
introduÇÃo

A �oresta amazônica é a maior e mais di-
versa �oresta tropical do mundo (FONSECA 
et al., 1999; SILVA, 2005). Apresenta uma 
expressiva riqueza de mamí�eros, com mais 
de 400 espécies apenas na Amazônia brasi-
leira, das quais, mais da metade são endê-
micas deste bioma (PAGLIA et al., 2012). 

Mesmo com números impressionantes, o 
conhecimento sobre a masto�auna ama-
zônica ainda possui muitas lacunas (SILVA 
et al., 2001). A ausência de dados sobre os 
mamí�eros amazônicos é uma clara conse-
quência da imensidão territorial associada 
à diversidade de habitat que compõe a sua 
paisagem, especialmente nos inter�úvios 
dos grandes rios, a maioria inexplorada e 
de di�ícil acesso (SILVA et al., 2001; PAGLIA 
et al., 2012). 

A maior parte dos registros de mamí�e-
ros na Amazônia ocidental �oi realizada 
há mais de vinte anos, ao longo ou ao sul 
do rio Solimões, geralmente, em expedi-
ções únicas que amostraram uma pequena 
�aixa na extensão do rio, sem contemplar 
totalmente os e�eitos sazonais destes am-
bientes na ocorrência das espécies (AYRES, 
1985; JOHNS, 1985; AYRES e JOHNS, 1987; 
PERES, 1988; BODMER e AYRES, 1991; PE-
RES, 1993; 1997; PATTON, 2000, IWANA-
GA, 2004). Entretanto, ainda há grandes 
áreas com pouca ou nenhuma in�ormação 
sobre a maioria dos táxons, como é o caso 
dos inter�úvios Içá–Japurá, Japurá–Ne-
gro, especialmente para marsupiais, ro-
edores e quirópteros (EMMONS e FEER, 
1997; SILVA et al., 2001; COSTA et al., 2005; 
MENDES–OLIVEIRA et al., 2015).

Até o momento, parte dos novos trabalhos 
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envolvendo coletas de mamí�eros na Ama-
zônia se resume à apresentação de listas de 
espécies, elaboradas a partir de inventários 
rápidos, utilizando a taxonomia vigente, 
que majoritariamente carece de revisões, 
e com discussões parciais ou inexistentes 
sobre as relações �logenéticas e geográ-
�cas dos grupos (e.g. SILVA et al., 2013; 
OLIVEIRA et al., 2017; ABREU–JÚNIOR et 
al., 2017). Entretanto, apesar da limitação 
deste tipo de abordagem, os trabalhos tra-
zem ricas in�ormações de base para a com-
preensão dos padrões de distribuição das 
espécies amazônicas e de seu de respectivo 
estado de conservação.

O desenvolvimento e o re�namento das 
técnicas para discriminação de espécies, 
associados à utilização de novos e comple-
mentares métodos de coleta em vastas áre-
as ainda inexploradas do ponto de vista zo-
ológico, assim como os estudos realizados 
em longo prazo, devem consequentemente 
revelar uma grande diversidade de espécies 
de mamí�eros ainda não registrada, com a 
presença de endemismos e de espécies ain-
da não descritas (PAGLIA et al., 2012; OLI-
VEIRA et al., 2017). Neste contexto, a Reser-
va de Desenvolvimento Sustentável Amanã 
(RDSA) está localizada em uma das áreas 
menos estudadas da Amazônia, com gran-
de de�ciência de levantamentos �aunísticos 
(AYRES et al., 2005). 

Inserida na Reserva da Bios�era da Amazô-
nia Central, no Corredor Central da Amazô-
nia e no Mosaico do Baixo Rio Negro, A RDSA 
abrange uma região de extrema importân-
cia para a conservação da biodiversidade, 
considerada prioritária para inventários 
�aunísticos (QUEIROZ, 2005). Assim, este 
trabalho apresenta um compilado de estu-
dos realizados na RDSA nos últimos quinze 
anos, a �m de reportar a diversidade de ma-
mí�eros desta Unidade de Conservação.

