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APRESENTAÇÃO 

 Os carnívoros são animais que exercem fascínio sobre as 
pessoas sendo freqüentemente utilizados como modelos de força e 
beleza pelo meio publicitário. No entanto, toda esta beleza plástica 
não é suficiente para evitar que quase todas as espécies que ocorrem 
no Brasil estejam em risco de extinção.

 Os carnívoros, notadamente os felinos, são vítimas 
constantes de praticamente todas as formas de ameaça, como 
a caça furtiva para troféu, caça predatória para o comércio de 
peles, comércio de animais vivos e principalmente, eliminação 
de indivíduos que estejam causando prejuízo econômico a 
proprietários rurais, e destruição e fragmentação de hábitats.

A conservação dos carnívoros é um importante foco de 
atenção do IBAMA. Por serem animais que estão no topo da 
pirâmide alimentar, sua conservação representa a conservação de 
todo o ambiente e ecossistemas onde estão inseridos, e também pelos 
conflitos gerados na convivência com as populações humanas.

 O trabalho do CENAP em parceria com a Pró-
Carnívoros vem elucidando diversas questões sobre a ecologia, 
as ameaças e as necessidades para a conservação das espécies 
de carnívoros e seus hábitats, assim como tem trabalhado 
junto às comunidades locais no desenvolvimento de estratégias 
que permitam uma convivência mais harmoniosa entre as 
populações humanas e a conservação da biodiversidade.

 Este Manual é uma ferramenta fundamental para a 
formação da Rede Nacional de Atendimento a Ocorrências 
com Carnívoros, que, coordenada pelo CENAP, não apenas 
possibilitará uma melhora na qualidade dos atendimentos, mas 
também, e principalmente, a obtenção de dados que permitirão 
uma análise aprofundada sobre estas ocorrências e subsidiarão a 
definição de ações de manejo visando minimizar estes problemas.

É com grande orgulho e satisfação que apresento 
este Manual e com a certeza da valiosa contribuição que a 
disseminação destes conhecimentos trará à luta pela conservação 
de nossa fauna e ao desenvolvimento sustentável de nosso país.

José de Anchieta dos Santos
Diretor de Fauna e Recursos Pesqueiros



PREFÁCIO

 Esta publicação foi produzida pela Associação para 
Conservação dos Carnívoros Neotropicais (Associação 
Pró-Carnívoros) e pelo Centro Nacional de Pesquisa para a 
Conservação dos Predadores Naturais (CENAP - IBAMA), para 
suprir a necessidade de material de apoio nos atendimentos 
dos casos de predação.

 O CENAP foi criado pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em 
1994, pela ação efetiva e pioneira do Dr. Peter Gransden 
Crawshaw Jr. e da Dra. Nilde Lago Pinheiro, em resposta à 
crescente necessidade de uma política adequada de manejo 
e conservação de mamíferos carnívoros (portarias nº 78/94 
e nº 101/95). Entre outras atividades, é responsabilidade do 
CENAP atender todas as ocorrências de ataques de mamíferos 
predadores em todo o país, mantendo um banco de dados de 
ocorrências, para que seja possível a identificação, caracterização 
e avaliação do impacto dos carnívoros sobre criações de animais 
domésticos em diferentes regiões do Brasil.

 Visando dar suporte técnico e financeiro ao CENAP, 
bem como facilitar a continuação e expansão de suas atividades, 
foi criada a Associação Pró-Carnívoros. Essa organização não-
governamental e sem fins lucrativos trabalha em parceria com 
o CENAP, coordenando projetos de pesquisa, desenvolvendo 
programas de educação ambiental, atendendo ocorrências 
envolvendo carnívoros silvestres e promovendo treinamento 
de estudantes e profissionais.
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1. INTRODUÇÃO 

 A predação é um hábito natural, fundamental para a 
manutenção da biodiversidade e dos processos ecológicos. 
Os mamíferos da Ordem Carnivora (Anexo I), ou  carnívoros, 
constituem o principal grupo de predadores de vertebrados 
nos ecossistemas terrestres. Entretanto, onde carnívoros são 
forçados a coexistir com animais domésticos, a predação se 
transforma em conflito, que gera perdas de animais domésticos 
e de carnívoros silvestres. Por esse motivo, os carnívoros têm 
sido perseguidos mundialmente e suas populações naturais 
apresentam-se extremamente reduzidas. 

 Muitas práticas de manejo têm sido usadas para 
reduzir a predação, desde que bovinos foram domesticados 
há 10.000 anos atrás. Vários países, como África do Sul, 
Austrália e Índia vêm adotando essas práticas há muitos 
anos (Linnell, 1996). Outros países, como os Estados Unidos, 
mantêm um serviço federal de assistência a produtores rurais, 
cujo trabalho, em parceria com os governos estaduais, está 
direcionado à pesquisa e controle dos danos causados por 
espécies da fauna silvestre.

 O Brasil ainda não possui uma política nacional de 
manejo adequada para lidar com o problema de predação à 
criações domésticas. Autoridades governamentais brasileiras 
(nacionais e estaduais) têm registrado um grande número de 
casos de predação de animais domésticos, principalmente 
envolvendo onças. Porém, a falta de profissionais treinados e 
falhas nos sistemas de registro de ocorrências têm impedido 
que ações eficazes sejam tomadas. Produtores rurais 
acabam “resolvendo” os problemas por seus próprios meios, 
ocasionando a morte desnecessária de predadores. Muitas 
vezes esses animais são mortos de maneira preventiva, 
apenas pela possibilidade de que estes possam causar 



problemas às criações domésticas (Sillero & Laurenson, 
2001). Algumas tentativas  de eliminar esses animais podem 
apenas deixá-los feridos, os quais geralmente tornam-se 
mais agressivos e algumas vezes incapacitados de caçar 
normalmente (Figura 1), levando-os a buscar presas mais 
fáceis, como animais domésticos.  

O objetivo deste manual é fornecer subsídios para o auxílio a 
atendimento de casos de predação, apresentando alternativas 
para minimizar conflitos da predação. Foi formulado por uma 
equipe da Associação Pró-Carnívoros, com extensa experiência 
no assunto, estando direcionado aos profissionais envolvidos 
no atendimento a ocorrências com carnívoros silvestres. 

 Em função da grande extensão territorial do 
Brasil, os nomes comuns das espécies muitas vezes variam 
consideravelmente de uma região para outra. Portanto, para 
checar as diferenças regionais e sinonímia dos nomes populares 
sugerimos verificar antecipadamente o Anexo I. A terminologia 
empregada é aquela mais freqüentemente utilizada na região 
centro-sul do Brasil.

Os Organizadores

Figura 1 - Crânio 
de onça-pintada 

com fratura do 
canino superior 

direito e a presença 
de balas incrustadas 

no palato. O 
processo de 

cicatrização óssea 
desenvolvido ao 
redor das balas, 

indica que o animal 
foi atingido, mas 

não morto.

Foto: Arquivo CENAP
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2. POR QUE PROMOVER A CONSERVAÇÃO

DE CARNÍVOROS? 
Maria Renata Pereira Leite Pitman

Tadeu Gomes de Oliveira

 Biólogos e conservacionistas têm apontado várias 
razões para promover a conservação de carnívoros, mas 
infelizmente a disseminação do conhecimento científico 
ainda é limitada e muitas pessoas as desconhecem. É muito 
importante expor essas razões a pecuaristas com problemas de 
predação. Entendendo que a eliminação de um predador pode 
trazer muito mais prejuízo que a perda de animais domésticos, 
o pecuarista pode tornar-se um aliado na luta pela conservação 
das espécies de carnívoros brasileiros.

 Os carnívoros têm sido parte do ambiente, cultura e 
mitologia humana por milhões de anos. Até os dias de hoje o 
leão é conhecido como símbolo de realeza. A onça-pintada é 
um símbolo que tem alto significado ritual para as civilizações 
pré-colombianas no México, América Central e comunidades 
indígenas na América do Sul. O tigre é eminentemente 
destacado na arte e na cultura das civilizações asiáticas. 
Entretanto, a grande maioria das espécies são naturalmente 
raras, muitas das quais estão diminuindo em número devido 
ao impacto humano, fazendo com que algumas populações 
estejam extintas ou no limiar da extinção. 

 Por estarem no topo da pirâmide alimentar, os 
carnívoros têm uma grande importância ecológica, pois 
podem regular a população de presas naturais e, desta forma, 
influenciar toda a dinâmica do ecossistema em que vivem. Na 
ausência de predadores, suas presas naturais, como mamíferos 
herbívoros (veados), roedores (capivaras, ratos), aves 
(pombas), répteis (cobras) e insetos (gafanhotos) tendem a se 
multiplicar exponencialmente, podendo trazer sérios prejuízos à 
agricultura e consideráveis perdas financeiras (Figura 2).
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  Portanto, a concepção de que os carnívoros 
são prejudiciais e que devem ser mortos sempre que possível 
é completamente errônea. Os carnívoros têm um importante 
papel na manutenção de ecossistemas estáveis e balanceados. 
Desta forma, caso uma raposa ou um gato-do-mato mate 
algumas galinhas, e a medida drástica elimine vários outros 
predadores, o prejuízo financeiro poderá ser maior em função 
dos danos que poderão ser causados na lavoura pelo aumento 
do número de roedores e insetos.

 Carnívoros, por diferentes motivos, podem habituar-se 
a predar animais domésticos.  Entre outros fatores, isto ocorre 
pela expansão da fronteira agrícola, com o desmatamento e a 
conseqüente redução de hábitats naturais. Concomitantemente, 
ocorre ainda uma competição entre a espécie humana e os 
predadores naturais, com a caça de espécies que são presas 
naturais dos carnívoros, como antas, capivaras, porcos-do-
mato, pacas, cutias, tatus, etc.  

