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RESUMO 
 

Foram investigados o tamanho e padrão de uso da área de vida de cinco preguiças-de-coleira 

em diferentes ambientes da paisagem do entorno da Reserva Biológica de Una, Una, Bahia. 

Três preguiças foram monitoradas em um fragmento de mata em estágio avançado de 

regeneração, uma em um fragmento de mata secundária e uma em uma plantação de cacau 

sombreada por árvores nativas da mata, sistema agro-florestal localmente conhecido como 

cabruca. As áreas de vida medidas pelo MPC variaram entre 0,44 e 5,73ha e pelo método 

Kernel, entre 1,02 a 2,78ha. Um único animal utilizou uma área muito maior que os demais, 

102ha pelo cálculo do MPC ou ainda 5,46ha pelo método Kernel. Esse foi o único indivíduo 

translocado, mas não é descartada a hipótese de que o grande deslocamento realizado partir do 

ponto de soltura tenha sido conseqüência de uma dispersão natural do animal. A preguiça 

monitorada na cabruca utilizou uma área menor do que e as preguiças em fragmento de 

floresta. A distribuição dos recursos alimentares nos ambientes é uma provável explicação 

para as diferenças encontradas entre o tamanho das áreas de vida de cada animal e para a 

maior intensidade de uso de algumas porções dessas áreas. O padrão de atividades, os 

deslocamentos em intervalos diários e a dieta foram estudados para os três animais 

monitorados no fragmento florestal mais bem preservado, em um total de 430 horas de 

observação. Repouso foi a classe de comportamento na qual as preguiças permaneceram por 

mais tempo (90,7%) seguido do comportamento de alimentação (4,3%), movimentação 

(2,7%), e auto-catação (2,3%). Foi encontrada uma relação positiva entre a porcentagem de 

tempo gasto em atividade e o deslocamento realizado durante uma sessão de observação 

focal. A elevada porcentagem de tempo gasto em repouso durante o dia e a realização de 

deslocamentos durante o intervalo crepuscular-noturno indicam que, na região de Una, as 

preguiças-de-coleira desenvolvem atividades crepusculares-noturnas. As famílias Moraceae e 

Fabaceae foram as mais bem representadas na dieta das preguiças-de-coleira, contribuindo 

com quatro espécies cada uma de um total de treze plantas identificadas. Folhas foram o 

principal item consumido pelas preguiças. A seletividade por algumas famílias de plantas 

provavelmente é uma estratégia evolutiva que permite esses animais de habito estritamente 

folívoro maximizar o aproveitamento de um alimento de baixa digestibilidade e pobre em 

energia. Informações sobre ocorrência da preguiça-de-coleira foram contrastadas com dados 

de cobertura vegetal e uso do solo, e presença de Unidades de Conservação no sul da Bahia. A 

analise indicou que a maior parte dos registros da espécie se concentram na porção “Litoral 



ii 

 

Sul”, região que apresenta a maior porcentagem de cobertura vegetal, mas possui apenas duas 

Unidades de Conservação de Proteção Integral. A caça e a supressão da cobertura vegetal 

através do corte seletivo e substituição das cabrucas por outros cultivos representam grandes 

ameaças para a conservação da espécie na região. 



iii 

 

ABSTRACT 
 

Home-range size and use were investigated for five maned sloths inhabiting different 

environments in the buffer zone of Una Biological Reserve, Una, Bahia. Three sloths 

inhabiting a primary forest fragment, one inhabiting a secondary forest fragment and one 

inhabiting a cabruca (cocoa plantation shaded by native trees) were monitored. Home-range 

estimated by minimum convex polygon (MPC) varied between 0,44 and 5,73ha. 

Corresponding figures estimated by Kernel were 1,02 and 2,78ha. One translocated animal 

used a much larger area, 102ha estimated by MCP and 5,46ha estimated by Kernel, which 

could be the result of the dispersion of the individual animal more than an influence of 

translocation. The sloth inhabiting the cabruca had a smaller home range than the animals 

inhabiting forest fragments. Resource distribution across each environment might explain size 

as well as areas of internal use. Data on activity budgets, daily range and diet were collected 

for the animals inhabiting the primary forest fragment through 430 hours of observation. 

Animals spent more time resting (90,7%) followed by feeding (4,3%), moving (2,7%) and 

auto-grooming (2,3%). There was a positive relation between time spent active and distance 

traveled. A high proportion of time resting during the day and distances traveled at 

crepuscular-nocturnal intervals indicated that sloths were active both day and night. Thirteen 

plant species were identified as part of the sloths diet. Moraceae and Fabaceae were the most 

important families with the sloths consuming leaves from four species of each respective plant 

family. Leaves are an energy-poor resource due to the presence of secondary compounds and 

poorly-digestable cell wall constituents.  Diet strongly based on a small number of tree 

families probably resulted from evolving adaptations that promoted maximum nutrient intake 

from a folivorous diet. Information on maned sloth occurrence was compared with data on 

forest cover and land use, and with the presence of Protected Areas in southern Bahia. This 

comparison indicated that the species was more frequently registered in “Litoral Sul” region, 

which harbors the larger percentage of forest cover, but only two Protected Areas of 

restrictive use. Hunting, logging and the conversion of cabrucas into non agro-forestry 

systems plantations represent a great threat to the species at the region. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

A perda de diversidade biológica, medida sobretudo através da extinção de espécies, é um dos 

grandes problemas ambientais da atualidade. Embora sejam conhecidos eventos de extinção 

em massa ao longo da história da vida na terra, acredita-se que após o contato com o homem a 

extinção de espécies passou a acontecer em taxas elevadas, sem precedentes (Burney & 

Flannery, 2005). Dentre as ameaças para a perpetuação das espécies destacam-se a destruição 

e degradação do habitat, a superexploração, a introdução de espécies exóticas e o aumento da 

incidência de doenças, conseqüências diretas ou indiretas de atividades humanas (Primack & 

Rodrigues, 2001). 

 

Em meio a ambientes modificados pelo homem, remanescentes de habitat permanecem na 

forma de fragmentos isolados. A quantidade e qualidade do habitat restante, a matriz no 

entorno e a distância entre esses remanescentes exercem influência direta no tamanho e na 

dinâmica das populações naturais (Laurance & Vasconcelos, 2004; Metzger, 1999). Até 

mesmo em áreas que mantém sua cobertura vegetal original a superexploração pode levar a 

uma diminuição ou mesmo à extinção das populações, resultando em florestas vazias 

(Redford, 1997). Entretanto, em paisagens fragmentadas, a ação de predadores, a caça, a 

incidência de doenças e o fogo, entre outros, podem ter seus efeitos potencializados (Cullen et 

al., 2001; Laurance & Cochrane, 2001).  