Material e Métodos

A lista de mamí�eros apresentada neste 
trabalho é um compilado de registros ob-
tidos nos últimos quinze anos. Estes �oram 
realizados por diversos pesquisadores do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá durante a execução de estudos 
de monitoramento da biodiversidade local. 
Ao longo dos anos, diversos métodos �oram 
utilizados com o objetivo de obter dados 
sobre a diversidade e a abundância de ma-
mí�eros e para monitorar a �auna cinegéti-
ca da RDSA. 

Os registros de mamí�eros de médio e gran-
de porte �oram obtidos, principalmente, 
através do monitoramento da atividade de 
caça das comunidades locais e por métodos 
de amostragem por distância, em trilhas 
abertas especialmente para esta �nalida-
de. As trilhas �oram percorridas no turno 
da manhã, entre 6:00h e 12:00h, por dois 
observadores, um pesquisador e um as-
sistente de campo local. Foram realizadas 
também transecções noturnas, com �na-
lidade de identi�car a ocorrência de espé-
cies notívagas. Coletas realizadas por busca 
ativa, utilização de armadilhas �otográ�cas, 
entrevistas com moradores e encontros es-
porádicos contribuíram também substan-
cialmente para a elaboração da lista apre-
sentada neste trabalho. 

Os pequenos mamí�eros terrestres �oram 
coletados com armadilhas de atração do 
tipo Sherman e armadilhas de interceptação 
e queda “pit�alls”. Registros �otográ�cos 
con�áveis também auxiliaram na elabora-
ção da lista. Os quirópteros �oram captura-
dos através de redes de neblina armadas ao 
nível do solo, próximas aos corpos d’água, 
e abertas das 18:00 às 00:00h. A lista de es-
pécies de morcegos �oi complementada com 
o estudo de Pereira et al. (2010), que captu-
raram as espécies em áreas de terra �rme, 
várzea e igapó.

Identifcação das Espécies 

Os mamí�eros �oram identi�cados de acor-
do com Eisenberg (1989), Emmons e Feer 
(1997), Eisenberg e Red�ord (1999), Rylands 
et al. (2000), Gardner (2007), Rylands et al. 
(2009), Hurtado e Pacheco (2014), Ferrari et 
al. (2014), Solari e Martínez–Arias (2014), 
Al�aro et al. (2015) e Patton et al. (2015). A 
classi�cação supragenérica seguiu Wilson e 
Reeder (2005) e Baker et al. (2016). 

Resultados 

Os levantamentos indicaram a presença 
de 111 espécies, de 10 ordens e 31 �amílias 
(Quadro 4). Os morcegos contribuem com 
mais da metade das espécies, 61 ao todo. A 
riqueza de espécies de mamí�eros de mé-
dio e grande porte aponta a predominân-
cia da ordem Carnivora, com 10 espécies, 
seguida de Primates, com oito espécies. 
Para os pequenos mamí�eros terrestres, 
�oram registradas 13 espécies, a maioria 
da ordem Rodentia.



Ao todo, 39 espécies de mamí�eros �oram 
identi�cadas como alvo de caça. Uma 
espécie �oi identi�cada somente por este 
tipo de registro - Cabassous unicinctus. 

Duas espécies, Galictis vittata e Herpailurus 
yagouaroundi, �oram registradas apenas 
através de armadilhas �otográ�cas.

Quadro 4 - Mamí�eros registrados na RDSA.

Ordem Família Sub�amília Espécie Nome  comum

Pilosa

Bradypodidae

Megalonychidae

Cyclopedidae 

Myrmecophagidae

Preguiça-bentinho

Preguiça-real

Tamanduaí

Tamanduá-
bandeira

Mambira

Bradypus variegatus

Choloepus didactylus

Cyclopes didactylus

Myrmecophaga 
tridactyla

Tamandua 
tetradactyla

Rodentia

Sciuridae

Caviidae

Cricetidae

Quatipuru

Capivara

Rato

Hadrosciurus c�. igniventris

Hydrochoerus 
hydrochaeris

Holochilus sciureus

Neacomys a�. guianae

Oecomys sp.