 Com a fragmentação das matas, diminuição  das 
populações de presas, e aumento na disponibilidade dos 
animais domésticos introduzidos, alguns indivíduos das espécies 
de carnívoros passam a utilizar desse novo recurso alimentar.  
Isto é facilitado pelo fato da maioria dos animais domésticos 
terem perdido, no processo de domesticação, o hábito de evitar 
predadores, constituindo assim presas mais fáceis do que os 
animais nativos. Assim sendo, a caça e o desmatamento são as 

Figura 2. Os 
mamíferos 

carnívoros estão 
localizados no 

topo da pirâmide 
alimentar e na 

sua ausência as 
espécies localizadas 

logo abaixo 
dessa pirâmide 

alimentar, tendem 
a se reproduzir 

exageradamente e 
tornarem-se pragas. 
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principais causas que levam os predadores a atacarem animais 
domésticos. Isto pode ser evitado com a abolição regional de 
práticas de caça e o corte descontrolado de árvores, o incentivo 
ao reflorestamento, e a proteção adequada dos animais 
domésticos conforme apresentado nos capítulos posteriores. 
Agindo dessa maneira, fazendeiros e agricultores além de 
beneficiarem seu próprio meio de vida, podem desempenhar 
um papel fundamental na conservação dos recursos naturais e 
da biodiversidade do país.
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3. FATORES PREDISPONENTES À PREDAÇÃO  
Fernando César Cascelli de Azevedo

 Valéria Amorim Conforti

 A grande  maioria dos casos de predação por carnívoros 
silvestres sobre criações de animais domésticos reflete algum 
tipo de desequilíbrio no ecossistema local. Geralmente, 
animais como a onça-pintada e a onça-parda não têm 
como hábito natural atacar criações de animais domésticos. 
Desde que o ambiente em que vivam possua uma área de 
tamanho significativo para sobreviverem, recursos alimentares 
disponíveis e pouca ou nenhuma influência antrópica, estes 
animais tenderão a evitar qualquer contato com o homem e 
suas criações. A seguir, apresentamos alguns dos principais 
fatores que devem ser analisados, para que se possa entender 
com mais clareza o problema da predação.

 Conflitos com carnívoros são esperados quando 
atividades pecuárias estão localizadas em áreas limítrofes 
com Unidades de Conservação ou ambientes naturais (Figura 
3). Carnívoros podem atacar espécies domésticas devido 
à diminuição de suas presas naturais. O declínio de presas 
pode ocorrer em virtude da caça predatória, desmatamento 
desordenado ou alguma forma de epidemia transmitida pelo 
contato destas presas com animais domésticos (Hoogesteijn 
et al., 1993). Além destes fatores, o uso inadequado de fogo 
e agrotóxicos, parasitismo e predação por cães domésticos, 
também contribuem para a redução de presas naturais. 

 O tamanho reduzido de áreas naturais, em virtude da 
degradação de hábitats, a presença de animais domésticos em 
áreas naturais e a ausência de áreas de transição entre reservas  
naturais e propriedades rurais, proporcionam a aproximação 
entre predadores e animais domésticos. Carnívoros silvestres 
jovens, em busca do estabelecimento de seus territórios, fêmeas 



com filhotes, ou animais velhos, com dificuldades para caçar 
presas silvestres, são animais mais propensos a “experimentar”   
novos itens alimentares representados por bovinos, ovinos, 
caprinos, suínos, equinos etc (Rabinowitz, 1986). Muitas vezes 
esses carnívoros são caçados de maneira preventiva (antes que 
causem danos ao produtor). Alguns animais ficam feridos e 
incapacitados de caçar normalmente o que os força a predar 
animais domésticos.

  Outro fator que facilita o ataque por grandes carnívoros 
é o manejo precário dos animais domésticos. A ausência 
de cuidados básicos com o rebanho, tais como vacinação, 
atendimento veterinário e recolhimento do rebanho durante 
a noite, faz com que os animais domésticos se tornem mais 
vulneráveis à predação. A presença constante de animais 
domésticos próximos a áreas de floresta, principalmente animais 
jovens ou muito velhos, animais doentes ou feridos, fêmeas por 
parir ou recém-paridas, e o fato do gado não ser recolhido para 
áreas mais distantes da mata durante a noite, servem como 
atrativo para os grandes carnívoros que porventura estejam 
nas redondezas. A constância da proximidade com animais 
domésticos desperta o interesse destes predadores, que um dia 
poderão vir a predar o gado. 

Figura 3. Área de 
pastagem localizada 
na divisa com área 
natural. Este é um 
exemplo típico de 

onde a predação de 
animais domésticos 

é  esperada. O 
rio e a sombra da 

floresta são atrativos 
para o gado;  o 

local é altamente 
susceptível a 

ataques. O acesso 
de animais 

domésticos a 
áreas com estas 

características deve 
ser impedido por 

meio de cercas ou              
outras barreiras.

Foto: Arquivo CENAP
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4. IDENTIFICAÇÃO DE PREDADORES DE

ANIMAIS DOMÉSTICOS 
Tadeu Gomes de Oliveira

Sandra Maria Cintra Cavalcanti

 A correta identificação do predador de animais 
domésticos é um passo importante na determinação de métodos 
de controle adequados, pois estes dependerão das características 
da espécie em questão. A maioria dos carnívoros silvestres, por 
terem hábitos crepusculares e noturnos, dificilmente são vistos na 
natureza. Entretanto, estes animais freqüentemente deixam sinais 
típicos como rastros, fezes e pêlos que podem prover informações 
quanto à sua espécie (Anexo IV).

 Evidências de ataque são mais facilmente verificadas 
onde animais de grande porte são encontrados mortos, 
porém são freqüentemente ausentes em situações envolvendo 
animais pequenos, os quais podem simplesmente desaparecer 
sem deixar quaisquer vestígios. É importante salientar que a 
simples presença de predadores no local, assim como seus 
rastros e outros vestígios (fezes e pêlos), simultaneamente com 
o desaparecimento do gado ou outras espécies de animais 
domésticos, não são suficientes para confirmar a ocorrência de 
um ataque. Animais domésticos podem desaparecer por outras 
causas. Além disso, o fato de um animal alimentar-se de uma 
carcaça não implica que ele a tenha predado. Vários carnívoros 
podem alimentar-se de animais mortos.

 Para a correta identificação da causa da mortalidade é 
importante o conhecimento das informações a seguir: 

1. Espécies de predadores presentes na área (carnívoros 
silvestres e domésticos);
2. Hábitos, rastros e características de ataque de cada espécie;
3. Informações a respeito do histórico de predação no local; 



4. Aparência normal e anormal do gado, incluindo seu 
comportamento;
5. Causas comuns de perda de gado: 

a) desnutrição;
b) doenças parasitárias e infecciosas;
c) doenças relacionadas à prenhez e outras doenças 

metabólicas; 
d) intoxicação por ingestão de plantas venenosas ou ração 

estragada;
e) distenções do trato digestivo causado por gases do 

rúmen;
f) mordidas de cobra;
g) ingestão de pregos, arames ou outros objetos de metal 

que possam perfurar o trato digestivo;
h) sufocamento;
i) fraturas;
j) atolamento em regiões alagadiças;
k) roubo.

 Para identificar a causa da morte do animal, o exame 
da carcaça (necrópsia) deve ser realizado o quanto antes, 
se possível dentro de 24 horas após a morte do animal. A 
decomposição e a presença de aves carniceiras, assim como 
alguns mamíferos, podem facilmente eliminar qualquer 
evidência em poucas horas, principalmente em locais de 
clima quente (Figura 4). Algumas doenças animais podem 
ser transmitidas ao homem (zoonoses), portanto devem ser 

Figura 4. Animal 
em avançado estado 

de decomposição, 
o que torna difícil 
a identificação da      

causa da morte. 

Foto: Arquivo CENAP



tomadas as devidas precauções (uso de luvas, botas, máscara) 
ao se examinar quaisquer carcaças encontradas no campo.

 Previamente à identificação do predador, faz-se 
necessária a verificação de evidências de um ataque. Portanto, 
é importante investigar se o animal foi de fato atacado por 
um predador ou simplesmente serviu de alimento ao mesmo 
após sua morte. As carcaças devem ser examinadas (Anexo III) 
verificando-se a presença e forma de ferimentos, hemorragias, 
hematomas, ossos quebrados e percentual comido. A presença 
de hematomas ou lascerações na região das mordidas é uma 
importante indicação de que o animal foi atacado quando 
ainda estava vivo (Figura 5). Animais mortos por outras 
causas, quando utilizados como alimento pelos predadores, 
não apresentam hematomas ao redor da região dilacerada 
por mordidas, em função da ausência de pressão sangüínea e 
do sangue coagular rapidamente. A presença de hematomas 

. A  presença de hematomas é essencial para saber se o animal foi 
realmente atacado por um predador ou utilizado como alimento após a morte. 

Figura 5. A  presença de hematomas é essencial para saber se o animal foi 

Fo
to

: S
an

dr
a 

C
av

al
ca

nt
i



Manual de Identifi cação, Prevenção e Controle de Predação por Carnívoros

34 35

é mais facilmente verificada retirando-se o couro do animal 
e examinando-se o mesmo pela parte interna, na região 
das mordidas. Essa prática é importante principalmente em 
situações com poucas evidências externas nas carcaças. 

 Outra característica a ser avaliada é a posição da carcaça. 
Animais que morrem por outras causas que não predação, 
normalmente morrem de lado ou sobre o peito, geralmente 
com as pernas dobradas sob eles. Animais que foram atacados 
por predadores, raramente são encontrados deitados em uma 
posição natural. No entanto, animais carniceiros, tanto aves 
como mamíferos, podem remover e virar a carcaça enquanto 
se alimentam. Por isso, é necessário associar esse dado com a 
presença de hematomas na carcaça.  