 

A probabilidade de extinção de uma espécie aumenta à medida que suas populações se tornam 

reduzidas. Populações pequenas e isoladas são mais vulneráveis a eventos de variação 

demográfica (Shafer, 1981) e sofrem com a redução da variabilidade genética através de 

endocruzamento e da deriva genética (Allendorf & Leary, 1986; Ralls, et al., 1986).  

 

Salvar espécies ameaçadas de extinção exige esforços em duas frentes principais: reduzir as 

ameaças e viabilizar as populações (Soulé, 1987). Para atingir esses objetivos são necessárias 

pesquisas que visem identificar a situação dessas espécies na natureza e a formulação de um 

programa de manejo específico, o qual deve prever ações voltadas para as populações naturais 

e em cativeiro, a manutenção do hábitat da espécie e o envolvimento de setores da 

comunidade através de programas de educação ambiental e políticas públicas.  
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O conhecimento adquirido através da pesquisa de campo tem um papel primordial para a 

conservação de espécies ao responder questões relacionadas à história natural, que 

possibilitem ações de manejo adequadas. Alguns pontos importantes a serem considerados 

são: a identificação do(s) ambiente(s) onde a espécie ocorre, sua distribuição atual e 

abundância, interações bióticas, morfologia e fisiologia, aspectos demográficos e 

comportamentais e estudos genéticos (Primack & Rodrigues, 2001; Valladares-Pádua et al., 

2003). Além disso, durante o trabalho de campo é possível identificar ameaças à espécie e aos 

remanescentes de habitat onde a espécie ocorre, bem como oportunidades de desenvolver 

projetos de educação ambiental junto a comunidades vizinhas às áreas de interesse para a 

conservação. 

 

Florestas tropicais são particularmente sensíveis aos processos decorrentes da destruição e 

degradação de habitat por possuírem uma elevada riqueza e número de espécies endêmicas e 

raras e espécies com grande exigência ecológica e/ou com interdependência de outras com as 

quais co-evoluiram (Laurance et al., 1997). A Floresta Atlântica é um dos 34 biomas 

prioritários para a conservação no contexto mundial, “hotspots”, e entre eles uma das oito 

áreas com maiores índices de endemismo e relação de espécies endêmicas por área para 

plantas e vertebrados e com maior porcentagem de perda de cobertura vegetal (Mittermeier et 

al., 2004; Myers et al., 2000). Esta Floresta apresenta grande heterogeneidade em sua biota. 

Tal heterogeneidade é evidenciada em estudos que apresentam macroregiões com elevado 

número de espécies únicas, conhecidas como centros de endemismos (Brown, 1982; Lynch, 

1979; Haffer, 1987; Mori, 1981; Silva & Casteleti, 2003; Thomas et al., 1998; Vivo, 1997). 

 

Restam hoje menos de 8% da vegetação original da Mata Atlântica (Galino-Leal & Câmara, 

2003; MMA, 2000) e uma porcentagem ainda menor dessa área, menos de 2%, está protegida 

na forma de Unidades de Conservação (MMA, 2000; Tabarelli et al., 2005). As florestas 

deram lugar a plantações, pastagens e áreas urbanizadas para atender às necessidades de 

populações humanas cada vez maiores. Atualmente, cerca de 100 milhões de pessoas habitam 

áreas dentro dos limites originalmente conhecidos para a Mata Atlântica, onde estão 

localizadas as principais e maiores cidades brasileiras como Rio de Janeiro e São Paulo. 

Como resultado, um número alarmante de espécies está sob ameaçada de extinção na Floresta 

Atlântica (mais de 530 espécies entre plantas, mamíferos, aves, répteis e anfíbios – Tabarelli 

et al., 2005), sendo este o bioma brasileiro com maior número de mamíferos e aves 

ameaçados (Costa et al., 2005; IBAMA, 2003; Machado et al., 2005; Marini & Garcia, 2005). 
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No sul da Bahia as florestas litorâneas  sofreram grande redução em área após a pavimentação 

da BR-101, que possibilitou o avanço da extração madeireira à partir do Espírito Santo 

(Mesquita, 1996). Em 45 anos, entre 1945 e 1990, a cobertura vegetal no extremo sul da 

Bahia foi reduzida de 85% para 6% de sua  área original  (Mendonça et al., 1993). Na região 

compreendida entre os Rios de Contas e Jequitinhonha, tradicionalmente conhecida como 

região cacaueira, a perda de cobertura vegetal foi amenizada pela implementação das 

cabrucas, sistemas agroflorestais onde o cacau (Theobroma cacao) é sombreado por árvores 

da mata nativa. Nesta região, a cacauicultura sofreu uma grande expansão a partir da década 

de 60, substituindo grande parte das florestas primárias. No início dos anos 80, 

aproximadamente 400.000ha de plantações de cacau haviam sido implantadas no sul da 

Bahia. Entretanto, a partir do final desta década, a queda na produção e no preço do cacau 

resultaram em uma intensificação do desmatamento de florestas primárias e cabrucas como 

alternativa de renda (Alger & Caldas, 1994). Estima-se que, atualmente, no sul da Bahia  

restam 6,5% da cobertura florestal original  ou em estagio avançado de regeneração  e que 

menos de 1% dos remanescentes possuam área superior à 1000ha (Landau, 2003).  

 

O sul da Bahia ocupa uma posição de destaque no que se refere à necessidade de ações 

conservacionistas, correspondendo à porção norte de um centro de endemismo da Mata 

Atlântica. Mais de 25% das espécies arbóreas estudadas por Thomas et al. (1998) são 

encontradas somente no sul da Bahia e norte do Espírito Santo. Para mamíferos, Vivo (1997) 

destaca o sudeste da Bahia por sua composição faunística e endemismos, sendo encontradas 

espécies que apresentam relações filogenéticas com táxons do leste do país ou com formas 

amazônicas. O sul da Bahia possui ainda as maiores áreas de floresta em terras baixas dentro 

da Mata Atlântica e a parcela mais significativa desse bioma na Região Nordeste (Araújo, et 

al., 1998) onde são encontradas áreas importantes para a criação de Unidades de 

Conservação. O sistema da cabruca que historicamente se estabeleceu em muitas fazendas da 

região, contribuiu para a conservação da biodiversidade na região (Alger & Caldas, 1994). 

