraído foi quantificado em gel de agarose 0,8% e corado 

com GelRed (Invitrogen). 

 

4.4.1.3. DNA Tecido 

 

 A extração do DNA das amostras de tecido foi realizada utilizando o kit de extração 

“Wizard® Genomic DNA Purification Kit” (Promega™), segundo as instruções do 

fabricante. O material foi quantificado em gel de agarose 0,8% e corado com GelRed 

(Invitrogen). 
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4.4.2. Análises moleculares 

 

4.4.2.1. Identificação molecular de espécies 

 

Para realizar o diagnóstico das espécies das amostras coletadas (fezes, tecido e pelo), 

foram realizadas amplificações de fragmentos dos genes mitocondriais Citocromo B (CytB) e 

ATP sintase subunidade 6 (ATP6).  

Para o gene CytB, foi amplificado um fragmento informativo de aproximadamente 150 

bases de bases (pb) de acordo com Farrel et al., (2000). Os iniciadores utilizados foram: 

 (F: 5’- AAACTGCAGCCCCTCAGAATGATATTTGTC-3’, R: 5’-TATTCTTTAT 

CTGCCTATACATRCACG-3’).  

Para o gene ATP6 foi amplificado um fragmento de 172 pb, de acordo com Trigo et 

al., 2008. Os iniciadores utilizados foram (F: 5’- AACGAAAATCTATTCGCCTCT-3’; R: 

5’-CCAGTATTTGTTTTTGATGTTAG-3’). 

Para a reação de PCR com volume final de 15 μL do CytB foi utilizado 1X Buffer  

(200 mM Tris-HCl, pH 8.4, 500mM KCl), 1,5 mM MgCl2 ,  1U de  TaqDNA Polimerase 

(Invitrogen™), 1,25 mM dNTPs (Invitrogen™) ,0,5% Tween e 10 pmol de cada iniciador, 

com  3,0 μL do DNA extraído (sem concentração definida). 

Para a reação de PCR do gene ATP6 com volume final de 20μL, foi utilizado 1X 

Buffer (200 mM Tris-HCl, pH 8.4, 500 mM KCl), 2,0-2,5 mM MgCl2 , 0 1U de TaqDNA 

Polimerase (Invitrogen™), 200 µM dNTPs (Invitrogen™) ,0,5% Tween e 2 pmol de cada 

iniciador, com DNA variando entre 1 e 6 µl. 

As reações de amplificação (foward e reverse dos fragmentos dos genes citados) 

foram realizadas no Termociclador da marca Applied Biosystems™ (2720 ThermalCycler), e 

seguiram a seguinte programa:  94ºC por 5 minutos; 35 ciclos a 94ºC por 1 minuto, 48ºC por 

1 minuto e 10 segundos, 72ºC por 1 minuto e 10 minutos a 72ºC. 

 Após as reações de PCR, os produtos da amplificação foram verificados por 

eletroforese em gel de agarose a 1,2%, corado com GelRed. 
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4.4.2.2. Purificação e Sequenciamento 

 

  Os produtos do PCR com o tamanho dos fragmentos esperados foram purificadas 

com EXO-SAP (Exonuclease I, Shrimp Alkaline Phosphatase) seguindo as normas do 

fabricante. 

  A reação de sequenciamento foi realizada com o Kit BigDye Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing (Applied Biosystems, USA). As amostras foram submetidas ao sequenciamento 

no sequenciador automático ABI 3730 XL DNA Analyzer (Applied Biosystems, Foster City, 

California (CA) na Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Jaboticabal. 

 

4.4.2.3. Análise das Sequências 

 

A qualidade das seqüências dos fragmentos amplificados (CytB e ATP6) foram 

visualizadas e editadas com o auxílio do programa BioEdit Sequence Alignment Editor versão 

7.1.9 (Hall, 1999)  

Após a edição dos resultados, as sequências foram analisadas através do programa 

BLAST (Basic Local Alignment Search Tool), ferramenta do banco de dados NCBI (National 

Center for Biotechnology Information (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi). As sequências 

foram comparadas com o referido dados do NCBI, indicando qual a região amplificada e qual 

a possível espécie referente a sequência (Tabela 02). 

Tabela 02. Sequências do gene ATP6 de P. concolor e Leopardus pardalis selecionadas para 

comparação com as amostras obtidas nesse estudo. 

Espécie Número de acesso  Localidade 

Puma concolor |gb|KR132582.1| América do Norte 

Puma concolor |gb|JN999997.1| América do Norte 

Puma concolor |gb|AY598482.1| América do Norte 

Puma concolor |gb|AH014071.1| América do Norte 

Puma concolor |gb|FJ596285.1| América do Sul 

Puma concolor |gb|FJ596286.1| América do Sul 

Puma concolor |gb|FJ596287.1| América do Sul 

Leopardus padalis |gb|KR132588.1| América do Norte 

Felis catus \ NC_001700.1\ América do Sul 

Felis catus \gb\U20753.1\ América do Sul 

Fonte: Gene Bank. 
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A árvore de Neighbor-Joining (Nei & Kumar, 2000) foi construída baseada no método 

de substituição nucleotídica Kimura-2-Parâmetros (Kimura, 1980) com 10000 replicações de 

bootstrap foi feita por meio do programa MEGA 6 (Tamura, 2013) e a significância estatística 

pelo modelo de bootstrap. 

A rede de haplótipos foi obtida com o Haploview  (Barrett et al., 2005). Para a 

construção da árvore e rede de haplótipo, foram adicionadas as sequências de amostras 

selecionadas no GeneBank (Tabela 02). 

 

4.4.2.4. Identificação Individual 

 

A identificação individual das amostras foi realizada com marcadores microssatélites 

em 12 locos desenvolvidos por Kurushima et al., (2006) para a P. concolor. As características 

dos marcadores podem ser visualizadas na Tabela 03. Para as amplificações, os iniciadores 

Foward foram marcados com fluorófos para posterior análise automática dos genótipos. 

As reações foram realizadas utilizando o Buffer 1X (200 mM Tris-HCl, pH 8.4, 

500mM KCl), MgCl2 a 1,5 mM, 1U de TaqDNA Polimerase (Invitrogen™), 1,25 mM  de 

dNTP (Invitrogen™) , Tween a 0,5%, 10 pmol de cada iniciador, em um volume final de 15 

μL. 