 Animais debilitados e doentes são, de uma maneira geral, 
mais susceptíveis à predação. Observações cuidadosas sobre 
as condições de saúde dos animais mortos, podem fornecer 
informações preciosas à prevenção de perdas adicionais. 

 Confirmada a predação, o próximo passo é a identificação 
do predador. A correta identificação do predador muitas vezes 
não é fácil, pois os padrões de predação e alimentação podem 
variar entre indivíduos e se sobrepõem muito entre as espécies. 
Predadores freqüentemente alimentam-se de carniça e podem 
“roubar” a presa de outros carnívoros. Sendo assim, várias 
espécies podem se alimentar de uma única carcaça.  Além dos 
sinais deixados nas carcaças, outras evidências são essenciais 
para a realização de uma avaliação correta.

 O tipo e o tamanho da presa podem fornecer uma 
idéia inicial do predador. Animais de grande porte como 
cavalos, burros e o gado bovino, são predados exclusivamente 
por onças. A onça-pintada (também chamada de  onça-preta 
ou pantera-negra) é capaz de atacar indivíduos jovens e 
adultos, que podem pesar até 500kg. A onça-parda (também 
chamada de puma, onça-vermelha, suçuarana ou leão-baio), 
geralmente, é menor que a onça-pintada, ataca animais 
menores ou jovens, usualmente potros e bezerros (de recém-
nascidos a um ano e meio). 



34

Manual de Identifi cação, Prevenção e Controle de Predação por Carnívoros

35

 As criações de animais de porte médio, como 
carneiros e cabras, além das onças, também podem ser 
atacadas pelo cachorro-do-mato (também chamado de 
raposa ou lobinho), pelo graxaim-do-campo e também 
pelo lobo-guará. Como apontado anteriormente, o cachorro 
doméstico também é responsável por uma grande parcela de 
ataques às criações domésticas, quase todos atribuídos aos 
predadores naturais. Apesar de não ser uma espécie silvestre, 
muitos cachorros retornaram à vida selvagem e vivem em 
áreas de entorno de parques naturais e outras áreas protegidas, 
caçando animais silvestres e causando consideráveis danos 
econômicos às criações de animais domésticos. A predação 
em carneiros e cabras, exceto quando atacados por onças, se 
dá em indivíduos jovens. Por outro lado, a predação de aves, 
como galinhas e patos, é realizada por espécies de menor porte 
como cachorro-do-mato, graxaim-do-campo, jaguatirica, gato-
mourisco, lobo-guará, gato-maracajá, gato-do-mato-pequeno 
e guaxinim. Muito eventualmente também por onça-parda.

 O tipo e a extensão das feridas e a porcentagem 
consumida também são importantes para a identificação 
do predador.  É importante verificar se os ferimentos foram 
causados por mamíferos (marcas deixadas por dentes caninos 
e/ou garras — Figura 6), por aves (bicadas e/ou garras), ou 
por outras causas. Urubus e aves de rapina podem atacar e 
matar animais indefesos e filhotes recém-nascidos são os mais 
vulneráveis. Cachorros domésticos também podem atacar 
bezerros novos, algumas vezes deixando extensas feridas, sem 
eventualmente matá-los. Tais ataques geralmente não têm o 
propósito de servirem de alimento. As evidências são as feridas 
ao longo do corpo do animal (pescoço, face, dorso, patas), 
causadas por múltiplas mordidas, resultado do ataque de um 
animal inexperiente em caçar. 

 As carcaças devem ser minuciosamente examinadas para 
a obtenção de informações referentes: às condições do crânio 
(fraturas, perfurações); à posição da cabeça e pescoço (voltados 
para trás ou não); a quais partes do corpo foram consumidas e a 



quantidade e se estômago e intestinos foram removidos intactos 
ou não, consumidos ou não; à distância entre as marcas dos 
caninos, preferivelmente observada pelo lado interno da pele. 
Deverão ser feitas observações detalhadas do local onde se 
encontra a carcaça, verificando se o local de ataque é o mesmo 
de alimentação, a distância entre um local e outro, se a carcaça 
estava coberta por folhas ou matéria orgânica. 

 A medição e análise dos vestígios deixados pelo 
predador no local do ataque também são de suma importância. 
É necessário lembrar que os vestígios encontrados podem 
ser influenciados por vários fatores. Além da variação 
específica, fatores como a idade do animal, sexo, velocidade 
de locomoção e quaisquer deformações físicas, podem 
influenciar na apresentação de pegadas no solo. A idade das 
pegadas também é um fator importante. Quanto mais velhas 
elas forem, mais sofrerão as ações de condições atmosféricas 
como sol, vento e chuva. A natureza do solo também influencia 

Figura 6. Ovelhas atacadas por cachorro doméstico,  com lesões 
características de um animal sem experiência para matar. 
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na formação dos rastros. Solos argilosos, úmidos e firmes 
proporcionam a formação de pegadas distintas, bem definidas. 
Em áreas muito úmidas ou com lama, por exemplo, as pegadas 
podem parecer maiores do que o tamanho original.

 Quaisquer outros vestígios que possam auxiliar na 
identificação do predador, como  pêlos, fezes ou  marcações, 
também devem ser verificados.

CARACTERÍSTICAS DE CARCAÇAS PREDADAS

 Um erro comum ao avaliar-se as presas é a  tendência 
a estereotipar esses ataques como sendo de uma espécie 
em particular. A maioria dos predadores realmente segue 
um padrão, porém, os métodos de ataque, as preferências 
alimentares e o comportamento durante a alimentação, variam 
de indivíduo para indivíduo. Essa informação deve ser levada 
em consideração sempre que se efetuar a avaliação de qualquer 
carcaça encontrada no campo. 

Onça-pintada, Onça-preta

 Carcaças predadas por onça-pintada quase sempre 
apresentam uma mordida na base do crânio (atrás das orelhas) 
ou na área da nuca/pescoço, esmagando-o ou rompendo 
vértebras (Figura 7). Entretanto, a morte em si tende, na maioria 
das vezes (em adultos), a ser ocasionada pela quebra do pescoço 
decorrente do impacto da queda do animal. Em muitos casos a 
cabeça do animal predado fica voltada para trás. Raramente a 
presa é morta por sufocamento, com uma mordida na garganta.

 Uma outra característica das carcaças predadas por onça-
pintada é que esta começa a consumí-la pela porção anterior, 
iniciando a alimentação pela face e pescoço, passando, então, 
para a região peitoral (Figura 8). A parte inferior do pescoço 
e o peito, comumente conhecido como “sangrador”, é a parte  
favorita da carcaça. É comum  que as partes posteriores (após as 
costelas) sejam deixadas intactas. Por outro lado, os bezerros são 
ingeridos inteiramente, inclusive a cabeça e as patas. 



Figura 7. Cavalo adulto com lesão na base do crânio, característica típica do ataque de onça-pintada.
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Figura 8. Búfalo predado por onça-pintada, que geralmente começa alimentar-se pela região peitoral.
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Figura 9b. Rastro de onça-pintada em areia.
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Figura 9a. Rastros de onça-pintada em lama úmida. 
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Figura 9d. Pata de onça-pintada.

Figura 9c. Pata de onça-pintada.
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 As carcaças decorrentes de ataques deste predador nunca 
são cobertas e podem ser arrastadas até 1,5 km de distância.

  Os rastros de onça-pintada são grandes, têm uma forma 
arredondada, sendo que o comprimento total é geralmente um pouco 
menor do que a largura. Os dedos são redondos, as almofadas grandes 
e delineadas de forma arredondada (Figuras 9a, 9b, 9c e 9d).

Onça-parda, onça-vermelha, suçuarana ou leão-baio

 Como a força da mordida da onça-parda não é 
tão forte quanto a da onça-pintada, os animais domésticos 
predados por esta espécie, normalmente são de menor 
porte. As onças-pardas tendem a matar suas presas com uma 
mordida na área dorsal do pescoço ou então por sufocamento, 
através de uma mordida na garganta. As carcaças usualmente 
apresentam hemorragias grandes na área do pescoço e nuca, 
bem como marcas das garras nos ombros e dorso da presa. 
A alimentação geralmente é iniciada logo após as costelas, 
incluindo até mesmo a quebra destas. O estômago e intestinos 
são habilmente retirados, raramente comidos (Figura 10), 
permitindo assim o alcance do fígado, pulmões e coração. 

 A próxima área a ser consumida é a musculatura das 
patas posteriores, quase sempre pela porção ventral. Uma 
outra característica diagnóstica é que as carcaças de suas 
presas, quando grandes o suficiente para proporcionar mais de 
uma alimentação, são escondidas e cobertas, geralmente com 
folhas secas, para proteção contra outros predadores (Figura 11). 
Geralmente, carcaças de bezerros com menos de dois meses são 
inteiramente consumidas na primeira alimentação.

 Os rastros associados à onça-parda são de tamanho e 
forma diferenciados da onça-pintada. As pegadas da onça-parda 
são semelhantes às de um cachorro doméstico, porém, na maioria 
das vezes não apresentam marcas de unhas (Figura 12a, 12b e 12c). 
Normalmente, o comprimento total de uma pegada é maior que 
sua largura total. Os dedos são mais finos e pontudos do que os da 
onça-pintada. Onças-pardas geralmente deixam arranhões no solo 
por onde passam (Figura 13). A diferenciação dos rastros de onça-
parda e cachorro doméstico pode ser observada na Figura 14.
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Figura 11. Bezerro predado por onça-parda: após se alimentarem, as onças-pardas
geralmente cobrem as carcaças com folhas para uma alimentação subseqüente.
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Figura 10. Bezerro atacado por onça-parda: alimentação iniciada após as costelas, 
com destaque a intestinos e estômagos retirados mas não consumidos.