Cingulata Dasypodidae

Tatu-bola

Tatu-canastra

Tatu-rabo-de-couro

Caluromyinae

Tolypeutinae

Dasypus novemcinctus

Priodontes maximus

Cabassous c�. 
unicinctus

Primates

Cebidae

Atelidae

Pitheciidae

Soim

Guariba

Zogue-zogue

Macaco-de-cheiro

Cairara

Bicó

Macaco-da-noite

Macaco-prego

Callitrichinae 

Alouattinae

Callicebinae

Saimiriinae

Cebinae

Pitheciinae

Aotinae

Saguinus inustus

Alouatta seniculus juara

Callicebus torquatus

Saimiri sciureus 
cassiquiarensis

Cebus albi�rons

Cacajao ouakary

Aotus voci�erans

Sapajus apella 
macrocephalus

Didelphimorphia Didelphidae Mucura

Caluromyinae

Didelphinae

Caluromys lanatus

Didelphis marsupialis

Philander opossum

Marmosops a�. noctivagus

Marmosops bishopi

Marmosa (Micoureus) 
demerarae

Sciurinae

Sigmodontinae

C O N T I N U A . . .



Quadro 4 - (Continuação)

Ordem Família Sub�amília Espécie Nome  comum

Chiroptera

Emballonuridae MorcegoEmballonurinae

Centronycteris maximiliani

Rhynchonycteris naso

Cormura brevirostris

Saccopteryx bilineata

Peropteryx leucoptera

Saccopteryx canescens

Peropteryx macrotis

Saccopteryx leptura

Phyllostomidae

Micronycterinae

Glossophaginae

Desmodontinae

Phyllostominae

Morcego

Micronycteris megalotis

Glossophaga commissarisi

Desmodus rotundus

Micronycteris minuta

Glossophaga soricina

Gardnerycteris crenulatum

Phylloderma stenops

Micronycteris microtis

Glossophaga longirostris

Trachops cirrhosus

Micronycteris schmidtorum

Lophostoma brasiliense

Phyllostomus discolor

Lophostoma silvicolum

Phyllostomus hastatus

Lampronycteris brachiotis

Lophostoma carrikeri

Phyllostomus elongatus

Tonatia saurophila

Chrotopterus auritus

Rodentia

Erethizontidae

Cuniculidae

Dasyproctidae

Echimyidae

Eumysopinae

Echimyinae

Coandu

Paca

Cutia

Rato

Cutiara

Coendou prehensilis

Cuniculus paca

Dasyprocta �uliginosa

Mesomys hispidus

Isothrix negrensis

Myoprocta pratti

Proechimys sp.

Makalata macrura

C O N T I N U A . . .



C O N T I N U A . . .

Quadro 4 - (Continuação)

Ordem Família Sub�amília Espécie Nome  comum

Chiroptera
Phyllostomidae

Noctilionidae

Vespertilionidae

Thyropteridae

Carollinae

Glyphonycterinae

Rhinophyllinae

Stenodermatinae

Myotinae

Morcego

Morcego

Morcego

Morcego

Carollia brevicauda

Artibeus cinereus

Artibeus lituratus

Trinycteris nice�ori

Carollia perspicillata

Artibeus glaucus

Ametrida centurio

Noctilio albiventris

Myotis albescens

Myotis nigricans

Myotis riparius

Thyroptera disci�era

Sturnira lilium

Vampyriscus brocki

Carollia castanea

Artibeus concolor

Artibeus planirostris

Rhinophylla pumilio

Glyphonycteris daviesi

Sturnira tildae

Uroderma bilobatum

Artibeus gnomus

Chiroderma villosum

Mesophyla macconnelli

Artibeus watsoni

Glyphonycteris sylvestris

Chiroderma trinitatum

Vampyressa pusila

Artibeus phaeotis

Vampyriscus bidens

Platyrrhinus helleri

Artibeus obscurus



Quadro 4 - (Continuação)