As reações de amplificação foram realizadas no Termociclador Applied, Biosystems™ 

(2720 ThermalCycler), com a seguinte programação: 94ºC por 5 minutos; 35 ciclos a 94ºC 

por 1 minuto, 54ºC por 1 minuto, 72ºC por 1 minuto e 10 minutos 72ºC.  

As amostras foram enviadas para a empresa DNA Consult Genética e Biotecnologia 

(São Carlos-SP) para a genotipagem em sequenciador automático MegaBACE (GE 

Healthcare). Os eletroferogramas foram analisados individualmente utilizando o software 

Fragment Profile3.1 (GE Healthcare) 
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Tabela 03 - Características dos 12 marcadores microssatélites utilizados nas análises. Ac: Número de 

acesso no GeneBank; F: Foward; R: Reverse; pb (pares de base). 

Locos 
Fragmento 

(pb) 

Ac. Seqüência dos Iniciadores (5`- 3`) 

PcoA208w 180-220 DQ660985 F: TGGCAGCTTTAGTGGAAAGAC 

R: CCCTATTAAATACCGCCTCACT 

PcoA216w 240-260 DQ660986 F: CTTGGCTCCTTGAATGTGATC 

R:GCTGTGTGACTGTAAGCAGGTTA  

PcoA339w 259-277 DQ660988 F: AGTGGCAAACCTTTCTGGGT 

R: gttcttGCCTCCCTCTGAAGTGCATAT 

PcoB003w 263-289 DQ660989 F: CCTCAGGTTCCTTGTCTGTAA 

R: gttcttCAGTCCTAACAGGGACGTGTAC 

PcoB010w 201-229 DQ660990 F: TACGGAAAGGTACTGGCAACT 

R: gttcttCCTGGTAATAGAGGCAGGTGT 

PcoB210w 157-185 DQ660993 F: CTTGGGATGTCTCATGTGGTT 

R: CATCTTGGTGTTGATCCTCTAGTC 

PcoC108w 117-141 DQ660998 F: CTTGATGATGTTGAGGCAGATC 

R: ACATGGTAGGTGCTGGGTAAT 

PcoC112w 138-170 DQ660999 F: TTCACCCTTCTGTCCACCTGT 

R: GGGCACGTAGTAGGCCAATAA 

PcoC209w 245-269 DQ661000 F: TCAGGCAGTATTCATCCCTTTG 

R: TCCCTCCCTTCCCTGCTTATA 

PcoC217w 232-252 DQ661001 F: TCCCCAACTCATCGTTCTTTACTCC 

R: AAATGGGCTGATAGAGGACAG 

PcoD103 263-287 DQ661003 F: ACCAAAGACACTTCTGAACCCTAC 

R: ACAGTAAAGGGATGCTAGGAGACTAC 

PcoD217 236-268 DQ661004 F: CCCCTGCTTTGAAAAAACTCTC 

R:CCTGTTCTCCAACCTACAGATAGC 

Fonte: Kurushima et al., 2006, com modificações pelo autor. 
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4.4.2.5. Sexagem das amostras 

 

 Para a sexagem das amostras, foi amplificado uma porção do gene da Amelogenina, 

localizado nos cromossomos sexuais de acordo com Pilgrim et al., (2005). Para a análise dos 

amplificados, existe uma deleção de 20pb no cromossomo Y. Sendo assim, os machos 

apresentam 2 bandas (194 e 214pb) na eletroforese, e as fêmeas, apenas 1 (214pb). Para evitar 

falso positivo, as amplificações foram realizadas com algumas amostras cujo sexo era 

conhecido, amostras provenientes dos tecidos de animais mortos encontrados nas trilhas de 

coleta. 

Para as reações de amplificação com volume final de 15μL, foi utilizado 1X Buffer 

(200 mM Tris-HCl, pH 8.4, 500 mM KCl), 1,5 mM MgCl2 , 1U de TaqDNA Polimerase 

(Invitrogen™), 1,25 µM dNTPs (Invitrogen™) ,0,5% Tween e 10 pmol de cada iniciador e 

3,0 µl DNA. 

As reações de amplificação (foward e reverse dos genes citados) foram realizadas no 

Termociclador Applied, Biosystems™ (2720 ThermalCycler), e seguiram a seguinte 

programa:  94ºC por 5 minutos; 35 ciclos a 94ºC por 1 minuto, 48ºC por 1 minuto e 40 

segundos, 72ºC por 1 minuto e 10 minutos a 72ºC. Após as reações de PCR, os produtos da 

amplificação foram verificados por eletroforese em gel de agarose a 1,2% e corado com 

GelRed. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. COLETA DAS AMOSTRAS BIOLÓGICAS 

 

Entre novembro de 2012 a julho de 2015, um total de 136 amostras biológicas foram 

coletadas. Dessas, 32 amostras de fezes, 95 amostras de pelo e 9 amostras de tecido. Os locais 

onde as amostras foram coletadas podem ser vista na Tabela 04.  

Além da coleta de fezes por busca ativa nas rotas de locomoção previamente 

determinadas, foram coletados 8 amostras no Parque Nacional de Boa Nova. Essas amostras 

foram localizadas próximas às armadilhas de pelos. Esse comportamento de marcar território 

com excremento é típico de carnívoros territorialistas, que provavelmente foram estimulados 

pelo cheiro (erva-de-gato) presente na região da armadilha (Oliveira & Cassaro, 1999). Mais 3 

amostras foram encontradas na trilha da Lagoa D’anta e 1 encontradas em uma área próxima a 

trilha das Torres. 

Tabela 04. Número e tipo de amostras coletadas nas áreas amostradas. 

Área n. de amostras Tipo Coordenadas 

Boa Nova-A1 
79 

03 

Pelos 

Fezes 

S:14◦20’42.2” 

W:040◦15’04.0” 

Boa Nova-A2 
16 

01 

Pelos 

Fezes 

S:14◦20’16.6” 

W:040◦14’50.2” 

Cravolândia-A3 
11 Fezes S:13◦23’27.9” 

W:039◦48’52.4” 

Cravolândia-A6 
07 Fezes S:13◦21’23.9” 

W:039◦49’48.1” 

Jequié-A8 
03 

02 

Couro 

Fezes 

S:13◦44’39.63” 

W:040◦21’46.00” 

Jequié-A9 
01 Tecido S:13◦52’18.5” 

W:040◦14’8.52” 

Jequié-A10 01 Fezes S:13◦59’49.71”- 

W:040◦12’22.32” 

Jequié-A11 04 Fezes S:14◦2’32.19” -  

W:040◦13’33.24” 

Jequié-A12 
03 

02 

Tecido 

Fezes 

S:14◦06’49.86” 

W:040◦16’40.59” 

Lafaiete-Coutinho-A14 
01 Tecido S:13◦40’04.15” 

W:040◦12’43.63” 

Manoel Vitorino-A15 
01 

01 

Tecido 

Fezes 

S:13◦56’29.37” 

W:040◦46’51.57” 
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A baixa densidade de grandes carnívoros e o pouco conhecimento sobre o grupo na 

área de estudo justifica a diferença na quantidade de amostragem em comparação com os 

estudos realizados no sudeste do país, como por exemplo Miotto et al., (2007), que estudando 

populações de onça parda (Puma concolor) na estação ecológica do Jataí-SP, encontraram 32 

amostras de fezes em onze meses de coleta. 