Figura 12a. Rastro de onça-parda em   solo argiloso.
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Figura 12b- Rastro de onça-parda em solo argiloso.



Figura 13. Arranhões deixados por onça-parda     em solo arenoso.
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Figura 12c.  Patas de  onça-parda.
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Graxaim-do-campo

 As carcaças de ovelhas predadas por graxaim-do-
campo apresentam mordidas em várias partes do corpo, 
incluindo marcas na região das patas. Suas pegadas se 
parecem com as de um cachorro doméstico, porém de menor 
tamanho e um pouco mais alongadas. Geralmente atacam 
animais de pequeno porte como galinhas, coelhos, cordeiros 
e, em raros casos, porcos, cabritos, ovelhas, bezerros e potros. 
Como é oportunista, pode ser visto alimentando-se de bovinos 
e eqüinos adultos mortos por outras causas.

Figura 14. Diferenças básicas nos rastros de onça-parda e cão (Smallwood & Fitzhugh 1989, modificado).
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Almofada plantar

 

 

onça-parda              cão

Padrões típicos das passadas



Cachorro doméstico

 As carcaças de animais predados por cachorros 
domésticos, na maioria das vezes, apresentam ferimentos 
nos membros posteriores, face e outras partes do corpo, com 
evidências de mordidas e ataques antes da morte da presa. 
Por ser uma espécie doméstica, os cachorros não são eficientes 
durante o ataque e acabam machucando as presas de maneira 
considerável. Muitas vezes a carcaça não é nem mesmo 
consumida (Figura 15a, 15b e 15c). 

 As pegadas associadas a cachorros domésticos 
fazem lembrar as de onça-parda, porém apresentam marcas 
de unhas e são, de forma geral, menos alongadas. Devido 
ao formato mais alongado dos dedos, a distância entre a 
parte superior da almofada e os dedos é maior nas pegadas 
de cachorros do que nas pegadas de onças. É importante 
notar que existe uma grande variação entre as diferentes 
raças de cachorro, o que pode influenciar na apresentação 
das pegadas (Figura 14).
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Figura 15a. Ovelha atacada por cachorro doméstico.
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Figuras 15b e 15c. Ovelhas atacadas por cachorro doméstico: geralmente o dano é grande 
e vários animais podem ser mortos num mesmo dia, porém sem serem consumidos.
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Onça-pintada Onça-parda Cachorro

Presas de grande porte: 
cavalos, jumentos, gado 
bovino.

Presas de médio porte: 
cabras, ovelhas e 
bezerros (recém-nascidos 
a 1 ano e meio).

Presas de pequeno 
e médio porte.

Morte da presa se dá através 
da quebra do pescoço 
decorrente do impacto da 
queda da mesma. Mordida 
na base do crânio ou área 
da nuca. Rompimento das 
vértebras cervicais; muitas 
vezes também deixa visíveis 
marcas de unhas.

Mata por sufocamento, 
através de uma mordida 
na garganta. Muitas 
vezes deixa visíveis as 
marcas das garras nos 
ombros e dorso das 
presas.

Arranca a pele da 
cabeça e do dorso, 
morde as orelhas, 
focinho e patas. 
Na maioria das 
vezes não mata o 
animal.

Começa a se alimentar pela 
face e pescoço e então a 
região peitoral. É comum que 
as partes posteriores sejam 
deixadas intactas.

A alimentação se inicia 
após as costelas e inclui 
a musculatura das 
patas posteriores, quase 
sempre pela porção 
ventral.

Geralmente 
não chega a se 
alimentar do 
animal.

O estômago e o intestino são 
separados da carcaça, sendo 
que o coração e fígado podem 
ser consumidos.

Também separa as 
vísceras da carcaça, 
geralmente sem perfurar 
o estômago e o intestino.

Pode arrastar a presa por 
até 1,5km para locais com 
vegetação densa, para 
proteção contra outros 
predadores.

Geralmente cobre 
a presa com folhas 
secas para posterior 
alimentação.

Alimenta-se no 
local ou arrasta 
a presa a curtas 
distâncias.

Necessita de locais com 
disponibilidade de água e 
cobertura vegetal densa.

Tendência  a permanecer 
em locais mais secos.

Tende a evitar locais alterados 
ou com influência antrópica.

Adapta-se mais 
facilmente a ambientes 
alterados ou 
antropizados. 

Facilmente 
adaptável a 
todos os tipos de 
ambientes.

Quadro 1. 
Diferenciação 
básica do método 
de ataque e 
consumo de presas 
por onça-pintada,            
onça-parda e 
cachorro doméstico.
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Outras espécies

 A predação pelas demais espécies ocorre 
majoritariamente em galinhas, patos e marrecos, o que faz 
com que muito pouco ou quase nada reste para proceder-
se a uma análise da carcaça. A maioria dos ataques a 
galinheiros são realizados por cachorro-do-mato, jaguatirica, 
gato-mourisco, graxaim-do-campo e mão-pelada. Entretanto, 
várias outras espécies também o fazem, incluindo até mesmo 
um marsupial, o gambá (ou mucura - Didelphis spp.).

 A melhor forma de identificação nestes casos é por 
meio dos rastros deixados pelo predador (Anexo V). Pegadas de 
jaguatirica são muito similares, em formato,  às de onça-pintada, 
porém em tamanho menor (largura e altura aproximadamente na 
mesma proporção). Nestes casos, descarta-se a possibilidade de 
um filhote de onça, porque na idade em que a pegada apresenta 
este tamanho, o filhote de onça-pintada ainda acompanha a 
mãe. Em situações como esta, seria possível a visualização de 
rastros de ambos. Pegadas de gato-maracajá são similares às de 
jaguatirica, mas em tamanho menor (o mesmo diz-se em relação 
aos filhotes). Têm a aparência “arredondada”, com comprimento 
aproximadamente do mesmo tamanho da altura, além da 
proporção equivalente entre as patas anteriores e posteriores. 
Pegadas de gato-mourisco têm, às vezes, tamanho equivalente 
àquelas do gato-maracajá (usualmente um pouco maiores), porém 
com dedos mais espaçadamente distribuídos e altura maior que 
a largura. Em alguns casos, pode apresentar rastros de tamanho 
próximo aos da jaguatirica, mas de formas distintas. As pegadas 
do gato-do-mato-pequeno são semelhantes, porém menores, que 
as do gato-mourisco (os dedos da pata anterior são mais distantes 
da almofada do que os do gato-maracajá e jaguatirica). Apresenta 
dimensões pequenas, muito parecidas com as do gato-doméstico, 
com as quais pode facilmente ser confundida.

 As pegadas dos canídeos geralmente apresentam 
impressão das unhas, o que as distingue daquelas dos felinos. As 
do lobo-guará são de porte grande, enquanto as de cachorro-
do-mato são menores e muito parecidas com as do graxaim-do-
campo.  Os rastros dos canídeos silvestres podem ser facilmente 
confundidos com os de cães-domésticos. As pegadas de lobo-
guará apresentam a almofada desproporcionalmente pequena 
em relação ao tamanho dos dedos. 



 Os rastros do mão-pelada apresentam cinco dedos 
bem alongados. Os dos furões apresentam formato semelhante 
aos dos felinos só que com cinco dedos e marcas de garras, 
enquanto os da irara (ou papa-mel) também apresentam 
o mesmo padrão de dedos, só que com almofadas bem 
compridas. Os rastros do gambá são bem distintos, com pata 
anterior com cinco dedos alongados e impressão de garras e 
pata posterior com o dedo polegar bem distante dos demais. 

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO DOS PREDADORES

Exclui predação em aves domésticas

1. Marcas de caninos na garganta/pescoço/cabeça ou patas...2

Sem marcas de caninos ...... morte natural (não predado)

2. Carcaça pequena (carneiro, bode) ......................................... 3

Carcaça média (bezerros) ................................................ 4

Carcaça grande (novilhos, adultos) .................................. 5

3.  Patas e outras partes do corpo apresentam-se mordidas 

.............................. graxaim-do-campo, cachorro doméstico

Marca de caninos na garganta ou cabeça/nuca .............4

4.  Carcaça  consumida totalmente, ou  parcialmente na região 

anterior,  abandonada sem ser escondida .... onça-pintada

Carcaça  consumida  principalmente  na  região  posterior,  coberta  

com  galhos   e folhas ................................................ onça-parda

5. Pescoço voltado para trás, ou marcas de dentes na cabeça (atrás 

das orelhas) ou cabeça esmagada; se consumida - região anterior 

(área peitoral) sem estar escondida; distância entre caninos da 

arcada superior >5cm, inferior >4cm ................onça-pintada

Marcas de dentes no pescoço ou garganta com distância superior 

4,5cm -5,0cm, inferior 3cm-4cm; marcas de garras nos ombros 

e dorso da presa; se consumida - região posterior (ancas) 

usualmente coberta com folhas e galhos ................onça-parda

OBS: Para identificar 
os predadores de aves 
verificar o tamanho e 

forma   dos rastros.
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5. ABORDAGEM DO PROBLEMA DA PREDAÇÃO:
RELAÇÃO COM PRODUTORES, 
INDENIZAÇÃO E TRANSLOCAÇÃO 

Valéria Amorim Conforti 
Fernando César Cascelli de Azevedo 

 Ao se realizar o atendimento de uma denúncia de 
ocorrência de predação, devemos ter em mente que a maioria 
absoluta dos proprietários e trabalhadores rurais envolvidos com 
o problema, desconhecem a função dos carnívoros silvestres 
na natureza. Para eles, estes animais geram medo, prejuízos e 
revolta. É preciso estar ciente de que deve haver uma relação de 
parceria entre o produtor e o técnico que realiza o atendimento. 
Estar ao lado do produtor, discutir a respeito de providências 
a serem tomadas e visitá-lo com regularidade, são ações que 
tendem a iniciar o processo de modificação dos conceitos a 
respeito dos predadores e a minimizar o problema da predação. 