Ordem Família Sub�amília Espécie Nome  comum

Carnivora

Artiodactyla

Felidae
Felinae

Pantherinae

Mustelidae

Cervidae 

Mustelinae

Canidae

Tayassuidae 

Procyonidae

Maracajá-açú

Maracajaí

Maracajá-preto

Onça-vermelha

Onça-pintada

Furão-grande

Veado-vermelho

Irara

Veado-roxo

Cachorro-vinagre

Queixada

Catitu

Coati

Jupará

Leopardus pardalis

Herpailurus yagouaroundi

Leopardus wiedii

Puma concolor

Panthera onca 

Galictis vittata

Mazama americana

Eira barbara

Mazama nemorivaga

Speothos venaticus

Tayassu pecari

Pecari tajacu

Nasua nasua

Potos �avus

Perissodactyla Tapiridae AntaTapirus terrestris

Fonte: Autoria prória, 2018.
Baseado em Valsechi (2005), Pereira (2009) e Lima (2017). 

Notas: IDSM/Dados coletados pelo Subsistema de Monitoramento do Uso da Fauna; dados de Monitoramento da abundância/
densidade da �auna cinegética e de primatas; dados de Monitoramento de Mamí�eros Terrestres através de armadilhas �otográ�cas.

Discussão

A descrição da riqueza de uma comunidade 
de mamí�eros é componente chave para o 
entendimento da importância biológica de 
determinada área (VOSS e EMMONS, 1996). 
Além de �ornecer subsídios para avaliar o 
status de conservação das espécies, auxilia 
também no aprimoramento de estratégias 
de conservação (VOSS e EMMONS, 1996; 
SANTOS, 2003).

Deve-se levar em consideração que os ma-
mí�eros apresentam grande diversidade de 
hábitos, dieta e comportamento, e ativida-
des circadianas (VOSS e EMMONS, 1996). 
Tal �ato sugere que a amostragem deve 
acontecer ao longo de todo o ciclo cicardia-
no, com a utilização de métodos comple-
mentares para abarcar o maior número de 
espécies da comunidade (VOSS e EMMONS, 
1996; SIMMONS e VOSS, 1998; PARDINI et 
al., 2003). Aqui, en�atizamos que a utiliza-
ção de di�erentes métodos �oi �undamental 
para registrar a alta riqueza da comunidade 
de mamí�eros existente na área de estudo.

A RDSA é um dos sítios da Amazônia 
Central que apresenta uma das maiores 
riquezas de mamí�eros terrestres de médio 
e grande porte quando comparadas a 
outras localidades (PATTON et al., 2000; 
IWANAGA, 2004; RÖHE, 2007; PONTES et 
al., 2008; SANTOS, 2012; RÖHE, 2015). Para 

as espécies esperadas para a área, somente 
Atelocynus microtis não �oi registrada.

Das espécies registradas, nove estão lista-
das como ameaçadas de extinção (ICMBio, 
2014; IUCN, 2017). Os carnívoros, princi-
palmente os �elinos, estão entre os grupos 
com maior número de espécies ameaçadas: 
Panthera onca, Herpailurus yagouaroundi, 
Leopardus wiedii, Puma concolor, Speothos 
venaticus; além de Myrmecophaga tridactyla, 
Priodontes maximus, Tayassu pecari e Tapirus 
terrestris. Os registros de um carnívoro raro 
da Amazônia, o cachorro–vinagre, preen-
cheram uma lacuna dentro da área de dis-
tribuição da espécie (ROCHA et al., 2015).