 Outro fator que pode ter dificultado uma maior obtenção de amostras foi o fato de que 

a maioria das áreas com potencial de amostragem são propriedades privadas que estão em 

conflito com as onças que transitam pela região. Portanto, para conseguir o acesso a esses 

locais, é necessário um dispendioso esforço de convencimento com os proprietários das áreas, 

demonstrando a importância em identificar os locais de movimentação e padrões de ataque as 

criações. Isso impede a padronização de visitas a determinadas áreas, o que permitiria maior 

probabilidade de obter um número maior de amostras, além de material mais recente. 

 Algumas estratégias vêm sendo utilizadas com o objetivo de aumentar o número de 

amostras de fezes coletadas em diferentes espécies, incluindo as de felinos. A utilização de 

cães treinados para identificar fezes foi realizada com sucesso, permitindo uma maior 

amostragem em estudos com espécies de grande área de vida (Vynne et al., 2011; Wultsch et 

al., 2014; DeMatteo et al., 2014). 

  

5.2. ARMADILHAS DE PELO 

 

Após a verificação das armadilhas ao longo de 1 ano (fevereiro de 2014 a março de 

2015), foram coletados 95 amostras de pelo nas armadilhas instaladas no Parque Nacional de 

Boa Nova. Desse total, 79 pelos (83,1%) foram coletados nas armadilhas presentes na trilha 

Lagoa D’anta e 16 (16,9%) nas armadilhas da trilha das Torres. Informações sobre o número 

de pelo por armadilha em cada trilha amostras podem ser vistas na tabela 05.   

A metodologia de armadilha de pelos foi eficiente na obtenção de amostras e pode ser 

utilizada com frequência em estudos com felinos. (Figura 09). 

A maior quantidade de pelos obtidos nas armadilhas instaladas na trilha Lagoa D’Anta 

(Tabela 5) pode ser explicada pela presença de reservatórios de água próximos a trilha, que 

pode ser constatada, através da observação de pegadas, uma intensa movimentação de animais 

nesses reservatórios para consumir água.   
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Pegadas de cervídeos (veados), Tauassu tajacu (catetos), pequenos felinos e aves 

foram alguns dos rastros encontrados e identificados nessa região. Como a trilha Lagoa 

D’Anta é uma das rotas de acesso a esse local, espera-se maior sucesso na obtenção de pelos. 

As armadilhas AR1, AR2 e AR3 são as mais próximas aos reservatórios citados, sendo 

que 87,3% das amostras de pelos coletados. 

García-Alaníz et al., (2010) destacaram a eficiência das armadilhas de pelo na 

identificação de felinos no México. Em dois anos de coleta, 389 amostras pelos foram obtidos 

nas armadilhas. As armadilhas obtiveram um sucesso de 43,8%, resultado semelhante aos 

49% descritos por Ruell & Crooks, 2007 e no presente trabalho calculada uma eficiência de 

42,8%, percentagem próxima das citadas, sendo então, a armadilha de pelo considerada 

eficiente na coleta de pelos. 

A obtenção de pelos em armadilhas auxilia o levantamento da onça-parda nas áreas 

estudadas. Isso permite validar a ocorrência desses animais nessas regiões. 

Os pelos podem ser utilizados em análises moleculares, sendo possível identificar a 

espécie e inferir sobre outras estimativas moleculares (Mills et al., 2000; Long et al., 2007; 

Ruel  & Crooks, 2007; García-Alaníz et al.,2010; Portella et al.,2013). 

 Em determinados casos, a obtenção de DNA de um único pelo pode ser difícil, tanto 

pelo pouco material disponível quanto pela degradação do DNA exposto a diferentes 

condições ambientais (Portella et al., 2013). Não foi possível fazer a identificação molecular 

dos pelos, provavelmente pela degradação do DNA do bulbo piloso pelo tempo de exposição 

os pelos nas armadilhas.   

 Nesses casos é possível realizar a análise tricológica do pelo (Quadros & Emygdio 

Filho, 2006; Vanstreels et al., 2010; Silveira et al., 2013). Diferentes espécies de felinos 

apresentam diferenças na estrutura do pelo, sendo possível determinar a espécie correta da 

amostra coletada. Essa metodologia permite a identificação da ocorrência de animais de 

diferentes espécies nas áreas avaliadas.    

 Estudos utilizaram diferentes metodologias na obtenção de pelos para as análises 

populacionais e levantamento de fauna (Zielinski  et al., 2006; Castro-Arellano et al., 2008; 

Kendall & McKelvey, 2008; Portella et al.,2013) 

  Sendo assim, essa metodologia não-invasiva pode ser utilizada para diversas espécies 

auxiliando na quantificação da diversidade local. Essas informações são importantes na 

elaboração de estratégias de conservação de espécies, além de direcionar a delimitação de 

áreas prioritárias para a conservação (García-Alaníz et al., 2010; Portella et al., 2013).    
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Alguns estudos não obtiveram sucesso com a metodologia de armadilhas de pelo 

(Downey et al., 2007; Long et al., 2007; Reed, 2011; Portella et al., 2013). A dificuldade em 

atrair a espécie alvo para as armadilhas e a baixa densidade populacional da espécie em 

questão foram alguns dos fatores que inviabilizaram a obtenção do material.  
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Tabela 05. Informações sobre as coletas de pelos realizadas no Parque Nacional de Boa Nova. AR representa as armadilhas distribuídas pela Trilha Lagoa 

D’Anta e Trilha das Torres. N: número total de amostras coletado por trilha, considerando cada fio de pelo coletado como uma amostra. X: Ausência de 

armadilha. 