 O estabelecimento de laços de confiança entre técnicos 
responsáveis pelo atendimento de casos de predação e 
produtores ou trabalhadores de propriedades rurais envolvidos 
com o problema da predação é essencial para a busca de 
soluções para questões tais como o abate de onças que atacam 
o gado, a colocação de venenos em carcaças de animais 
predados e que ainda podem servir de comida para predadores, 
a captura e a translocação de onças para áreas distantes e 
mesmo a indenização por animais abatidos. É necessário agir 
com espírito interativo e não fiscalizador e repressor.

 Assim que uma denúncia é feita, deve haver por parte 
do corpo técnico encarregado do problema, disponibilidade 
para atender a essa denúncia o mais rápido possível. Às 
vezes, a simples presença de pegadas no local já é motivo 
de denúncia por parte do produtor. Porém, casos em que 
carcaças de animais domésticos são encontradas e há suspeita 
de predação por um carnívoro silvestre, devem ter prioridade 
de atendimento. Quando um animal doméstico é abatido, pode 
parecer mais simples indenizar o proprietário e assim resolver 



imediatamente o problema. Isso não é verdade. Em primeiro 
lugar, o proprietário não sentirá a necessidade de adequar 
sua propriedade para evitar outros ataques de predadores. 
Em segundo lugar, a indenização representa um investimento 
que beneficia propriedades que não possuem um manejo 
adequado de animais domésticos. Em terceiro lugar, órgãos 
ambientais estaduais e federais carecem de pessoal qualificado 
para prestar atendimentos de ocorrência de predação e 
conseqüentemente confirmar os casos. Por fim, o predador 
responsável pelos ataques permanece com o mesmo padrão 
de predação às criações, sem que a solução para o problema 
seja alcançada, podendo até vir a ser abatido.

 Quando um carnívoro silvestre, como uma onça, 
apresenta uma freqüência de predação em uma determinada 
região, é comum se escutar a idéia de capturar o animal e 
translocá-lo, ou seja, levá-lo para uma outra região distante 
da problemática, ou mesmo para um zoológico. Em casos 
onde onças foram translocadas, estas retornaram aos locais 
de origem ou iniciaram ataques às propriedades próximas 
ao local onde foram soltas, após a translocação (Rabinowitz, 
1986). Isso também foi observado em uma translocação 
realizada no Parque Nacional da Serra da Canastra - MG (R. 
de Paula, comun. pess.). Por serem animais territorialistas, 
quando retirados de seu território, outros ocupam a área, e 
existe a possibilidade desses novos moradores reiniciarem o 
problema. No entanto, quando o predador é mantido na área 
em que ocupa, medidas preventivas são implementadas em 
conjunto com a melhoria do manejo das criações domésticas; 
isto representa uma forma de dificultar novos ataques, sendo 
que o predador passa a ter que encontrar seu alimento longe 
das propriedades e, por ser territorialista, não deixa que novos 
predadores entrem em sua área e conseqüentemente predem 
animais domésticos. Portanto, visto que medidas como a 
indenização ou captura e translocação são inviáveis para a 
resolução do problema, a adoção de medidas preventivas 
deve ser incentivada, visando a proteção de rebanhos 
domésticos e a preservação de animais silvestres.
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6. MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE 
DE DANOS

Sandra M. C. Cavalcanti

 O problema de predação a animais domésticos tem sido 
documentado em diferentes partes do mundo, em áreas com 
características bastante diversificadas. Alguns países possuem 
planos de manejo e controle de danos bem estabelecidos e 
influenciados por diferentes segmentos da sociedade. Em 
países como os Estados Unidos, por exemplo, existe uma 
grande pressão por grupos ambientalistas para o controle de 
danos por meio do uso de medidas não letais.

 Os métodos descritos a seguir são provenientes de uma 
compilação da literatura disponível a respeito da prevenção 
e controle de danos causados por predadores a criações 
domésticas. A maioria das citações científicas envolvem 
estudos nos Estados Unidos principalmente com coiotes, 
responsáveis pela grande maioria dos ataques e conseqüentes 
danos econômicos.

Práticas de manejo dos animais domésticos

 Algumas práticas de manejo podem ser eficientes 
na prevenção de danos causados por predadores. A relação 
custo-benefício precisa ser avaliada para cada prática, e a sua 
eficiência irá depender de cada situação específica. 

 O recolhimento do rebanho durante a noite, quando 
os predadores estão mais ativos, é uma prática freqüentemente 
aconselhada em casos de predação, principalmente quando o 
predador for uma espécie de pequeno porte. Apesar de um 
pequeno aumento nos custos operacionais e de seu efeito 
potencial na diminuição da produção, essa prática ainda é 
a maneira mais simples e mais eficiente para redução dos 
prejuízos. O tempo adicional necessário para confinar o 



Manual de Identifi cação, Prevenção e Controle de Predação por Carnívoros

58 59

rebanho à noite geralmente diminui, à medida que os animais 
se habituam com essa prática. Apesar de ajudar a reduzir os 
prejuízos, essa medida, se aplicada de maneira incorreta, pode 
acarretar sérios prejuízos. Numa situação onde o produtor 
crie animais de médio porte como ovelhas, por exemplo, e os 
recolha durante a noite num mangueiro pequeno todo cercado 
e fechado, se o predador for uma onça-parda, o produtor corre 
o risco de ter mais de um animal abatido na noite. Esse fato se 
dá não devido à “índole sanguinária” ou “sede de sangue” por 
parte do predador, como é  comum se ouvir, mas simplesmente 
devido ao seu instinto de caça. Enquanto houver animais 
correndo de um lado para o outro e se debatendo na frente 
e ao alcance do predador, ele continuará atacando a criação. 
Se por outro lado o rebanho estiver numa área maior e mais 
aberta, esse risco é bem menor. 

 A instalação de luzes em currais e a colocação de 
colares com cincerros (sinos, guizos) no gado também têm 
sido aconselhadas para a prevenção da predação (F. Azevedo, 
comun. pess.). Essas práticas podem apresentar algumas 
limitações. Os mamíferos predadores possuem a capacidade de 
adaptação a novas situações e podem se habituar à presença 
de luzes em currais onde o rebanho seja mantido e ao som de 
cincerros. É importante lembrar que não existe uma técnica ou 
prática de manejo que proporcione uma margem de segurança 
de 100%. A melhor opção é sempre utilizar uma combinação 
de alternativas de maneira aditiva ou supletiva.

 A manutenção de animais agressivos no rebanho, 
de preferência animais com chifre, é uma medida muitas 
vezes aconselhada. A idéia é a de que esses animais possam 
ensinar às crias mais novas e a outros animais no rebanho o 
comportamento agressivo numa situação de ataque. 

 Os animais prestes a parir devem ser separados do 
rebanho e mantidos em uma área protegida, onde possam 
ser supervisionados diretamente. Outra prática recomendada 
é o confinamento de bezerros ou animais mais susceptíveis 
durante o período de pastoreio do rebanho adulto. Essa 
prática permite um melhor manejo da operação, uma vez que 
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animais jovens criados em sistemas de confinamento podem 
ganhar peso em menos tempo e, dessa maneira, serem 
comercializados mais cedo.

 Pastagens onde a predação é severa devem ser evitadas 
durante os períodos em que os animais são mais vulneráveis. 
O tipo de cobertura vegetal nas pastagens também é um fator 
importante. Áreas próximas de matas, capoeiras e corpos dágua 
devem ser evitadas, pois elas proporcionam cobertura para os 
predadores e podem facilitar a aproximação dos mesmos. 

 Num estudo realizado no estado do Kansas, nos 
Estados Unidos (Linhart et al., 1992), a predação de ovelhas 
por coiotes se  mostrou mais significativa em pastagens 
maiores, sugerindo a possibilidade de maiores oportunidades 
para o ataque, uma vez que o rebanho tende a uma maior 
separação e conseqüentemente alguns animais se distanciam 
do resto do rebanho.  

 Um bom manejo profilático do rebanho também é 
indicado, pois a manutenção de um rebanho vacinado e sadio 
pode contribuir para a prevenção de mortes desnecessárias e o 
conseqüente prejuízo econômico a elas associado.

 A remoção das carcaças dos animais abatidos é um 
assunto polêmico. 

 Alguns pesquisadores aconselham o recolhimento (P. 
Crawshaw, comun. pess.), argumentando que  o abandono 
das carcaças no campo pode levar os animais a se alimentarem 
delas e subseqüentemente virem a atacar criações domésticas. 
Por outro lado, para predadores que se alimentam de animais 
mortos, a remoção dessa fonte de alimento poderá encorajar 
ataques adicionais a outros indivíduos do rebanho. É importante 
lembrar que a densidade de coiotes numa determinada área 
é diferente da densidade de onças-pintadas, por exemplo. 
Geralmente se um animal do rebanho for atacado por um 
predador como a onça-pintada, existe uma grande possibilidade 
de que a carcaça desse animal não será encontrada por outra 
onça. Dessa maneira, é aconselhável deixar a carcaça no 
campo desde que seja comprovada a predação e a carcaça não 
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se encontre em áreas muito próximas a comunidades rurais. Os 
predadores podem voltar a se alimentar do animal abatido e 
a presença da carcaça no local de abate pode evitar ataques 
adicionais. No caso da morte de indivíduos do rebanho por 
doenças ou picadas de cobra, por exemplo, as carcaças devem 
ser removidas, evitando assim que os predadores sejam atraídos 
por elas. Esse tópico ainda não é bem compreendido e existe 
ainda a necessidade de estudos adicionais.