Essas plantações e outros ambientes que mantém parte da cobertura florestal abrigam um 

número elevado de espécies nativas (Argolo, 2004; Dixo, 2001; Faria, 2002a; Moura, 1999; 

Moura & Cassano, 2003; Pardini, 2004), constituindo uma “matriz permeável” que permite o 

deslocamento de uma grande parcela da fauna entre remanescentes florestais. 
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Por sua grande importância biológica, o sul da Bahia foi incluído nos limites do Corredor 

Central da Mata Atlântica, criado em 1999 por agências do Governo Federal e do Estado da 

Bahia, com o objetivo de promover a conservação da biodiversidade através da manutenção e 

restauração da conectividade da paisagem (CI & IESB, 2000; Fonseca et al., 2003). 

 

A preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) é um mamífero endêmico da Mata Atlântica nos 

Estados de Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e nordeste de Minas Gerais (Oliver 

& Santos, 1991; Wetzel & Ávila-Pires, 1980), e possui suas maiores populações em matas do 

sul da Bahia (Chiarello, 1999; Chiarello & Lara-Ruiz, 2004). Dentre as espécies de preguiça 

que ocorrem no Brasil esta é a única que está ameaçada de extinção, categorizada como 

vulnerável pela lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção (IBAMA, 2003; 

Machado et al., 2005) e em perigo na lista internacional de espécies ameaçadas (IUCN, 

2004). A destruição de habitat é apontada como a maior ameaça para a espécie (Oliver & 

Santos, 1991). Os critérios que levaram a espécie a ser enquadrada na categoria vulnerável 

pelo IBAMA (2003) foram a redução das populações em 30-50% já ocorrida como 

conseqüência do declínio na área de ocupação, extensão da ocorrência e/ou qualidade do 

habitat e a existência de níveis reais ou potenciais de exploração (Critérios A2cd – Machado 

et al., 2005). Os movimentos lentos, relacionados à baixa taxa metabólica, e hábitos 

estritamente arborícola, tornam a espécie particularmente susceptível à predação, captura e 

falta de recursos alimentares quando exposta a ambientes não florestados (Chiarello et al., 

2004). 

 

Informações sobre a ecologia da preguiça-de-coleira disponíveis na literatura científica 

referem-se a estudos realizados em duas regiões distintas dentro de sua área de ocorrência. No 

Rio de Janeiro, Pinder (1997) realizou estudos sobre a utilização do habitat (seleção de 

árvores, área de vida) por preguiças-de-coleira residentes e translocadas na Reserva Biológica 

de Poço das Antas, município de Silva Jardim. Em Santa Teresa, ES, Chiarello (1998a e b) 

estudou a área de vida, padrão de atividades e dieta de animais translocados para a Estação 

Biológica de Santa Lucia e Moreira et al. (2003) estudaram a área de vida e padrão de 

atividades de uma fêmea com filhote na Reserva Municipal São Lourenço. Chiarello et al. 

(2004) tratam ainda sobre aspectos ecológicos relacionados a translocação de preguiças-de-

coleira no município de Santa Teresa. 
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O presente trabalho é parte de um projeto maior intitulado “Ecologia da preguiça-de-coleira 

no sul da Bahia” o qual vem sendo desenvolvido através do Núcleo de Biodiversidade do 

Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia - IESB desde janeiro de 2003. O Projeto 

se enquadra em uma das linhas de pesquisa do Núcleo de Biodiversidade na qual são previstos 

estudos de populações de espécies chave (endêmicas, raras e ameaçadas de extinção), com o 

objetivo de propor estratégias de manejo e conservação. No presente trabalho, a ecologia da 

preguiça-de-coleira foi estudada através do monitoramento de indivíduos em vida livre, 

utilizando-se a radiotelemetria para a localização periódica dos animais. Os estudos foram 

realizados em um remanescente florestal em estágio avançado de regeneração e em ambientes 

perturbados localizados à nordeste da Reserva Biológica de Una, Una, BA.  

 

Esta dissertação está dividida em três capítulos. O primeiro trata da área de vida e dos 

deslocamentos realizados por cinco animais dentro de suas respectivas áreas. O segundo trata 

do padrão de atividades, deslocamentos  diários e da dieta da preguiça-de-coleira e inclui  a 

observação do comportamento de três indivíduos. O terceiro capítulo traz uma discussão 

sobre o status de conservação da preguiça-de-coleira no sul da Bahia considerando os 

resultados do estudo, o conhecimento adquirido sobre a região ao longo de três anos de 

trabalho e informações de literatura relacionadas à espécie Bradypus torquatus e à 

conservação da Mata Atlântica. 
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HISTÓRIA NATURAL DAS PREGUIÇAS 
 

TAXONOMIA E CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS 

 

A ordem Xenarthra, também conhecida como Edentata, inclui as preguiças, os tatus e os 

tamanduás. Registros fósseis indicam que essa ordem, originada há mais de 50 milhões de 

anos na atual América do Sul, tenha sofrido uma grande irradiação de formas ao longo de sua 

história evolutiva, e que durante o Pleistoceno (>10.000anos) muitas espécies tornaram-se 

extintas, sobretudo as de grande porte (Cartelle, 1994; Pough et al., 2003).  

 

Wetzel (1985) reconhece 29 espécies viventes, 5 de preguiças, 20 de tatus e 4 de tamanduás 

as quais são incluídas nas famílias Bradypodidae e Megalonichidae (preguiças), Dasypodidae 

(tatus) e Mymercophagidae (tamanduás). Em 2001 Anderson & Handley Jr. descreveram uma 

sexta espécie de preguiça, Bradypus pygmaeus, endêmica à Ilha Escudo de Veraguas na costa 

norte do Panamá.  

 

O nome Xenarthra deriva de xenarthria que significa articulações estranhas, uma 

característica do grupo que possui vértebras com um maior número de articulações quando 

comparadas a outros mamíferos. Essa característica, no entanto, é rudimentar nos indivíduos 

da família Bradypodidae (Cartelle, 1994). Outras características dos Xenartra são a fusão dos 

ossos da cintura pélvica com as vértebras sacrais, ossos longos compactos e sem canal 

medular, e dentes ausentes ou rudimentares com ausência de esmalte, os quais não são 

substituídos ao longo da vida do animal e têm crescimento contínuo (Cartelle, 1994). 

 

As espécies atuais das famílias Bradypodidae e Megalonichidae são agrupadas em dois 

gêneros, Bradypus e Choloepus. O primeiro inclui as preguiças de “três dedos” (Bradypus 

torquatus, B.variegatus, B. tridactulus e B. pigmaeus), que têm como características a 

presença de três garras nos membros anteriores, membros anteriores maiores que os 

posteriores cerca de uma vez e meia, grande mobilidade do pescoço proporcionada pela 

presença de 8-9 vértebras cervicais, e dentes aproximadamente de mesmo tamanho, com 

exceção do molar anterior que pode ser um pouco menor ou ausente. O segundo gênero inclui 

as preguiças de “dois dedos” (Choloepus didactilus e C. holffmanni), que possuem apenas 
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duas garras nos membros anteriores, membros posteriores pouco menores que os anteriores, 

5-7 vértebras cervicais e rostro proeminente com a presença de osso pré-nasal (Wetzel, 1985). 