 

 
N AR01 AR02 AR03 AR04 AR05 AR06 AR07 AR08 AR09 AR10 AR11 AR12 AR13 

Lagoa D’anta 

 

79 37 03 29 - 4 - - 04 01 01 - - - 

Trilha das 

Torres 

16 01 03 - 06 - - - 06 X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 09. Armadilha de pelo instalada na trilha das Torres (AR8). Destaque (em vermelho) para amostras de fios de pelos presos na porção superior da 

armadilha.  

Fonte: Marcelo Cervini,2014.
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  Os obstáculos encontrados para a utilização da armadilha de pelo podem ser 

superados com algumas alterações no tipo de armadilha, no atrativo utilizado (Portella 

et al., 2013), assim como no tempo de exposição em campo, nos locais e na época do 

ano que são instaladas ( Downey et al., 2007).  

Portando, existem diversas variáveis que podem interferir nos resultados, por ser 

uma metodologia de amostras não invasivas, consequentemente, causa pouca ou 

nenhuma interferência negativa ao animal estudado e somado com as diversas 

inferências possíveis, como as análises moleculares ou da tricologia, justifica- se o 

esforço amostral que se faz necessário para a aplicação da metodologia.     

 

5.3.  REGISTROS FOTOGRÁFICOS 

 

A utilização de armadilhas fotográficas na determinação faunística de mamíferos 

de médio e grande porte distribuídos em determinada localidade são fundamentais para 

o conhecimento da biodiversidade local, auxiliando na determinação de áreas protegidas 

(Rezini, 2007, Silveira, 2009; Harmsen et al., 2010; Mazzolli, 2010; Negões, 2010).  

No presente trabalho, a utilização das armadilhas fotográficas teve como 

objetivo registrar a ocorrência de onças-pardas nas áreas de estudo. Foi possível 

identificar, pela primeira vez na literatura, a presença de animais adultos e juvenis em 

áreas onde foram registrados ataques a criações (Figura 10)(Tabela 05).  

A presença de indivíduos adultos e juvenis indica a plasticidade que a onça-

parda possui mesmo em áreas degradadas e antropizadas. Além disso, pode ser 

verificado que esses animais utilizam com freqüência trilhas de outros animais (como 

bovinos presentes na região) e estradas de terra nas propriedades. Essa característica da 

onça-parda foi observada em outros estudos, tanto por registros fotográficos quanto pela 

maior quantidade de fezes encontradas nessas áreas quando comparado à regiões com 

mata mais densa (Miotto et al., 2012; Palomares et al., 2002).  

Os horários de atividade ocorreram tanto no período noturno, que é 

característico da espécie (Figura 10. A. F. G.) (Oliveira & Cassaro, 1999), quanto no 

período diurno incomum para a Puma concolor (Figura 10. B. C. D.). Também se 

observa a diferença de peso das onças adultas (Figura 10. A. D. F.G.) e nas juvenis 
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(Figura 10. B. C.), o peso das onças juvenis pode ter relação com o horário dos 

forrageio que foram registrados no período diurno, podendo estar relacionado com a 

disponibilidade de presas nessa área (Tabela 06).  

Em estudos utilizando armadilhas fotográficas com onça-parda, faz-se 

necessário a adequação das metodologias padronizadas para outras espécies de felinos. 

Diferentemente das onças-pintadas, as onças-pardas não apresentam os padrões de 

pintas ao longo do corpo, característica que auxilia na correta identificação individual. 

  

Tabela 06. Dados dos registros fotográficos das áreas de Jequié. 

Indivíduos da 

Figura 10 

Horários 

(Horas/minutos) 

Data  Área do registro 

A 23:18 26/11/2013 A12 

B  14:20 24/12/2013 A12 

C  7:40 19/02/2015 A13 

D 5:46 30/03/2015 A11 

E 13:29 22/04/2015 A11 

F 4:49 15/04/2015 A10 

G 4:45 15/04/2015 A10 

 

 Essas adaptações metodológicas são necessárias em estudos de abundância, pois 

a individualização de cada registro fotográfico ao logo da área estudada é 

imprescindível para estimar essa variável (Kelly et al., 2008). Dentre as modificações, 

recomenda-se a utilização de duas armadilhas fotográficas por ponto, sendo uma 

colocada em frente da outra. Dessa forma, é possível registras ambos os lados dos 

indivíduos, aumentando as chances de identificar cada animal (Kelly et al., 2008) 

 Os animais da figura 10-F e 10-G são exemplos da dificuldade em individualizar 

os registros fotográficos. O simples registro da ocorrência de onças-pardas nas áreas 

onde são evidenciados ataques frequentes a animais de criação é importante na 

determinação dos horários de maior atividade desses animais, o que permite identificar 

possíveis padrões de predação (Barella & Palmeira, 2008; Barbosa & Barbosa, 2011; 

Hoogestteijn & Hoogesteijn, 2011; Marchini et al., 2011).  

 Os registros obtidos no presente trabalho auxiliaram na verificação da ocorrência 

de onças-pardas nas áreas estudadas. Essas informações são importantes na definição de 

estratégias de manejo dos rebanhos nas áreas, diminuindo as perdas por predação desses 
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animais. Essas ações são práticas importantes para restabelecer a estabilidade ecológica 

no local. 

A presença da onça-parda em áreas rurais na cidade de Jequié chegou ao 

conhecimento da população em geral devido aos recorrentes ataques a potros e outros 

animais de criação (ANEXO I).  

Na referida área, foram registrados a ocorrência desses animais tanto por 

registros fotográficos (Figura 10 –D a G) quanto por coleta de fezes e visualização de 

rastros. Em uma das amostras de fezes, foi possível observar a presença de pelos longos 

similares a de cavalos. A onça-parda da figura 10 – D é um animal (macho) com 

potencial para predar potros, devido ao grande porte e presença da mesma na região.   

Foi possível visualizar a presença de outros animais nas áreas aonde foram 

registradas as onças (Jequié e Cravolândia), como pode ser observado na Figura 11. 

Alguns desses animais são presas naturais das onças-pardas, como o Mazama 

gouazoubira (veado catingueiro) (Figura 11-A).   
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Figura 10 - Registro fotográfico de onças-pardas em diferentes áreas de estudo:.A e B: Indivíduo adulto e juvenil (A12); C:Dois juvenis ( A13); D e F: 

Adultos no ponto 2 (A11); E e G: juvenil e adulto no ponto 1 (A10). 2014-2015. 