 Outro tópico de controvérsia é a utilização de cães para 
prevenção da predação. A manutenção de cães preparados 
para dar o alarme é aconselhada quando utilizadas raças de 
cães de grande porte e em grande número. É aconselhado o uso 
de pelo menos cinco animais que não devem ficar soltos pela 
propriedade, mas sim contidos numa área próxima à possível 
área de acesso dos predadores ao rebanho. A presença de cães 
de estimação de pequeno porte soltos pela propriedade não é 
aconselhada. Deve-se impedir que esses animais entrem em 
áreas de mata ou outras áreas de utilização dos predadores. 
Um estudo realizado no Quênia (Kruuk, 1980) comparou taxas 
de predação em áreas com presença e ausência de cães para 
prevenção de danos. Os resultados obtidos sugeriram que a 
presença de cães em áreas com criações domésticas pode ser 
eficiente na proteção delas.

 A construção de cercas de espinhos é outra prática 
para prevenção da predação adotada por diferentes tribos do 
Quênia (Kruuk, 1980). Essas cercas são construídas geralmente 
com acácias em diferentes formas e tamanhos, com a função 
primária de conter animais dos rebanhos domésticos. Porém, é 
também utilizada para reduzir o acesso de predadores. As taxas 
de predação nas áreas cercadas são bem menores do que nas 
áreas abertas. No Brasil existem estudos sendo conduzidos que 
poderão, num futuro próximo, testar a possibilidade da utilização 
de cercas vivas na prevenção da predação (F. Azevedo, comun. 
pess.). O plantio de culturas de cítrus em áreas de pastagens 
limítrofes com áreas de mata foi proposto, porém ainda são 
necessários dados que possam comprovar sua eficiência.
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Cercas elétricas

 Métodos de exclusão, como cercas, têm o objetivo 
de prevenir ou reduzir o acesso de predadores à criações 
domésticas. Por se constituir numa barreira física não-letal, as 
cercas são vistas como um método racional, com o potencial de 
excluir predadores sem a necessidade de prejudicá-los.

 A atitude de um predador frente a uma cerca é 
influenciada por vários fatores, como, por exemplo, experiências 
prévias desse animal com cercas e sua motivação. Alguns animais 
aprendem a esquivar-se dos choques, evitando o contato com as 
cercas. Algumas espécies, como os coiotes nos Estados Unidos, 
tornam as cercas quase ineficientes, devido à grande variedade 
de técnicas que eles utilizam para cruzá-las (Thompson, 1979). 

 Cercas podem ser construídas de várias maneiras, e a 
eficiência delas irá depender da situação local. Na escolha do 
tipo de cerca a ser utilizada, o produtor deverá considerar a 
espécie do predador a ser excluído, as criações domésticas a 
serem protegidas, o tamanho da área a ser cercada, o acesso 
à área, as características do solo no local, as condições do 
terreno e os custos. O produtor tem que estar motivado para 
lidar com o problema de predação e estar ciente de que algum 
tempo será necessário para atingir os resultados em relação 
ao custo-benefício, ou seja, a amortização da cerca. Em áreas 
onde a produtividade gera uma margem econômica suficiente 
para custear a construção da cerca, a proteção eficaz contra 
predadores se torna viável.

 Existem três tipos básicos de cercas elétricas: 1) 
cercas elétricas portáteis, temporárias; 2) cercas elétricas 
adaptadas de cercas já existentes; 3) cercas elétricas 
permanentes de alta tensão. As (1) cercas elétricas portáteis 
temporárias consistem, normalmente, de 1 a 5 fios de arame. 
O objetivo principal desse tipo de cerca é dividir piquetes 
para um melhor manejo de pastagens. Essas cercas não dão 
proteção contra predadores, embora alguns autores (Linhart  
et al., 1992) sugerem seu uso para manter o gado em áreas 
especiais. As (2) cercas preexistentes adaptadas, também 
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podem reduzir problemas de predação (Dorrance & Bourne, 
1980). A cerca existente precisa estar em boas condições 
para que fios extras possam ser adicionados.

 De acordo com alguns autores (Gates et al., 1978; 
Dorrance & Bourne, 1980), o efeito isolante da pelagem de 
alguns animais pode reduzir o choque elétrico e assim diminuir 
a eficiência da cerca na sua detenção. Nesse caso, uma corrente 
de alta voltagem é necessária para reduzir esse efeito isolante. 
Uma alternativa seria a utilização de arame farpado nos fios 
mais baixos da cerca, de modo que as farpas possam penetrar 
a pelagem do animal, reduzindo o efeito isolante.

 Em terrenos acidentados, os primeiros fios, mais 
próximos ao chão, não devem ser energizados. Além da 
possibilidade dos fios tocarem o terreno, eles podem acumular 
material orgânico trazido pela chuva e/ou enxurradas,  
neutralizando a corrente elétrica. 

 Assim como qualquer outro método empregado para 
controlar a predação, as cercas elétricas também têm sua 
desvantagem. O problema de  manutenção das cercas parece 
muitas vezes ser crônico. A neutralização da corrente elétrica é 
muito comum, mas pode ser minimizada se a construção inicial 
for de boa qualidade e os procedimentos básicos de manutenção 
forem seguidos. Cercas elétricas necessitam de inspeções 
periódicas e manutenção para assegurar seu bom funcionamento. 
A vegetação deve ser limpa na área da cerca para evitar que o 
capim neutralize ou drene a voltagem, particularmente na época 
mais úmida. Em alguns locais, o uso de herbicidas ao longo das 
cercas, aplicado de maneira restrita e responsável, pode auxiliar 
na remoção da vegetação. Quanto maior a área a ser cercada, 
maior será o potencial para um mal funcionamento ou danificação 
da cerca, tornando-a menos eficiente. Dessa forma, o uso de 
cercas elétricas não é  aconselhável para áreas muito extensas. 
Limitações físicas podem ser impostas pelo tipo de solo, tipo de 
vegetação, características do terreno e condições climáticas.

 O custo-benefício de uma cerca elétrica é influenciado 
pela sua configuração e  manutenção, taxa de unidade animal, 
práticas de manejo, topografia e vegetação e  a severidade da 
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predação. Por exemplo, uma cerca será mais eficiente em áreas 
onde existam ao mesmo tempo uma alta taxa de predação e 
uma alta taxa de unidade animal.

 Os custos de construção podem variar enormemente 
de acordo com a área geográfica, a quantidade e qualidade 
dos materiais necessários, e o tipo de mão-de-obra utilizados. 
Os custos de manutenção são relacionados com as condições 
do terreno e o tipo de vegetação ao redor da cerca.

 O uso de cercas elétricas é um método não-letal promissor. 
Porém, o produtor deverá avaliar cada situação específica, 
baseado em todos os fatores relevantes, para determinar se a 
instalação de uma cerca elétrica será o melhor investimento.

Estímulos visuais e acústicos

 Estímulos visuais e acústicos têm sido largamente 
usados para reduzir predação a animais domésticos. Esses 
estímulos consistem em métodos não-letais de controle com 
o potencial de produzir resultados imediatos. Por isso, eles são 
tidos como métodos “humanos” e práticos. Equipamentos 
como luzes brilhantes, sirenes, sinos, espantalhos e explosivos 
já foram testados para assustar predadores.

 Todos esses equipamentos podem promover uma 
diminuição temporária na predação, mas todos apresentam a 
mesma limitação: os predadores logo se habituam com eles e 
recomeçam a atacar criações domésticas. Algumas técnicas são 
específicas para determinadas espécies de predadores, porém a  
maioria não é, e existe a possibilidade de outras espécies serem 
afugentadas da área em questão.

 De acordo com alguns pesquisadores (Linhart, 
1984a; Koehler et al., 1990) técnicas de controle não-
letais podem fazer os predadores simplesmente mudar 
sua atividade para uma área próxima e desprotegida, 
ocasionando a simples transferência do problema de 
predação, em vez de sua resolução.

 Alguns fatores que influenciam a eficiência desses 
estímulos visuais e/ou auditivos incluem: o grau em que 
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esses estímulos afetam o predador, a motivação do animal, 
sua idade e as experiências prévias desse animal com os 
mencionados estímulos, associados com a disponibilidade e    
adequação de áreas próximas, que sirvam como alternativas 
para a alimentação e descanso dos predadores. Programas 
de controle de danos podem ter resultados melhores se forem 
iniciados ao primeiro sinal de dano, a primeira ocorrência, os 
primeiros vestígios de predador na área.

 Devido a sua eficiência ser relativamente de curta 
duração, estímulos que visem afugentar predadores são mais 
indicados para situações onde o controle necessário seja de 
curta duração (Linhart et al., 1992). Eles também podem ser 
usados em combinação com ou de maneira supletiva a outras 
técnicas de controle. Durante períodos em que as criações 
domésticas estejam mais vulneráveis, o uso de estímulos para 
afugentar predadores é justificado, mesmo que eles sejam 
eficientes somente a curto prazo.

 Existem maneiras de melhorar a eficiência desses 
estímulos e dessa forma diminuir a habituação dos 
predadores a eles. A utilização alternada ou simultânea de 
diversos estímulos é uma maneira de diminuir a habituação, 
assim como a mudança da localização dos equipamentos 
produzindo tais estímulos (Bomford & O’Brien, 1990). O 
sucesso dessas técnicas depende largamente da prática e da 
motivação do operador.

 Existe falta de informação sobre  essas técnicas tanto no 
Brasil quanto nos Estados Unidos. Alguns equipamentos estão 
sendo vendidos comercialmente nos Estados Unidos, porém 
sua eficiência varia de acordo com a situação em questão.