 

As preguiças-de-coleira (B. torquatus) diferenciam-se externamente das demais espécies do 

gênero pela presença da pelagem preta na região dorsal do pescoço formando uma “juba” ou 

“coleira” que se estende até o meio das costas (fig.1). As demais espécies do gênero 

apresentam uma “máscara” preta sobre os olhos e os machos adultos possuem uma mancha 

arredondada de coloração alaranjada no meio das costas denominada especulum (Wetzel, 

1985). 

 

 
Figura 1: Fotos da preguiça-de-coleira (B. torquatus) e preguiça-comum (B. variegatus) 

evidenciando diferenças morfológicas externas. 

 

Ao nascer as preguiças-de-coleira não possuem a “coleira” bem definida, uma característica 

marcante apenas nos adultos. Esta “coleira” é adquirida ao longo do desenvolvimento do 

indivíduo, sendo mais clara nos sub-adultos e completamente preta nos adultos (Lara-Ruiz & 

Chiarello, 2005; Pinder, 1993). Os filhotes da espécie pesam cerca de 300-400g e têm 

aproximadamente 250mm de comprimento total ao nascer. Na idade adulta uma preguiça-de-

coleira pode pesar mais de 6kg e medir cerca de 60-75cm, sendo a maior das espécies do 

gênero Bradypus (Lara-Ruiz & Chiarello, 2005). As fêmeas são maiores do que os machos, e 

animais capturados em regiões de baixa altitude (0-200m) apresentam tamanho corpóreo 

menor do que aqueles de regiões serranas (600-1000m) (Lara-Ruiz & Chiarello, 2005). Essa 

segunda relação é interpretada pelos autores como uma característica adaptativa a condições 
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climáticas distintas - quanto maior o indivíduo, menor a relação superfície/volume e, 

conseqüentemente, menor a perda de calor para o ambiente por unidade de peso corporal. 

 

A diferenciação entre os sexos na preguiça-de-coleira nem sempre é possível através de 

características morfológicas externas. Pinder (1993) identificou o sexo de sete espécimes 

através de cariotipagem, a qual seria a melhor forma de sexagem segundo Chiarello (1998a). 

Chiarello et al. (2004) identificaram um macho da espécie pela observação da “coleira” com 

pelos mais longos do que os das fêmeas. Lara-Ruiz & Chiarello (2005) descrevem 

dimorfismo tanto da coleira quanto da genitália entre fêmeas e macho adultos, mas indicam a 

dificuldade de diferenciação dos sexos entre indivíduos que não atingiram a maturidade 

sexual e machos adultos fora do período reprodutivo. 

 

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS PREGUIÇAS ATUAIS 

 

As seis espécies de preguiças atuais habitam diferentes regiões no Neotrópico.  Entre elas, 

Bradypus variegatus é a espécie com maior área de distribuição, sendo registrada de 

Honduras até o norte da Argentina. Bradypus torquatus é endêmica da Mata Atlântica, 

Bradypus tridactilus ocorre na porção leste da Floresta Amazônica e B. pygmaeus é endêmica 

à Ilha Escudo de Veraguas no Panamá (fig.2). As preguiças de dois dedos ocorrem entre a 

Nicarágua e o norte do Estado do Mato Grosso no Brasil (fig.2).   

 

A simpatria entre duas espécies de preguiça é comum, podendo envolver uma espécie de cada 

gênero ou duas do mesmo gênero. Na Mata Atlântica, a preguiça-comum (B. variegatus) e a 

preguiça-de-coleira (B. torquatus) são simpátricas (Oliver & Santos, 1991) embora a sintopia 

entre as duas espécies seja rara (Meira, 2003; Oliver & Santos, 1991). A preguiça-comum está 

presente em toda a Floresta Atlântica ao norte do Estado do Paraná, na Amazônia e Florestas 

Tropicais da América Central, além de registros esparsos em área de domínio dos Biomas 

Cerrado e Pantanal. A área de distribuição original identificada para a preguiça-de-coleira é 

bem menor, se estendendo pelos Estados de Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro e 

nordeste de Minas Gerias (Oliver & Santos, 1991; Wetzel & Ávila-Pires, 1980). Dentro dessa 

área as populações se distribuem de forma descontínua, sendo registrados “hiatos” sem 

registros de ocorrência (Chiarello & Lara-Ruiz, 2004; Oliver & Santos, 1991). A espécie 

ocorre em pelo menos três regiões distintas nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e 

Bahia e esta separação  aparentemente é bastante antiga dada a grande diferença genética 
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identificada entre as populações (Chiarello & Lara-Ruiz, 2004). Dentro de cada população a 

diversidade genética é pequena e, entre as três populações, a da Bahia apresenta a maior 

diversidade e é a mais diferenciada das demais potencialmente constituindo uma nova sub-

espécie (Chiarello & Lara-Ruiz, 2004; Lara-Ruiz, 2004). Segundo Oliver & Santos (1991) nos 

“hiatos” de distribuição da preguiça-de-coleira predominam registros de ocorrência da 

preguiça-comum, fato também observado por Meira (2003) ao identificar que em 69 áreas 

com registro de preguiças no sul da Bahia apenas 15 apresentaram possibilidade de existência 

sintópica das duas espécies. 
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Figura 2: Distribuição das espécies de preguiças atuais (modificado de Wetzel, 1985).  
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HABITO ALIMENTAR FOLÍVORO E IMPLICAÇÕES ECOLÓGICAS 

 

As preguiças possuem hábito arborícola e são herbívoras. As espécies do gênero Bradypus 

são essencialmente folívoras, utilizando folhas jovens e maduras de árvores ou lianas que 

atingem o dossel da floresta (Chiarello, 1998b). São animais bastante seletivos em sua dieta 

utilizando uma pequena porcentagem das espécies vegetais, com preferência por algumas 

famílias botânicas. Chiarello (1998b) identificou 16 espécies de árvores e cinco de lianas 

compondo a dieta de três preguiças-de-coleira em Santa Teresa, ES, com destaque para as 

famílias Moraceae, Apocynaceae e Sapotaceae. Montgomery & Sunquist (1975) listaram 28 

espécies arbóreas e três lianas utilizadas para alimentação por nove preguiças-comum (os 

autores se referem à Bradypus infuscatus que é uma sinonímia de B. variegatus) na Ilha Barro 

Colorado, Panamá e Queiroz (1995) listou 16 espécies vegetais em estudo realizado com 19 

preguiças-comum na Reserva Extrativista do Mamirauá, AM. Esse último autor destaca as 

espécies de plantas consumidas como pertencentes às famílias Moraceae, Euphorbiaceae e 

Bombacaceae.. 