Para os pequenos mamí�eros, apesar 
do baixo número de espécies, quando 
comparado a outros sítios (VOSS e 
EMMONS, 1996; PATTON et al., 2000; 
SILVA et al., 2007), consideramos que a 
lista seja parcial, pois estes apresentaram 
alta diversidade genética, com complexas 
relações �ilogenéticas entre as espécies 
da RDSA e as áreas de entorno (LIMA, 
2017). Ciclos climáticos do Pleistoceno 
médio e superior podem ter sido os 
principais responsáveis pela estrutura 
das populações de pequenos mamí�eros 
coletados no entorno do Lago Amanã 
(LIMA, 2017). Isto indica que a dinâmica 
ambiental nesta região, principalmente 
nos últimos 2,5 milhões de anos, �oi um 



mecanismo importante para geração de 
linhagens de pequenos mamí�eros na 
Amazônia (LIMA, 2017).

A �auna de morcegos registrada até o 
momento representa mais da metade de 
espécies de morcegos da Amazônia brasileira 
(BERNARD et al., 2010) e, este é um dos 
sítios da Amazônia com uma das maiores 
assembleias já registradas (BERNARD, 
2001; SAMPAIO et al., 2003; FERREIRA et 
al., 2017; TAVARES et al., 2017). Con�orme 
esperado para outros mamí�eros (PERES, 
1997; HAUGAASEN e PERES, 2007), a terra 
�rme apresentou maior riqueza quando 
comparada à várzea e ao igapó (PEREIRA et 
al., 2010). Entretanto, o número de capturas 
e biomassa �oi maior nas áreas de várzea 
do que em outros ambientes (PEREIRA et 
al., 2010). As di�erenças nas riquezas entre 
os ambientes mostram a importância do 
mosaico de habitat para a manutenção da 
biodiversidade amazônica (HAUGAASEN e 
PERES, 2007; PEREIRA et al., 2010). 

Para os primatas, apesar de diversos �ato-
res in�uenciarem os padrões de riqueza na 
Amazônia, as �orestas de terra �rme são o 
tipo de �to�sionomia que apresenta a maior 
diversidade do grupo (PERES, 1997; PERES e 
JANSON 1999; HAUGAASEN e PERES, 2005; 
PONTES et al., 2012). Entretanto, apesar de 
a RDSA ser majoritariamente composta de 
�orestas de terra �rme (QUEIROZ, 2005), 
em termos de riqueza, nós detectamos so-
mente oito espécies de primatas. Esta é uma 
comunidade com menor riqueza  em relação 
a outras comunidades de primatas de terra-
-�rme da Amazônia Central, onde é possí-
vel registrar de 13 a 14 espécies simpátricas 
(JOHNS, 1985; PERES, 1993, 1997, 1998; 
HAUGAASEN e PERES, 2005). 

Entre os mamí�eros caçados, duas espécies 
de primatas estão entre as mais procuradas 
pelos moradores locais, especialmente o 
bicó (Cacajao ouakary) e o guariba-verme-
lho (Alouatta seniculus juara) (VALSECCHI, 
2012; BOWLER et al., 2013; PEREIRA et al., 
2017). Estudos em comunidades da RDSA 
revelaram aspectos importantes sobre a 
caça destas duas espécies (VALSECCHI e 
AMARAL, 2009; VALSECCHI, 2012; PEREI-
RA et al., 2017). 

Entre 2003 e 2013, 108 espécimes de C. 
ouakary �oram abatidos em atividade de caça 
em várias localidades da região (VALSECCHI, 
2012; PEREIRA et al., 2017). A extrapolação 
desses números, com a inclusão de todas as 
comunidades existentes nesta UC, sugere 
que de 85 a 90 indivíduos sejam caçados 
anualmente (BOWLER et al., 2013). Neste 

mesmo período, 101 espécimes de A. s. juara 
�oram abatidos (PEREIRA et al., 2017). Esses 
�atores indicam que a caça é uma ameaça 
importante para estas espécies (BOWLER et 
al., 2013; PEREIRA et al., 2017). 