 Alguns estímulos visuais incluem objetos móveis, luzes 
constantes ou intermitentes, objetos refletores ou cintilantes e 
imagens assustadoras. Estímulos acústicos incluem sons altos, 
sons biologicamente relevantes (a maioria dos estudos com 
sons biologicamente relevantes incluem pássaros; há ainda 
falta de informações com mamíferos) e ultra-sônicos. Outros 
estímulos incluem tiros não-letais com balas de borracha.
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Pastor eletrônico

 Existem algumas limitações para o controle de 
predação. Muitas áreas são cobertas por vegetação ou florestas 
densas em áreas remotas e/ou de terreno acidentado onde o 
acesso de veículos é geralmente limitado. Essas condições 
tornam algumas técnicas de controle  impraticáveis.

 Com o objetivo de solucionar esse problema, o Centro 
Nacional de Pesquisa em Vida Silvestre, nos Estados Unidos, 
desenvolveu um equipamento para afugentar coiotes com 
estímulos múltiplos, que combina luzes brilhantes, sirenes 
e outros sons de alta freqüência. Esse equipamento, após 
cinco anos de testes em condições de campo, sofreu várias 
modificações em sua configuração, visando uma melhor 
eficiência e portabilidade (Linhart, 1984b). O protótipo 
original, criado em 1982, e o de segunda geração, de 1983, 
menor e mais barato, possuíam um timer eletrônico e uma célula 
fotoperiódica, ligados a uma luz intermitente e a uma sirene, 
e funcionavam com uma bateria recarregável. Eles emitiam 
uma seqüência irregular de luzes e sons. Os equipamentos 
eram ativados no crepúsculo pela célula fotoperiódica, sendo 
desligados ao amanhecer. Esses equipamentos foram testados 
em diferentes áreas nos estados do Colorado, Idaho, Oregon e 
Dakota do Sul, em áreas com pastagens cercadas (Linhart et 
al., 1992). Nas pastagens menores, as unidades promoveram 
períodos de proteção mais longos, indicando que o tamanho 
da área é um fator importante para sua eficiência na redução 
de predação. A localização das unidades também é um fator 
importante. As unidades mais eficientes foram as localizadas 
nas áreas de descanso dos rebanhos de ovinos (áreas onde 
o rebanho passava a noite) ou em áreas próximas do 
terreno, que interceptavam os caminhos que os predadores 
provavelmente usariam para se aproximar do rebanho. 
As unidades sofreram mais modificações até chegarem ao 
modelo de quinta geração, em 1986.

 Antes do uso dessas unidades, a porcentagem de 
cordeiros mortos por coiotes em todas as fazendas testadas 
era de 6,6%, sendo que após o uso das unidades de quinta 
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geração, essa porcentagem caiu para 2,7%. Mesmo quando 
as unidades foram colocadas no curral, o rebanho não foi 
observado correndo ou se espalhando de maneira desordenada 
por terem sido assustados. De todos os cooperadores, 76% tiveram 
oportunidade de verificar a eficiência dos pastores eletrônicos 
testados. Desse total, 84% confirmou uma redução nas perdas por 
um período considerável, 3% não observou nehuma modificação 
e 3% observou um aumento nas taxas de predação.

 Os resultados desses testes indicaram que os 
pastores eletrônicos podem modificar padrões de predação 
por predadores como coiotes, embora haja uma variação 
no período de eficiência. As perdas podem ser reduzidas 
consideravelmente. Estes resultados (Linhart et al., 1992) 
também indicaram que a predação em áreas adjacentes 
não aumentou significativamente, uma vez que os coiotes 
tendem a evitar a área de localização das unidades, mas 
continuam a freqüentar os mesmos territórios. Não existem 
dados disponíveis que indiquem se esses pastores eletrônicos 
funcionam para onças-pardas ou pintadas, desencorajando-
as a atacar criações domésticas.

 Explosivos de Propano

 A utilização de materiais pirotécnicos é uma outra 
maneira de emitir estímulos auditivos que podem afugentar 
predadores. Explosivos de propano têm sido usados com 
sucesso na tentativa de afugentar coiotes de criações 
domésticas (Pfeifer & Goos, 1982). Os primeiros canhões 
explosivos testados foram os da marca “Scare Away®”, 
disponíveis comercialmente e fabricados pela Joseph 
International Company. Esses explosivos funcionavam em 
intervalos intermitentes, quando uma determinada quantidade 
de propano era acessada eletronicamente, resultando 
num estouro alto. Esses explosivos apresentam algumas 
vantagens sobre outros métodos convencionais. Eles são 
portáteis, disponíveis no mercado e de fácil operação. Os 
custos para aquisição e operação são considerados baixos, 
em torno de 200 dólares. 
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 Os explosivos de propano são mais eficientes quando 
usados em combinação com outros métodos de controle. Em 
áreas de difícil acesso e/ou onde outros métodos de controle 
se tornam inviáveis, os canhões explosivos de propano podem 
ser usados para forçar os predadores a mudar as áreas mais 
freqüentadas ou suas vias de aproximação do rebanho. 
Explosivos podem também ser usados para evitar que um 
padrão de ataque se estabeleça.   

 Assim como qualquer outra técnica que visa afugentar 
os animais, a operação e a manutenção dos canhões explosivos 
são fatores chave na sua eficiência.

Detectores de movimento

 Os detectores de movimento são dispositivos parecidos 
com os pastores eletrônicos, porém como o próprio nome 
mostra, são ativados por meio de um sensor de movimento, 
e produzem sons de diferentes freqüências. Esses dispositivos 
são mais eficientes com mamíferos, sendo que animais 
maiores são mais fáceis de serem detectados. Os detectores 
de movimento podem facilmente registrar a aproximação de 
um animal da forma e tamanho de um veado, por exemplo 
(Schmidt, comun. pess.). Algumas vantagens incluem sua 
sensibilidade (que pode ser ajustada na fábrica), e seu modo 
de operação, diminuindo assim a habituação.

Colar sônico alarmante

 Outra alternativa testada para o controle de predação, o 
colar sônico que é energizado com bateria e possui uma célula 
fotoelétrica que liga o aparelho ao anoitecer, desligando-o pela 
manhã (Schmidt, comun. pess.). Possui também um detector 
de movimento, que assim que o rebanho se move e começa 
a correr, o colar emite luzes brilhantes por, aproximadamente, 
2 minutos. Pode ser instalado em cinco cabeças do rebanho, 
dependendo do seu tamanho. Também tem o potencial para 
diminuir a habituação do predador.



Tiros não-letais (bala de borracha)

 Outra maneira de fazer com que animais-problema 
evitem uma área é por meio de tiros não letais com balas 
de borracha ou com espingardas cartucheiras. Os animais 
sentem desconforto com o tiro, porém não são mortos. Essa 
técnica é particularmente útil em situações onde o animal-
problema é uma espécie legalmente protegida. Porém,  seu 
uso fica bastante limitado quando a espécie em questão é 
elusiva ou apresenta hábitos noturnos. Os tiros-não letais 
apresentam resultados imediatos, porém apresentam as 
mesmas limitações dos outros métodos.
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Anexo I

MAMÍFEROS CARNÍVOROS BRASILEIROS

A Ordem Carnivora está representada no Brasil por quatro Famílias com 
26 espécies terrestres ou semi-aquáticas de água doce (* indica espécie 
ameaçada de extinção segundo Portaria do IBAMA número 1.522 de 19 de 
dezembro de 1989):

1) Familia Canidae, com 6 espécies:
* lobo-guará - Chrysocyon brachyurus *
* cachorro-do-mato (centro-sul), raposa (N/NE) - Cerdocyon thous
* raposa-do-campo - Pseudalopex vetulus *
* graxaim-do-campo  -  Pseudalopex gymnocercus
* cachorro-vinagre (centro-sul), cachorro-do-mato (N) - Speothos   

 venaticus *
* cachorro-de-orelha-curta - Atelocynus microtis *

2) Família Procyonidae, com 4 espécies:
* mão-pelada ou guaxinim - Procyon cancrivorus 
* quati, quati-mundé - Nasua nasua
* jupará, macaco-da-meia-noite - Potus flavus
* olingo, jupará - Bassaricyon gabbii

3) Familia Mustelidae, com 8 espécies:
* irara ou papa-mel - Eira barbara
* furão - Galictis cuja
* furão grande - Galictis vittata 
* cangambá, jaritataca, gambá (NE)- Conepatus semistriatus 
* zorrilho - Conepatus chinga
* lontra - Lontra longicaudis *
* ariranha - Pteronura brasiliensis *
* doninha-amazônica - Mustela africana *

4) Família Felidae, com 8 espécies:
* onça-pintada, onça-preta, canguçu ou jaguar - Panthera onca *
* onça-parda, onça-vermelha, suçuarana, puma, leão-baio - Puma   

 concolor *
* jaguatirica, ou gato-maracajá-verdadeiro, gato-maracajá (N/NE) -   

 Leopardus pardalis *
* gato-maracajá (centro-sul), ou gato-peludo, maracajá-peludo (N/NE)-   

 Leopardus wiedii *
* gato-do-mato-pequeno, ou pintadinho, maracajá-í,    

maracajá-mirim, macambira,
  gato-lagartixeiro - Leopardus tigrinus *
* gato-do-mato-grande - Oncifelis geoffroyi *
* gato-palheiro - Lynchailurus colocolo 
* gato-mourisco, jaguarundi, gato-preto, gato-vermelho -    

Herpailurus yagouaroundi



Pata anterior
A) Comprimento do dedo:____________cm
B) Largura do dedo:_________________cm
C) Comprimento da almofada:________cm  
D) Largura da almofada:______________cm
E) Comprimento total: _______________cm
F) Largura total: __________________ cm

Pata posterior
Comprimento do dedo:_____________cm
Largura do dedo:__________________cm
Comprimento da almofada:__________cm  
Largura da almofada:______________cm
Comprimento total: __________________cm

Anexo II

PROTOCOLO PARA EXAME DE ANIMAL ABATIDO OU ATACADO POR PREDADOR

Carcaça no 
Relatório de visita técnica no

   