 

O hábito arborícola e folívoro têm implicações ecológicas importantes para esses animais. 

Mamíferos são incapazes de digerir a celulose, polissacarídeo abundante e principal 

componente da parede celular dos vegetais, e compostos secundários que podem ser tóxicos 

mesmo em quantidades pequenas (Cork & Foley, 1991). Os mamíferos folívoros possuem 

dentes e músculos adaptados à trituração do material vegetal e desenvolveram sistemas de 

alargamento das câmaras digestivas com a presença de organismos simbiontes (Cork & Foley, 

1991). Esta última adaptação permite um melhor aproveitamento energético do alimento, 

entretanto implica em ter um aparelho digestivo grande com passagem lenta do alimento, 

sendo incompatível a tamanhos corpóreos pequenos. Por outro lado, animais arborícolas têm 

restrições em relação ao tamanho corpóreo, pois precisam ser leves o bastante para manter-se 

sobre o galho das árvores (Eisenberg, 1978 apud Queiroz, 1995).  

 

As preguiças do gênero Bradypus estão entre os poucos  mamíferos arborícolas que 

apresentam habito estritamente folívoro. Entre as adaptações morfológicas que possuem 

destacam-se dentes adaptados à trituração, os quais exibem crescimento contínuo (possuem 

apenas molares), e um estômago grande dividido em quatro câmaras; nas três primeiras ocorre 

a fermentação e na quarta a ação de ácidos e enzimas (Cork & Foley, 1991). A taxa 

matabólica de preguiças do gênero Bradypus em vida livre foi estimada em 74% da taxa basal 
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esperada para um mamífero placentário de peso semelhante (Nagy & Montgomery, 1980). A 

temperatura corpórea baixa e variável, termorregulação comportamental (capacidade de 

controlar da temperatura corpórea através das atividades desenvolvidas) e a grande proporção 

do peso na forma de material metabolicamente inativo (cerca de 30% corresponde ao alimento 

armazenado no estômago e urina) são alguns aspectos da biologia desse grupo que contribuem 

para o baixo requerimento energético (Nagy & Montgomery, 1980).  

 

COMPORTAMENTO, USO DO TEMPO E DO ESPAÇO 

 

As preguiças são animais solitários ou animais de estrutura social não coesiva, considerando-

se apenas as associações entre machos e fêmeas no período de acasalamento e da mãe com 

filhote durante o desenvolvimento inicial do indivíduo (Eisemberg, 1981 apud Queiroz, 

1995). O comportamento de cópula em animais de vida livre nunca foi descrito  e a 

associação entre mãe e filhote tem sido estudada pontualmente. Em Santa Teresa, Moreira et 

al. (2003) observaram fêmea e filhote de B. torquatus juntos durante nove meses. Para outras 

espécies do gênero foram observados intervalos mínimos de cinco meses (Taube et al., 2001).  

 

Como animais de baixo metabolismo e hábito arborícola, as preguiças passam a maior parte 

do tempo em repouso na copa das árvores e se deslocam com movimentos lentos utilizando a 

extremidade de galhos e lianas na travessia entre árvores. Descem ao solo em poucas ocasiões 

que geralmente se relacionam à defecação, mas também podem estar relacionadas ao 

deslocamento em áreas abertas com ausência de conexão entre árvores. Estudos com 

preguiças-de-coleira e preguiças-comum identificaram que durante o dia indivíduos dessas 

espécies permanecem em média 74% e 82% do tempo em repouso (Chiarello, 1998a; 

Queiroz, 1995). Entretanto grande variedade individual é observada dentro de cada uma das 

espécies. O comportamento de movimentação na copa de uma única árvore e entre árvores 

ocupa a maior parte do tempo em atividade das preguiças seguido pelo comportamento de 

alimentação e auto-catação (Chiarello, 1998a; Queiroz, 1995). Outros comportamentos como 

“investigando visualmente” e “movimentos de partes do corpo sem o deslocamento deste” 

foram representativos no tempo total de atividades das preguiças-comum estudadas por 

Queiroz (1995), entretanto não foram classes de comportamento incluídas no estudo da 

preguiça-de-coleira por Chiarello (1998a). As observações de animais descendo ao chão no 

interior de florestas são raras e pouca informação a esse respeito é encontrada na literatura 

científica. Montgomery & Sunquist (1975) estimaram intervalos de aproximadamente oito 
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dias entre defecações consecutivas para a preguiça-comum, o que implicaria em descidas ao 

chão nesses intervalos. São encontrados ainda relatos de preguiças atravessando rios, eventos 

provavelmente relacionados à dispersão (Vaughan, 1996). A constituição da pelagem confere 

flutuabilidade ao animal (Pinder, 1993), permitindo assim que o animal nade. 

 

As preguiças de três dedos são consideradas diurnas ou diurnas-noturnas, e diferentes 

trabalhos chegaram a conclusões distintas acerca da ciclicidade das atividades realizadas por 

esses animais (Chiarello, 1998a; Queiroz, 1995; Pinder, 1985; Sunquist & Montgomery, 

1973).  Queiroz (1995) encontrou para as preguiças-comum a existência de ciclos de atividade 

que não correspondem com o ciclo de luz e escuro (noite e dia). Observando um mesmo 

animal por dias consecutivos, porém não continuamente por todo o tempo, o autor verificou 

repetições no padrão comportamental que sugeriram um ciclo de atividades em intervalos 

aproximados de 27 horas para os indivíduos adultos, 12-13 horas para os juvenis e 3-4 horas 

para os neonatos. Para a preguiça-de-coleira, Chiarello (1998a) identificou o desenvolvimento 

de atividades em ciclos circadianos, mas ressalta a existência de grandes diferenças em 

relação ao período de início das atividades entre os indivíduos. Diferenças comportamentais 

entre preguiças de uma mesma espécie habitando diferentes regiões podem estar relacionadas 

a adaptações a condições ambientais distintas como, por exemplo, variações na temperatura. 

(Chiarello, 1998a). A regulação da temperatura corpórea evitando a realização de atividades 

em temperaturas extremas ou repousando no sol durante períodos do dia ou estações do ano 

mais frias tem sido descrita para outras espécies da ordem Xenarthra (Camilo-Alves & 

Mourão, 2006; Layne & Glover, 1985).  