Fonte: Marcelo Cervini
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A verificação da presença de presas naturais das onças nas áreas estudadas são 

um bom indicativo de disponibilidade de recursos para esses animais. Essas 

características reforçam a importância da manutenção de áreas de mata nativa e da 

fiscalização da caça ilegal. Essas medidas potencializam o sucesso de ações combinadas 

entre os pecuaristas (investindo no manejo das criações) e os órgãos governamentais 

(responsáveis pela proteção da fauna) na manutenção sustentável das onças-pardas e 

demais animais na região. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Registro fotográfico de outros animais encontrados nas áreas estudadas, sendo 

algumas das espécies presas naturais da onça-parda: A-B e G: Veado catingueiro (Mazama 

gouazoubira); C: Zabelê (Crypturellus noctivagus zabele); D: Siriema (Cariama cristata); 

E:raposa; F: Raposinha-do-campo (Lycalopex vetulus).2014-2015. 

Marcelo Cervini. 
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5.4. IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA DAS ESPÉCIES 

 

As análises moleculares que utilizam DNA extraído de amostras não –invasivas 

exigem maior esforço laboratorial para a acurácia dos resultados. Inúmeros inibidores 

estão presentes nas fezes, dificultando a amplificação dessas amostras. Além disso, 

observa-se a baixa qualidade do DNA (Taberlet et al., 1996; Palomares et al., 2002) e a 

dificuldade em quantificar o fragmento desejado e não o pertencente as presas, 

endoparasitas e microorganismos (Ernest, 2003). O resultado dessa soma de fatores é o 

baixo sucesso nas amplificações e o maior risco de contaminações (Taberlet  et al., 

1999).  

Para a análise do DNA fecal faz-se necessário a aplicação de parâmetros 

criteriosos, tanto na aplicação da metodologia quanto na análise dos dados. Entretanto, 

segmentos curtos de determinados genes permitem a identificação ao nível de espécie 

(Ernest et al., 2000; Palomares et al., 2002; Pigott et al., 2003; Miotto et al., 2007; Haag 

et al., 2009; Chaves et al., 2012; Shehzad et al., 2012). 

Das 67 amostras coletadas (sem contabilizar os pelos), 32 (48%) foram 

utilizadas para as análises moleculares (25 de fezes, 4 de couro e 3 de tecido).  

Não foi possível utilizar os pelos coletados nas armadilhas para a realização das 

análises moleculares. As porções dos genes mitocondriais utilizadas (ATP6 e CytB) não 

amplificaram, impossibilitando a identificação das espécies através dos pelos. Fatores 

climáticos e o tempo de exposição do pelo nas armadilhas podem ter interferido na taxa 

de degradação do DNA presente no bulbo piloso. 

Segundo Portella (2013), a degradação do DNA presente no pelo é iniciada a 

partir do segundo dia de exposição do mesmo nas regiões neotropicais. Dessa forma, 

devido ao maior tempo de exposição dos pelos nas armadilhas instaladas em Boa Nova, 

as amplificações podem ter sido prejudicadas. 

Para confirmar que as amostras de pelo não amplificaram provavelmente pela 

degradação à exposição no ambiente seco e não por dificuldades metodológicas, foi 

realizada uma reação de amplificação do gene ATP6, nas mesmas condições utilizadas 

para as demais amostras em 1 amostra controle. Para isso, um pelo de onça-parda, 
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(retirado de um animal encontrado morto na cidade de Manoel Vitorino) foi utilizado 

para validar a metodologia. 

 Após a extração do DNA e reação de PCR da amostra controle, foi possível 

amplificar a porção do gene ATP6. O fragmento, após os procedimentos laboratoriais 

foi enviado para sequenciamento. A análise confirmou a espécie como Puma concolor. 

Sendo assim, a dificuldade na amplificação não deve ser atribuída a pouca quantidade 

de DNA disponível em um pelo, e sim, pela degradação desse material exposto ao 

ambiente. 

Devido à eficiência na obtenção de pelos nas armadilhas, mas a impossibilidade 

da análise molecular desse material pode-se concluir que a combinação dessas 

metodologias deve ser realizada com curtos intervalos de coleta dos pelos, minimizando 

a degradação do DNA disponível nessas amostras. 

Apesar da dificuldade observada, García-Alaníz et al., (2010) identificaram 

espécies de felinos (Leopardus pardalis, Leopardus wiedii  e a Puma yagouaroundy) 

nos 41 fios de pelos (29% dos pelos coletados) obtidos em armadilhas, demonstrando o 

potencial desse método em estudos de fauna. 

As sequências geradas na amplificação das regiões do CytB não foi utilizada (em 

todas as amostras) devido a baixa qualidade e repetibilidade das mesmas em todas as 

amostras testadas. Foram realizadas modificações nos protocolos de amplificação e 

purificação, entretanto, essas padronizações não resultaram em sequências com 

qualidade para a realização das análises.  

Chaves et al., (2012) verificaram um maior sucesso na amplificação de amostras 

de fezes com fragmentos de menores tamanhos (pb). Essa característica também foi 

observada por Broquet et al., 2007). Dentre os 3 genes utilizados na identificação de 

onça-parda, o ATP6 é o que amplifica o menor fragmento (174 pb) e o que apresentou 

resultados concretos.    

Os genes COI e CytB são os mais utilizados na identificação molecular de 

espécies (Farrel et al., 2000; Hebert et al., 2003; García-Alaníz et al., 2010; Graeff, 

2008; Haag et al., 2009; Ferreira et al., 2011; Chaves et al., 2012;  Kelly et al., 2012). 

São utilizados em diferentes tipos de amostras biológicas, inclusive em pelos e fezes. 

Devido a isso, inúmeras sequências desses genes de felinos em geral estão disponíveis 

PPGGBC



59 
 

para comparação. Entretanto, como o objetivo era a identificação molecular das 

amostras, o gene ATP6 apresentou sequências confiáveis e com qualidade 

(eletroferogramas sem interferência basal e sem sobreposição), permitindo a 

identificação.      

Após a comparação das sequências do ATP6 obtidas das amostras de fezes e 

tecido com as informações depositadas no GeneBank, foi possível a identificação 

molecular de 13 amostras (36%) pertencentes a espécie Puma concolor, sendo estas as 

primeiras identificações moleculares da espécie na região do Nordeste do Brasil. 

Também foram identificados amostras de gato doméstico (Felis catus) (36%), quatro 

amostras de lobo-guará (Chrysocyons brachyurus), 1 amostra de jaguatirica (Leopardus 

pardalis) e 1 amostra de cão doméstico (Tabela 6). 