Responsáveis:

Data:     /     /

1. Dados da presa e sinais encontrados ao exame da carcaça:
Espécie: ____________________      Idade:  (   ) jovem   (   ) subadulto   (   ) adulto
Sexo:(     )  macho   (     )  fêmea    Peso:____kg              Cor da  pelagem/plumagem: _________
Presença de chifres: (   ) sim  (   ) não               
Estado geral do animal:     (   ) gordo            (   ) magro             (   ) muito magro
Estômago: (   ) vazio          (   ) cheio              (   ) muito cheio
Presença de parasitos internos: (   ) não   (   ) sim  —  orgão parasitado:_________
Presença de parasitos externos:(   ) não   (   ) pulgas   (   ) carrapatos   (   ) piolhos

2 Forma de abate, posição e sinais existentes na carcaça:
Fratura da coluna vertebral: (   ) não   (   )sim   
especificar altura: (   ) cervical   (   ) torácica   (   ) lombar 
Sinais de asfixia:  (   ) não   (   ) sim — descrever lesões: ____________________
____________________________________________________________________
Local da mordida:(   )cabeça  (   )nuca  (   )garganta  (   )patas  (   )dorso  (   )ventre  
Características da mordida — distância entre os caninos:
arcada superior __________cm             arcada inferior ___________cm
Presença de arranhões:   (   ) não   (   ) sim  — local: _______________________
Presença de hematomas: (   ) não   (   ) sim  — local: _______________________
Partes consumidas: (   ) anterior   (   ) média   (   ) posterior   (   ) vísceras 
Percentual da carcaça consumido: _____________________________________%
Obs: ________________________________________________________________
Nas proximidades da carcaça existe: fonte de água:  (   ) não   (   ) sim
distância: ___________m
floresta ou cobertura vegetal densa:  (   ) não   (   ) sim —    distância: _______m
casa próxima: (   ) não   (   ) sim  —  distância:_______ m    
habitada permanentemente: (   ) sim   (   ) não 
Distância do local do abate para o local de consumo:_____________m
Carcaça coberta: (   ) não   (   ) sim  —  tipo da cobertura: ___________________

 3. Sinais do predador 
Fezes:     (   ) não   (   ) sim    —   comprimento:____ cm           diâmetro______cm
Pêlos:    (   ) não   (   ) sim       —     amostra nº_____________________________
Pegadas: (   ) não   (   ) sim       —     molde(s) nº_____________________________

C

D

E

F

BA



Anexo III
PROTOCOLO PARA DIAGNÓSTICO DE PREDAÇÃO

Registro #:
Processo:

     RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA No________/_______    -     Modelo 1
(para uso na primeira visita à propriedade)

Data da visita técnica: _____/_____/_________
Equipe:_________________________________________________________________
Proprietário do imóvel:______________________________________________________
Entrevistado:_________________________Telefone para contato:___________________

CARACTERISTICAS DO LOCAL DO ATAQUE

1. Dados gerais:
Nome da propriedade rural:__________________
Município:_______________Estado:__________
Área total:________________________________
Pastagem:________________________________
Outros cultivos:____________________________
Remanescentes de vegetação nativa: ( ) ausente  
( ) presente 
( ) floresta primária  ( ) floresta secundária   ( ) 
outros ___________________________________
Assinale unidade de medida usada: (   ) alq. 
paulista   (   ) alq. Nordeste: (   ) tarefa     (   ) ha    
(   ) outras:_______________________________
Reserva legal averbada: (   ) sim    (   ) não 
Outra área preservada: (   ) sim   (   ) não 
(especificar):______________________________

croqui de acesso:

2. Características do imóvel e sistema de criação e manejo adotado:
a)   Criação:

Manejo do rebanho: (   ) extensivo     (   ) intensivo     (   ) semi-intensivo
 Sistema de produção principal:  (   ) corte       (   ) leite             (   ) misto
Espécies existentes na propriedade:

Bovinos:
Quantidade:_____
( )cria  ( )recria  
( )engorda

Equinos:
Quantidade:_______
( )cria  ( )recria 
( )engorda

Outra:__________
Quantidade:_____
( )cria  ( )recria  
( )engorda

Outra: __________
Quantidade:______
( )cria   ( )recria  
( )engorda

Marcação individual: (   ) brinco (   ) tatuagem (   ) nenhum (   ) outro — especificar:____________
b) Pastagem: Tipo: (   ) nativa   (   ) mista   (   ) formada — gramínea:__________

Estado da pastagem: (   ) bom   (   ) regular   (   ) precário   
N0 de piquetes: ____________
Presença de plantas tóxicas: (   ) sim   (   ) não
Rotação: (   ) sim   (   ) não 

c) Índices produtivos:
Idade média ao 10 parto:_____meses   Interparto:_____ meses  
Taxa de descarte anual:______%
Mortalidade até    1 ano de idade:______%   Causa(s) mais freqüente(s):__________



Mortalidade após 1 ano de idade:______%     Causa(s) mais freqüente(s):__________
Taxa de natalidade : _______%      Taxa de mortalidade por predação:_______%  
Mortalidade total : ____________%

d) Aspectos sanitários:
 Estado geral de saúde do rebanho: (   ) bom             (   ) regular              (   ) ruim

Vermifugação: (    ) não   (    ) sim, a cada ____ meses  —  produto mais usado:_________
Vacinações: (   ) aftosa   (   ) raiva   (   ) carbúnculo sintomático   (   ) brucelose
(   ) paratifo   (   ) botulismo   (   ) outras  — especificar: ___________________
Mineralizaçao do rebanho:   (   ) não   (   ) sim  —  produto utilizado:_______________

e) Condições gerais das instalações: (   ) boas   (   ) regulares   (   ) precárias
 Tipo:(   ) sede   (   ) curral   (   ) aprisco   (   ) bretes/tronco  
 (   ) outra — especificar: ________________________________________________
 Tipo de cercas existentes: (   ) arame liso   (   ) arame farpado   (   ) cerca elétrica
 Altura das cercas:__________cm        Número de fios:_________________________

f) Outras informações do imóvel:
Água disponível para consumo dos animais:
(   ) tratada   (   ) rio   (   ) açude/lagoa   (   ) aguada   (   ) outra  
especificar: ___________________________________________________________

Topografia:
(   ) plano/quase plano (0 a 03% de inclinação)   (   ) suavemente ondulado           
(03 a 08 %)   (   ) ondulado (08 a 20%)   (   ) fortemente ondulado (20 a 40%)         
(   ) montanhoso (>45% de inclinação)   (   ) escarpado

Núcleo populacional mais próximo da propriedade:
Nome da localidade:_________________________________ População: ________hab     
Distância do imóvel: __________ km
Altitude média da região:____________ m
Imóvel próximo a Unidade de Conservação: (   ) não   (   ) sim                                     
Qual a distância do imóvel à U.C.? ______m  Qual o nome da U.C.________________
Animais silvestres existentes na área: (   ) anta   (   ) queixada   (   ) cateto   (   ) capivara                            
(   ) veado    (   ) outros  —  especificar _______________________________________
Animais mais caçados na área: ______________________________________________
Informações relevantes:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

3. Dados gerais do(s) ataque(s):
Nº  de ataques ocorridos na propriedade segundo proprietário:____________________
Nº  total de ataques que foram comprovados até esta data: _______________________
Espécies atacadas: (   ) bovinos   (   ) equinos   (   ) ovinos   (   ) caprinos   (   ) suínos      
(   ) aves     Outros  —  especificar: __________________________________________
Época do primeiro registro de ataque à propriedade (mês e ano): _________________

4. Dados e características do último ataque:
Data: ___/___/_____ Nº de animais atacados nesta oportunidade:_____________________
Visualização do predador:(   ) não   (   ) sim
Coordenadas geográficas do local do ataque:__________________________________
Distância do local do ataque para: 
Área de vegetação nativa ___ (m / km)   Rodovia ___ km    Estrada de terra___ km
Período do ano em que ocorreu o ataque:     (   ) estação seca     (   ) estação chuvosa
Cobertura vegetal na área do ataque:
(   ) floresta      (   ) campo aberto   (   ) campo sujo   (   ) plantação      (   ) pastagem                
(   ) outra — especificar:____________________________________________________
Local do ataque próximo a limite com área florestada:   (   ) não   (   ) sim  —  especificar 
se a floresta pertence ao imóvel pesquisado, à propriedade vizinha, à U.C ou outro: ____
________________________________________________________________________
Nº de carcaças examinadas nesta visita: _________respectivo(s) relatório(s) em anexo.



Anexo IV
PADRÃO DE BANDEAMENTO DE PÊLOS DE ALGUNS 

CARNÍVOROS TERRESTRES BRASILEIROS 

(Leite, 2000).



Anexo V

Rastros de carnívoros silvestres brasileiros relacionados à 
problemas de predação (adaptações de R. de Paula a partir de 
originais de Becker & Dalponte, 1991).

      
Lobo-guará                             Cachorro-do-mato

     (Chrysocyon brachyurus)                    (Cerdocyon thous)

      
        Graxaim-do-campo                   Raposa-do-campo

    (Pseudalopex gymnocercus)                 (Pseudalopex vetulus)



            Onça-pintada                       Onça-parda
              (Panthera onca)           (Puma concolor)

            
           Jaguatirica          Gato-maracajá        
       (Leopardus pardalis)                     (Leopardus wiedii)



       

Gato-do-mato-pequeno              Gato-mourisco

      (Leopardus tigrins)                     (Herpailurus yagouaroundi)

 Gato-palheiro                Irara        
       (Lynchailurus colocolo)          (Eira barbara)



                  Furão                  Zorrilho, Jaratataca
                (Galictis spp.)                         (Conepatus spp.)

     Quati           Mão-pelada

(Nasua nasua)                 (Procyon cancrivorus)