 

As preguiças possuem áreas de vida pequena quando comparadas a mamíferos de mesmo 

tamanho corpóreo. Tal fato é esperado e pode ser explicado pela baixa taxa de metabolismo 

basal e dieta folívora da espécie e, conseqüentemente, pela grande disponibilidade de 

alimento que o animal encontra no ambiente (Lindstedt et al, 1986). Para Montgomery & 

Sunquist (1975) a área de vida de cada indivíduo da espécie B. variegatus poderia ser mais 

bem representada pelas copas das árvores  utilizadas (volume) do que pela área total que 

engloba tais árvores. Esta medida estaria considerando a variável altura e assim representando 

melhor o espaço tridimensional ocupado pelos animais. Entretanto, os autores reconhecem 

que a medida de área é instrumentalmente mais útil, permitindo melhores comparações entre 

estudos. Para B. variegatus, áreas de vida variando entre 0,5 e 3,7ha (média de 1,6ha) e entre 

0,15 e 1,4ha (média de 0,9ha) foram encontrados por Montgomery & Sunquist (1975) e 



 

14 

Queiroz (1995) respectivamente. Áreas de vida maiores foram encontradas para B. torquatus 

por Pinder (1997) – entre 4,7 e 16,2ha -, Chiarello (1998a) – entre 2,8 e 5,9ha - e Chiarello et 

al. (2004) - entre 1,6 e 10,9ha. 

 

As preguiças-comum podem permanecer em uma única árvore por dias consecutivos 

(Montgomery & Sunquist, 1975; Sunquist & Montgomery, 1973), e selecionam uma ou mais 

árvores “modais” onde se concentram os registros de avistamento durante os estudos 

(Queiroz, 1995; Montgomery & Sunquist, 1975; Sunquist & Montgomery, 1973). Para as 

preguiças-comum estudadas por Montgomery & Sunquist (1975) as árvores modais 

representaram 14% dos registros. Para a preguiça-de-coleira uma caracterização de árvores 

modais nunca foi realizada através de quantificação do tempo de uso de determinadas 

espécies arbóreas. Entretanto, uma tendência dos indivíduos permanecerem por mais tempo 

em árvores das quais se alimentam, como árvores da espécie Micropholis venulosa por 

exemplo, foi observada nos estudos realizados em Santa Teresa (Chiarello, com. pess.). 

 

INFLUÊNCIA HUMANA SOBRE AS POPULAÇÕES DE PREGUIÇAS 

 

Segundo Dean (1996), a captura de preguiças por populações de caçadores-coletores 

acontecia na Mata Atlântica mesmo antes da chegada dos colonizadores europeus às 

Américas. Entretanto, pouco se conhece sobre o impacto da caça sobre as populações desses 

animais. As preguiças não são animais comumente listados em estudos sobre caça na Mata 

Atlântica , mas Oliver & Santos (1991) indicam que os animais são caçados em eventos 

aleatórios, principalmente quando encontrados no chão atravessando áreas abertas. Além do 

consumo de carne, alguns autores registram a captura de preguiças para serem mantidas como 

animais de estimação (Oliver & Santos, 1991; Robinson & Redford, 1991), quando 

normalmente os animais morrem por falta de alimentação adequada (Oliver & Santos, 1991).  

 

Partes de preguiças, incluindo garras e pêlos, são utilizadas por populações humanas como 

medicamento caseiro. Acredita-se que a infusão da pele de preguiça sirva para curar bronquite 

(Pinder, 1993), e pêlos e garras de preguiça são usadas para curar “doenças do tempo” (por 

exemplo, derrame) por moradores da Várzea de Marituba, AL (Marques, 1995). 

 

A fragmentação de habitat é apontada como a maior ameaça para a sobrevivência da 

preguiça-de-coleira (Chiarello et al., 2004; Oliver & Santos, 1991). Esses animais são 
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particularmente susceptíveis  a derrubada da mata e queimadas , pois, diferente da maioria dos 

mamíferos que fogem para se defender, permanecem imóveis na copa das árvores. Em 

paisagens modificadas pelo homem onde predomina uma matriz não florestal, o isolamento de 

sub-populações nos fragmentos florestais é elevado dada a pequena capacidade das preguiças 

de se locomoverem em áreas abertas (Chiarello et al., 2004). Entretanto, ambientes que 

mantém parte da estrutura florestal podem contribuir para minimizar este isolamento. 

Segundo Oliver & Santos (1991) B. torquatus e B. variegatus são capazes de sobreviver nas 

plantações de cacau no sistema de cabruca existentes no sul da Bahia.  

 

A translocação de preguiças tem sido reportada em alguns estudos como uma intervenção 

bem sucedida (por ex., Chiarello, 2000; Chiarello et al., 2004; Pinder, 1997; Taube, 1997). 

Alguns indicadores de sucesso mencionados por Chiarello et al. (2004) foram a ausência de 

perda de peso ou desenvolvimento de doenças e o registro do nascimento de dois filhotes de 

uma fêmea translocada. Pinder (1997) não encontrou diferenças na área de vida entre animais 

residentes e translocados, o que também pode ser um indício da adaptabilidade dos animais ao 

novo local. A translocação tem sido indicada como uma possível ação de manejo para 

populações de preguiças isoladas em fragmentos florestais pequenos. Entretanto, nesses casos 

alguns pontos devem ser considerados tais como: a similaridade da fisionomia e diversidade 

de espécies vegetais entre os sítios de captura e soltura e a diversidade genética entre os 

indivíduos translocados e a população residente no sitio de soltura, evitando assim a 

possibilidade de depressão endogâmica (Chiarello et al., 2004).  
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OBJETIVO GERAL 
 

O estudo tem como objetivo levantar informações sobre a ecologia e o status de conservação 

da preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) na região sul da Bahia, aspectos essenciais para o 

manejo e conservação ,  da espécie  

 

 

ÁREA DE ESTUDO 
 

O município de Una está inserido na região cacaueira do sul da Bahia.  Em 1980, com o 

objetivo de preservar um dos últimos grandes remanescentes florestais habitados pelo mico-

leão-da-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas) foi criada nesse município a Reserva 

Biológica de Una (REBIO Una), a maior Unidade de Conservação da região cacaueira com 

11.400ha. Até 1996 apenas 7.000ha estavam em posse do IBAMA (Alger & Araújo, 1996). 

Entre 2002 e 2005 novos esforços de regularização fundiária resultaram na aquisição de mais 

3.000 ha, restando atualmente apenas uma pequena área em posse de particulares.  