A paca (Cuniculus paca) está entre as espécies 
mais vulneráveis à caça, assim como uma 
das pre�eridas para alimentação entre 
os moradores locais. A cutia (Dasyprocta 
�uliginosa) também é �requentemente 
abatida (VALSECCHI e AMARAL, 2009; 
VALSECCHI et al., 2014). Na comunidade 
Boa Esperança, há indícios de que a caça de 
paca esteja atingindo níveis improdutivos 
(VALSECCHI et al., 2014). 

Os herbívoros também estão entre as 
espécies mais caçadas, e representam a maior 
porcentagem em termos do peso abatido 
(VALSECCHI e AMARAL 2009). O queixada 
(Tayassu pecari) e a anta (Tapirus terrestres) 
estão entre as espécies mais visadas entre 
todos os animais caçados (VALSECCHI e 
AMARAL 2009). Tayassu pecari é a espécie 
mais caçada na área, e pode ser considerada 
a mais importante para as comunidades 
devido à quantidade de indivíduos caçados, 
tanto para �ns de subsistência como 
para a comercialização no mercado local 
(VALSECCHI e AMARAL, 2009).

Os �elinos mais caçados são a onça–pintada 
(Panthera onca), a onça–vermelha (Puma 
concolor) e a jaguatirica (Leopardus pardalis) 
(VALSECCHI, 2012). O abate de �elinos 
ocorre principalmente nas proximidades 
das comunidades ou em eventos de caça 
a outras espécies (VALSECCHI, 2012). 
A onça-pintada é caçada com maior 
�requência nas áreas de várzea, e o puma 
e a jaguatirica nas áreas de terra �rme 
(VALSECCHI, 2012). A maior motivação para 
o abate destas espécies pelos moradores 
é o con�ito resultante da predação de 
animais domésticos (VALSECCHI, 2012). A 
maior parte dos eventos de caça de �elinos 
é oportunista, e cerca de 50% dos animais 
mortos são consumidos pelos moradores 
locais (VALSECCHI, 2012). 

A caça é uma das principais ameaças às po-
pulações de mamí�eros de médio e de gran-
de porte nas �orestas tropicais (ROBINSON 
E REDFORD, 1991). Para os mamí�eros, as 
características biológicas e as ameaças es-
tão entre os �atores que podem in�uenciar a 
conservação das espécies. Porém, na RDSA, 
a situação da maioria das populações parece 
ser estável (ROCHA et al., 2016). Entretan-
to, estudos sobre a densidade populacional 
e sobre a utilização das respectivas espé-
cies como �onte de proteína animal, além do 



monitoramento contínuo, são necessários 
para avaliar a sustentabilidade da caça na 
RDSA. Atualmente, além do monitoramen-
to da caça, estudos sobre a sua abundância 
e variação espacial para estas e outras es-
pécies visadas estão em andamento. Os re-
sultados destes estudos servirão de subsídio 
para modelar a viabilidade da caça susten-
tável na RDSA.

A diversidade de espécies de mamí�eros re-
gistrada rea�rma a importância da RDSA 
para a conservação da masto�auna amazô-
nica, uma vez que muitas são �undamen-
tais na estruturação e regulação dos servi-
ços ecossistêmicos, com atuação direta em 
processos ecológicos como os de dispersão, 
predação de sementes e de polinização, 
predação de topo de cadeia, além do papel 
importante no ciclo de carbono (FRAGOSO 
et al., 2000; WRIGHT, 2003; STEVENSON e 
GUZMÁN-CARO, 2010; SOBRAL et al., 2017). 

Os es�orços de amostragem de mamí�eros 
aqui empregados �oram concentrados na 
porção sudoeste da área, o que implica em 
grandes lacunas de in�ormação sobre sua 
biodiversidade nas regiões mais centrais e 
nos limites norte e leste da RDSA. Portanto, 
recomenda-se que �uturos estudos sejam 
direcionados para estas porções da Reserva, 
de �orma a contemplar mais abrangente-
mente a diversidade de habitat e de �to�-
sionomias não amostradas, como as campi-
nas e as campinaranas.
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