As amostras pertencentes a espécie Puma concolor apresentaram similaridade 

superior a 96% para as sequências referências (GeneBank). Já para as amostras de gato 

doméstico e lobo-guará foram abaixo de 90%. 

A comparação de algumas sequências do ATP6 geradas com as depositadas no 

GeneBank pode ter gerado um erro na identificação de espécie nas amostras 

identificadas como gato doméstico (Felis catus) e lobo-guará (Chrysocyons 

brachyurus). Isso pode ter ocorrido devido a ausência de sequências do gene ATP6 de 

algumas espécies (Chaves et al., 2012) que possuem ocorrência conhecida para as áreas 

estudadas. Sendo assim, foram indicadas as sequências de espécies com maior 

similaridade dentre as que estão disponíveis no banco de dados. 

Informações de conhecedores locais e a visualização de animais nas áreas de 

coleta como Raposinha-do-campo (Lycalopex vetulus), gato-do-mato-pequeno 

(Leopardus tigrinus) e gato-do-mato (Leopardus geoffroyi) são alguns dos exemplos de 

espécies que podem ter sido identificadas erroneamente como lobo-guará e gato 

doméstico. As sequências de CytB e COI não apresentaram qualidade para utilização, 

impedindo a resolução dessa questão.      

Já para a onça-parda, que possui sequências disponíveis, mesmo sendo de outras 

localidades, foi realizada a comparação. Para a construção da árvore de Neighbor-

Joining (Figura 12), foram adicionadas sete sequências de Puma concolor depositadas 

no GeneBank, além de uma sequência de Leopardus pardalis como grupo externo. 
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Tabela 07. Identificação molecular das espécies utilizando sequências obtidas dos fragmentos 

do gene ATP-6.As sequências obtidas foram submetidas a ferramenta Blast para comparação de 

similaridade com as sequências depositadas no GeneBank. As amostras de Puma concolor estão 

em destaque. 

Amostra Tipo de amostra Gene ATP-6 

01 Fezes Leopardus pardalis 

02 Fezes Felis catus 

03 Fezes Canis familiaris 

04 Fezes Chrysocyons brachyurus 

05 Fezes Chrysocyons brachyurus 

06 Fezes Chrysocyons brachyurus 

07 Fezes Puma concolor 

08 Fezes Puma concolor 

09 Fezes Puma concolor 

10 Fezes Puma concolor 

11 Fezes Felis catus 

13 Fezes Felis catus 

14 Fezes Puma concolor 

15 Fezes Felis catus 

16 Fezes Felis catus 

17 Fezes Felis catus 

18 Fezes Felis catus 

19 Fezes Felis catus 

21 Fezes Felis catus 

22 Fezes Felis catus 

23 Fezes Felis catus 

24 Fezes Felis catus 

25 Fezes Felis catus 

28 Fezes Puma concolor 

29 Fezes Chrysocyons brachyurus 

34 Tecido Puma concolor 

35 Tecido Puma concolor 

36 Tecido Puma concolor 

37 Couro Puma concolor 

38 Couro Puma concolor 

39 Couro Puma concolor 

40 Couro Puma concolor 
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Figura 12. Árvore de Neighbor-Joining baseada nas seqüências de ATP6 de Puma concolor das 

amostras analisadas e sequencias de referência obtidas do GeneBank  número de acesso ao lado) 

Os valores de bootstrap são mostrados acima dos ramos. Sequência de Leopardus pardalis e 

Felis catus foram utilizadas como grupos externos.  

Fonte: A autora. 

 

 

As sequências de ATP6 geradas das amostras de onça-parda coletadas no 

sudoeste da Bahia não apresentaram sítios variados. Poucas diferenças intraespecíficas 

foram observadas na comparação com as sequências depositadas no GeneBank. 

Entretanto, a diferença interespecífica é evidente, permitindo separar as amostras de 

onça-parda de outros felinos, como a jaguatirica e a onça-pintada. Essas diferenças 

podem ser observadas na rede de haplótipos construída com as sequências citadas 

(Figura 13). 
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Figura 13. Redes de haplótipos construída com sequências do ATP6, demonstrando as relações 

entre os haplótipos da espécie Puma concolor em diversas localidades da sua ocorrência. As 

cores representam as localidades, o tamanho do círculo é proporcional a quantidade de 

haplótipos compartilhados e o número nos ramos indicam o número de passos mutacionais entre 

os haplótipos. A rede possui dois grupos externos o Leopardus pardalis que pode ser localizado 

na rede pelo número de acesso KR132582.1  e o da Panthera onca, com números de 

acesso:FJ596284.1;FJ596283.1 e KM236783.1. 
Fonte: A autora. 

  

 Analisando sequências de ATP6 de espécies de carnívoros, Chaves et al., (2012) 

não verificaram diferenças intraespecíficas em onça-parda. Entretanto, uma divergência 

de 7,2% foi observada para Puma yagouaroundi, espécie mais próxima a Puma 

concolor.  

 Haag et al., (2009) diferenciaram espécies de onça-parda e onça-pintada  por 

meio da sequência do gene ATP6. Esses dados demonstram a utilidade desse gene na 

identificação de espécies de onças, visto que apresenta pouca variação intraespecífica (2 

sítios) e 1 considerável diferença interespecífica. 

 Chaves et al,. (2012), avaliaram o potencial de pequenos fragmentos de genes 

mitocondriais (CytB e ATP6) na identificação de espécies de carnívoros utilizando 

amostras não invasivas. Com o ATP6, foi possível identificar 66 espécies de carnívoros, 
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sendo considerado, portanto, um gene robusto na identificação molecular de espécies. 

Além disso, não foi observada a amplificação do DNA das presas presentes nas fezes 

dos carnívoros com o ATP6, diferentemente do que ocorre (em baixa frequência) nos 

COI e CytB. 

  Apesar da pouca divergência intraespecífica, o gene ATP6 foi utilizado em 

estudos de filogeografia de onça-parda no continente americano. Poucas amostras de 

animais do Brasil estão inseridas nesse tipo de estudo, limitando o conhecimento sobre 

a história de vida desse grupo (Caragiulo et al., 2014).  

 As informações dos haplótipos das onças da Bahia poderão auxiliar na 

compreensão da recente expansão populacional e da recolonização das onças da 

América do Sul e Central para a América do Norte. Essa sugestão foi elaborada com 

outros genes mitocondriais (ND5) (Matte, 2013), entretanto, essa análise pode ser 

complementada com sequências de ATP6 e de outros genes (Caragiulo et al., 2014). 