 

Aproximadamente 67% das terras que compreendem a REBIO Una e entorno desta Reserva 

são cobertas por áreas naturais e a perda de vegetação primária através de corte seletivo é um 

problema que atinge as florestas de Una (IESB, 2003). Plantações de seringa (Hevea 

brasiliensis) e cacau correspondem a aproximadamente 60% das áreas plantadas e são os 

principais cultivos agrícolas na Zona Tampão da REBIO Una (Araujo et al.,1998). O cultivo 

do cacau não se expandiu no município de Una como no restante da região, sobretudo na 

porção leste do município, devido à baixa fertilidade dos solos.  

 

A vegetação dominante na região é a Mata Higrófila Sul Baiana (Gouvêa et al., 1976), ou 

Floresta Úmida Sul Baiana (Thomas, 2003), que se caracteriza pela presença de árvores altas, 

latifoliadas e sempre verdes, com grande quantidade de lianas e epífitas. Esta floresta é 

limitada à leste por restingas que se desenvolvem nos solos arenosos próximos ao litoral e à 

oeste por florestas semi-decíduas. A fisionomia da vegetação apresenta uma certa 

heterogeneidade que se relaciona ao tipo de solo onde se desenvolve. No município de Una as 

florestas se desenvolvem sobre solos pouco férteis, Latossolo Vermelho Amarelo, na porção 

leste, e sobre solos mais férteis, Podzólico Vermelho Amarelo, na porção oeste. Segundo 
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Thomas (2003) a Floresta Úmida Sul Baiana que se desenvolve sobre Latossolo possue um 

porte menor, com algumas espécies vegetais características como arvoretas do gênero 

Harleyodendron. Sobre os solos mais férteis, a vegetação apresenta-se mais alta e uma 

gramínea (gênero: Anomochloa) e uma árvore (gênero: Andreadoxa) são espécies 

características. 

 

O clima na região é quente e úmido, caracterizado pela ausência de estação seca bem definida 

(tipo Af na classificação de Köpen,1976). A precipitação anual é superior a 1.300 mm, 

podendo chegar à 1600-1800mm em anos chuvosos (Mori, 1989). A temperatura média anual 

é de 24-25ºC, com períodos mais quentes entre os meses de outubro e abril (máxima de 38º) e 

mais frios entre junho e agosto (mínima de 7ºC) (Mori, 1989). Dados de precipitação e médias 

das temperaturas mensais máximas e mínimas registradas durante o período do estudo são 

apresentados nas figuras 3 e 4. A precipitação anual registrada para os anos de 2003, 2004 e 

2005 foi de 1740mm, 1920mm e 2730mm respectivamente. As temperaturas médias máximas 

foram de 32-33°C entre os meses de janeiro e março de cada ano e as temperaturas médias 

mínimas foram de 19-20°C entre os meses de junho e agosto. Os dados utilizados foram 

coletados na Reserva Biológica de Una. O intervalo entre as coletas de dados foram 

irregulares e 10 a 24 registros de temperaturas mínimas e máximas foram coletados 

mensalmente. A precipitação, mesmo não sendo registrada diariamente, corresponde ao 

montante total de chuva acumulada em cada mês. 

 

Na REBIO Una, 44% das espécies arbóreas listadas por Thomas et al. (1998) são endêmicas 

ao bioma Mata Atlântica e 28% são endêmicas da Mata Atlântica do sul da Bahia e norte do 

Espírito Santo. Mamíferos endêmicos da Mata Atlântica e ameaçados de extinção como os 

primatas mico-leão-de-cara-dourada (Leonthopitecus chrysomelas) e macaco-prego-de-peito-

amarelo (Cebus xanthosternos), o ouriço-caixeiro (Chaetomys subspinosus) e a preguiça-de-

coleira (Bradypus torquatus) são encontrados nas florestas de Una, onde ainda  existem 

alguns dos últimos remanescentes florestais com tamanho suficiente para manter populações 

viáveis dessas espécies. 

 

O presente estudo foi realizado em um fragmento de floresta em estágio avançado de 

regeneração, mais precisamente na RPPN Ecoparque de Una (15º10'16"S; 39º3'31"W) e na 

Fazenda Jaqueiral (15º10'27"S; 39º3'12"W), e em dois ambientes secundários: uma floresta 

secundária e uma cabruca localizados respectivamente nas Fazendas São João (15º10'48"S; 
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39º2'12"W) e Fazenda Encom (15º11'20"S; 39º2'33"W) à leste da REBIO-Una. O bloco 

florestal que engloba o Ecoparque de Una e a Fazenda Jaqueiral possui aproximadamente 

700ha e é um dos maiores remanescentes de florestas bem preservadas no entorno da REBIO, 

estando contíguo à ela, tendo como limite o Rio Maruim (fig.5 e 6).  

 

O Ecoparque de Una é uma Reserva Particular do Patrimônio Natural, pertencente ao Instituto 

de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia – IESB. Uma área de 83ha adquirida em 1996 

foi transformada em RPPN no ano de 1999 pela Portaria IBAMA 53/99-N. Outros 300ha 

adquiridos em 1999 estão em processo de regularização. O objetivo do IESB como 

proprietário  dessas áreas é  demonstrar a possibilidade de conciliação de uma atividade 

econômica como o ecoturismo, com a conservação ambiental, além de servir como local para 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental e pesquisa. Os 383 ha compreendem 

áreas intactas e em estágio avançado de regeneração. O dossel da floresta uniforme com 

ca.20m de altura e algumas árvores emergentes, além da presença de lianas lenhosas, é uma 

evidência do estado de conservação dessa área (Jardim, 2003).  

 

A Fazenda Jaqueiral possui 152ha dos quais aproximadamente 50ha compreendem áreas de 

vegetação nativa em estágio avançado de regeneração. A maior parte da área é ocupada por 

plantações da seringueira e o restante utilizado para instalações da Fazenda e pequenas roças. 

A Fazenda São João possui 38ha divididos em áreas de mata e plantações de seringa e cacau. 

A Fazenda Encom possui 1400ha com plantações de seringa e cacau e florestas. 