 Diante do exposto pode-se inferir que o gene mitocondrial ATP6 possui 

características que já foram testadas e validam a sua utilização para diferentes tipos de 

análises, dentre elas a correta identificação da espécie Puma concolor. 

 

5.5. IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL 

 

 A utilização de microssatélites permite a individualização das amostras de onça-

parda coletadas. Sendo assim, torna-se possível estimar o número de indivíduos que 

habitam ou transitam pelas áreas estudadas. Essa diferenciação é possível pela 

comparação do perfil alélico encontrado nos diferentes locos analisados. Genótipos 

idênticos indicam diferentes amostras biológicas coletadas do mesmo indivíduo. 

  A amplificação dos locos de microssatélites realizada nas amostras comprovadas 

de Puma concolor apresentou baixa taxa de sucesso (17,7%) (Tabela 01, ANEXO II).  

Esse baixo valor na amplificação e a distribuição dos genótipos nas amostras de onça 

não permitem análises populacionais robustas. Além disso, dificulta a individualização 

das amostras de fezes e pelo, visto que a maior parte dos genótipos que não 

amplificaram são oriundas das amostras de fezes coletadas. 
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 A utilização do DNA extraído de fezes apresenta algumas dificuldades quando 

comparado com outras amostras. A primeira dificuldade é o sucesso na amplificação. 

Inúmeros inibidores são encontrados nessas amostras, diminuindo o número de 

amostras amplificadas.  Fragmentos menores tem maior taxa de amplificação que os 

maiores, fato esse necessário na escolha quando possível dos locos que serão 

amplificados. 

 O loco PcoC108w, que apresenta alelos com menores tamanhos, foi o loco com 

maior percentual de amplificação (93%). Apenas 2 alelos (120 e 124) foram observados.  

 Miotto et al., (2012), após a amplificação de 12 locos de microssatélites em 

onça-parda no Estado de São Paulo, indicaram que apenas 7 apresentaram padrões de 

amplificação possíveis de ser utilizado na identificação individual e análises 

populacionais. Dos 5 locos excluídos das análises acima (Pco C209; Pco D2017; Pco 

D103; Pco C217 e Pco C112), 4 não amplificaram nas amostras em nossos resultados. 

 O número de alelos variaram de 2 (PcoC108w) a 4 (PcoA208 e PcoA216). Esses 

valores estão abaixo dos obtidos por Miotto et al., (2012). Isso se deve ao maior número 

amostral utilizado no referido estudo.  

  Inúmeros cuidados devem ser levados em conta para a correta interpretação dos 

dados. Genótipos homozigotos e heterozigotos devem ser amplificados entre 3 e 5 

vezes, para evitar erros como alelo “dropout” (Taberlet et al.,1996).  Esse artefato leva a 

amplificação preferencial de alelos menores, superestimando o número de homozigotos 

por loco. 

 Apesar das dificuldades observadas na amplificação dos locos de 

microssatélites, as informações geradas por esses marcadores são importantes na 

definição de parâmetros populacionais e estimativas de viabilidade populacional das 

onças-pardas.  

 Ernest et al., (2014) utilizaram as informações moleculares de 46 locos de 

microssatélites associados com dados de telemetria de 97 onças-pardas (2001 a 2012) 

do sul da Califórnia. Os dados indicaram diminuição da variabilidade genética, alto 

nível de estruturação populacional e efeito gargalo em animais de uma das populações 

estudadas. Além das estimativas moleculares, analises morfológicas da cauda de alguns 
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animais da população isolada apresentavam defeitos em sua base, indicando possível 

influência da endogamia nessa população.  

 Comportamentos de agressivos entre onças-pardas com alto grau de parentesco 

(entre pai e filho e entre irmãos) foram observados na mesma população isolada do sul 

da Califórnia, indicando a importância da conectividade da paisagem e o fluxo gênico 

entre as populações (Riley et al., 2014). 

 Dessa forma, outros locos de microssatélites podem ser usados para auxiliar na 

identificação individual das amostras coletadas. Como por exemplo, locos heterólogos 

de gato doméstico foram utilizados para felinos até o início de 2000.  Essas informações 

são importantes para as inferências populacionais desejadas. 

 

5.6. IDENTIFICAÇÃO SEXUAL  

 

 A identificação sexual das amostras é importante para inferências ecológicas, 

comportamentais e genéticas nos grandes carnívoros (Mills et al., 2000; Haag et al. 

2009; Naidu, et al.,2011; Palomares et al., 2002; Miotto et al., 2012). 

 Dentre as 13 amostras identificadas como Puma concolor, foi possível 

identificar o sexo de 8 amostras (61,5%).  Dentre elas 6 amostras (80%) foram 

identificadas como machos e 2 amostras (20%) são fêmeas. Como não foi possível 

realizar a identificação individual por microssatélites das amostras, não é possível 

determinar o número exato de animais amostrados. A identificação molecular do sexo 

das amostras pode ser exemplificada na Figura 14.  

  A maior amostragem de machos pode ser explicada pelo comportamento 

territorialista da onça-parda, com marcação do território nas áreas de locomoção. As 

fêmeas tendem a se locomover por menores áreas, ocupando menores territórios que os 

machos (Maehr et al., 2002). 
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Figura 14. Gel de agarose a 2% demonstrando o padrão de bandas na sexagem de 3 amostras de 

onça-parda utilizando gene da amelogenina. As amostras 34 e 36 representam machos (2 

bandas) e a amostra 35 representa uma fêmea (1 banda) 2014. 

Fonte: A autora. 

  

 Coletas de amostras fecais de onça-parda, onça-pintada e jaguatiricas foram 

realizadas na América Central e do Sul, sendo observada uma maior frequência de 

machos (69,5%, 85,8% e 56,2%, respectivamente) nas três espécies estudadas 

(Palomares et al., 2002). Esses resultados indicam que os machos se deslocam mais 

frequentemente que as fêmeas e defecam em maior quantidade para a marcação das 

rotas utilizadas. 

 Resultados diferentes foram obtidos em outros estudos. Miotto et al., (2012) 

identificaram 37 amostras, sendo 15 machos e 22 fêmeas em um estudo realizado na 

região sudeste do Brasil. Entretanto, 90% dos animais atropelados nas rodovias que 

cercavam a área de estudo eram machos. Esse fato indica a maior movimentação dos 

machos pelas áreas de ocorrência na região. 

 Vickers et al., (2015) identificaram a mesma razão sexual (50%) em populações 

de puma localizadas na Califórnia. A mortalidade por atropelamento e caça foram as 

principais causas de mortalidade, não havendo diferenças significativas entre os sexos. 

   Palomares e colaboradores (2002) identificaram que a maior porção das 

amostras de fezes de onça-parda (91,4% dos machos e 74,7% das fêmeas) está 

localizada nas trilhas de locomoção de animais e/ou humanos. Essa característica não é 
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tão evidente em Panthera onca (onça-pintada), a qual utiliza com maior frequência as 

regiões de mata mais densas. Esses dados reforçam as evidências da utilização de trilhas 

e estradas pela onça parda. 

 Portanto, a identificação molecular da sexagem auxilia na definição da razão 

sexual de uma população, o que possibilita esclarecer alguns comportamentos dos 

animais, em especial para algumas espécies, que por serem animais esquivos ao 

convívio com o homem, seriam mais difíceis de serem identificados (Mills et al ., 2000; 

Palomares et al., 2002; Vickers et al., 2015). 

  

5.7.  ESTRATÉGIAS PARA A CONSERVAÇÃO 

 

 Foi realizada para a transferência de conhecimentos uma palestra intitulada 

“Biodiversidade e Conservação” e a distribuição de material educativo, na Escola 

Municipal Áurea Cravo, no município de Cravolândia, Bahia (Figura 15). Essa 

atividade foi realizada, com aproximadamente 45 crianças, na faixa etária de 5 a 7 anos 

que vivem em áreas de conflito entre a vida selvagem e os habitantes. Nessa região, o 

ataque de onças-pardas em rebanhos de bovinos e ovinos é observado, além de outras 

relações conflitantes, como a alimentação de raposa-do-campo nas plantações de 

abacaxi e pimentão na região. 

 Para apresentar essas questões de maneira simples para as crianças dessa 

escola, foi distribuído um jornal em quadrinho disponibilizado pela instituição “Pró 

Carnívoro”, intitulado “Toinzinho e a onça”. Esse material apresenta, de forma lúdica, 

questões relacionadas ao conflito, manejo  e conservação da biodiversidade. 

 Histórias em quadrinhos auxiliam em desmistificar conceitos e mostra a 

importância desses animais na manutenção da sustentabilidade do meio ambiente 

(Berlinck & Lima, 2007; Lisbôa et al., 2008). 

 Disponibilizar informação e conhecimento sobre questões ambientais e 

conservacionistas é de suma importância na diminuição do conflito na região. Entender 

como a caça de animais, degradação ambiental, entre outros fatores podem influenciar 
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A B 

C D 

diretamente no aumento do conflito torna-se importante, com real potencial de atuação 

na redução do problema.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Atividade de extensão realizada na Escola Municipal Aurea Cravo, no município 

Cravolândia-BA, A palestra  intitulado “Biodiversidade e Conservação” foi realizado para 

crianças entre 5 a 7 anos (A e B). O gibi “Toinzinho e a onça” (C e D) foram distribuídos para 

os alunos, com informações sobre o convívio pacífico com a onça e conceitos ambientais 

básicos 2015. 

 

Propostas para mitigar os conflitos, em geral, são elaboradas após alguns anos de 

estudos sobre as áreas, frequência e locais dos ataques. Porém existem alguns guias com 

estratégias que podem ser aplicadas imediatamente, como: manter uma área de 

preservação permanente, não permitir a caça das presas das onças, manter cães de 

grande porte, recolher os animais ao anoitecer, manter os bezerros longe da borda da 

reserva, entre outros. Essas medidas são passíveis e fáceis de aplicar na maioria das 

áreas (Hoogesteijn & Hoogesteijn, 2011; Marchini et al., 2011). 

Portanto, outras ações de transferência de informação e atividades lúdicas devem 

ser idealizadas e colocadas em prática, em especial, nas regiões de conflito. Apenas 

dessa forma a conservação da biodiversidade pode ser efetiva. 

 

 

 

C D 
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6. CONCLUSÕES 

 Foi possível obter amostras não invasivas (fezes) de onça-parda nas áreas 

estudadas, tanto por busca direta quanto por armadilhas de pelo;  

 A metodologia de armadilha de pelos demonstrou eficiência na coleta de 

amostras. Entretanto, não foi possível utilizar esse material nas análises 

moleculares; 

 Informações moleculares dos genes Amelogenina (Sexagem) e ATP6 

(identificação molecular de espécies) foram obtidas a partir das amostras de 

fezes; 

 A identificação molecular da espécie Puma concolor foi definida para a maioria 

das amostras estudadas, sendo importante na acurácia das análises das onças-

pardas identificadas; 

 Registros fotográficos de onça-parda e de presas naturais das mesmas foram 

obtidos na maioria das áreas avaliadas, auxiliando a confirmação da ocorrência 

dessa espécie na região sudoeste baiano; 

 A divulgação de informações e a disponibilidade de material didático adequado 

para crianças moradoras em regiões de conflito são ações educacionais 

fundamentais para ações concretas de conservação das onças e demais animais 

selvagens da região. 
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8. ANEXO I 

 

Figura 01. Reportagem sobre conflito com onça-parda (Puma concolor), em zona rural de 

Jequié-BA,2015. 

Fonte: http://www.juniormascote.com.br/noticias/uma-onca-esta-atacando-na-zona-rural-de-jeq 

uie-18950 
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9. ANEXO II 

Tabela 01. Tabela de genótipos de cinco locos de microssatélites obtidos das amostras de Puma 

concolor.. 

Amostras PcoA208  PcoA216  PcoB003  PcoB210  PcoC108  PcoC112  

09 F - - - - 120-120 - 

10F - - - - 120-120 - 

34T 195-203 249-253 287-291 183-183 120-120 155-163 

35T 189-189 241-245 289-289  124-124 155-155 

36T 193-197 241-245 287-287 183-183 124-124 163-163 

37Co 193-193 - - - 124-124 - 

38Co -   173-173 124-124 - 

39Co - - - - 124-124 - 

26F - 245-245 - - 120-120 - 

27F - - - 173-173 124-124 - 

28F - - - - 120-120 - 

30F - - - - 124-124 - 

40Co - - - - 124-124 - 

77 

(couro) 

- - - - 124-124 - 

41Co - - - -  - 
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