 

Os grandes remanescentes florestais presentes no entorno da REBIO Una são importantes 

para a conservação da fauna local. Estudos realizados na região indicam que, embora as 

capoeiras e cabrucas abriguem elementos da fauna local, a existência de grandes blocos 

florestais é fundamental para a manutenção da biodiversidade nessa região (Dixo, 2001; Faria, 

2002a; Pardini, 2004). 
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Figura 3: Precipitação mensal durante o período do estudo. (Fonte: Dados coletados por pesquisadores na Reserva Biológica de Una, Una, BA). 
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Figura 4: Médias das temperaturas mensais máximas e mínimas durante o período de estudo (Fonte: Dados coletados por pesquisadores na 

Reserva Biológica de Una, Una, BA).
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Figura 5: Mapa da área de estudo indicando o limite da Reserva Biológica de Una, 

RPPN Ecoparque de Una e as sedes das Fazendas Jaqueiral, São João e Encom, e 

cobertura vegetal. Fonte: base de dados IESB, ano 2002. 
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 Figura 6: Área de estudo com detalhes do mosaico de tipos de ambientes na região 

onde as preguiças-de-coleira foram monitoradas. Fonte: base de dados IESB, ano 

2002. 
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CAPÍTULO I: ÁREA DE VIDA E USO DO ESPAÇO 
 

Introdução 
 

As preguiças são mamíferos arborícolas restritos às florestas da região Neotropical (Wetzel, 

1985). São reconhecidas seis espécies enquadradas em dois gêneros, Bradypus e Choloepus 

(Anderson & Handley, 2001; Wetzel, 1985), os quais incluem as preguiças de três e dois 

dedos respectivamente. Cinco espécies são encontradas no Brasil e entre elas a preguiça-de-

coleira (Bradypus torquatus) é a única ameaçada de extinção, categorizada como vulnerável 

pela lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção (IBAMA, 2003; Machado et al., 

2005) e em perigo na lista internacional de espécies ameaçadas (IUCN, 2004). 

 

Restam hoje menos de 8% Floresta Atlântica que originalmente cobria cerca de 1,5milhões de 

quilômetros quadrados ao longo da costa leste brasileira (Galino-Leal & Câmara, 2003; 

MMA, 2000). Esta redução e o elevado número de espécies endêmicas enquadram a Mata 

Atlântica como um dos biomas mais ameaçados do planeta, os “hotspots” (Mittermeier et al., 

2004), onde se encontram 18% dos 69 mamíferos ameaçados de extinção no Brasil (Costa et 

al.,2005). A preguiça-de-coleira é endêmica da Mata Atlântica nos Estados de Sergipe, Bahia, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro e nordeste de Minas Gerais (Oliver & Santos, 1991; Wetzel & 

Ávila-Pires, 1980). As florestas do sul da Bahia abrigam as maiores populações da espécie 

(Chiarello, 1999; Chiarello & Lara-Ruiz, 2005), as quais são geneticamente diferenciadas das 

populações encontradas no Rio de Janeiro e Espírito Santo e potencialmente constituem uma 

nova subespécie (Chiarello & Lara-Ruiz, 2005).  

 

Estudos de campo têm reportado o tamanho de área utilizadas por preguiças de três dedos (ver 

Chiarello, 1998a; Chiarello et al., 2004; Montgomery & Sunquist, 1975; Moreira et al., 2003; 

Queiroz, 1995; Pinder, 1997), demonstrando o uso de áreas pequenas como esperado para 

mamíferos estritamente folívoros (Lindstedt et al., 1986). Entretanto, pouco se sabe sobre os 

fatores que determinam sua extensão e a intensidade de uso de porções internas a essas áreas. 

 

No presente trabalho foram avaliadas as áreas utilizadas o por cinco preguiças-de-coleira. Os 

animais estudados apresentavam características distintas em relação ao estágio reprodutivo, 

aos tipos de ambientes onde foram monitorados e um deles foi translocado do seu local de 
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captura para uma floresta em estágio avançado de regeneração. Além do tamanho de área, 

foram verificados os deslocamentos realizados em intervalos semanais ou quinzenais e a 

altura onde os animais foram observados nas árvores. 

 

 

Métodos 
 
ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado na região de entorno da Reserva Biológica de Una, à leste 

dessa Reserva. Um fragmento de floresta madura (RPPN Ecoparque de Una (15º10'16"S; 

39º3'31"W) e na Fazenda Jaqueiral (15º10'27"S; 39º3'12"W)), uma floresta secundária 

(Fazendas São João (15º10'48"S; 39º2'12"W)) e uma plantação de cacau sombreada por 

árvores nativas da floresta localmente conhecida como cabruca (Fazenda Encom (15º11'20"S; 

39º2'33"W)) foram os locais de monitoramento das preguiças-de-coleira. O bloco florestal 

que engloba o Ecoparque de Una e a Fazenda Jaqueiral possui aproximadamente 700ha e é 

um dos maiores remanescentes de florestas bem preservadas no entorno da REBIO-Una, 

estando contíguo à ela, tendo como limite o Rio Maruim.  

 

Aproximadamente 67% das terras que compreendem a REBIO Una e entorno desta Reserva 

são cobertas por áreas naturais – florestas em diferentes estágios de sucessão ecológica (IESB, 

2003). Plantações de seringa (Hevea brasiliensis) e cacau correspondem a aproximadamente 

60% das áreas plantadas e são os principais cultivos agrícolas na Zona Tampão da REBIO 

Una (Araujo et al.,1998). 

 

A vegetação dominante na região é a Mata Higrófila Sul Baiana (Gouvêa et al., 1976), ou 

Floresta Úmida Sul Baiana (Thomas, 2003), que se caracteriza pela presença de árvores altas, 

latifoliadas e sempre verdes, com grande quantidade de lianas e epífitas. A fisionomia da 

vegetação apresenta uma certa heterogeneidade que se relaciona ao tipo de solo onde se 

desenvolve. No município de Una as florestas se desenvolvem sobre solos pouco férteis, 

Latossolo Vermelho Amarelo, na porção leste, e sobre solos mais férteis, Podzólico Vermelho 

Amarelo, na porção oeste. Segundo Thomas (2003) a Floresta Úmida Sul Baiana que se 

desenvolve sobre Latossolo possue um porte menor do que a floresta que se desenvolve em 

solo mais fértil. O clima na região é quente e úmido, caracterizado pela ausência de estação 
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seca bem definida (tipo Af na classificação de Köpen,1976). A precipitação anual é superior a 

1.300 mm, podendo chegar à 1600-1800mm em anos chuvosos. A temperatura média anual é 

de 24-25ºC, com períodos mais quentes entre os meses de outubro e abril (máxima de 38º) e 

mais frios entre junho e agosto (mínima de 7ºC) (Mori, 1989).  

 

Jardim (2003) caracteriza a vegetação do Ecoparque de Una como uma floresta higrófila em 

estágio primário, mas com uma fitofisionomia menos imponente em relação às florestas 

interioranas instaladas sobre solo fértil. A floresta possui um dossel contínuo, de cerca de 20m 

de altura. A presença de lianas lenhosas na área reforça seu bom estado de conservação. 

 

As florestas secundárias e cabrucas apresentam características distintas entre si e em relação à 

floresta madura. A fisionomia da floresta secundária onde este estudo foi conduzido se 

assemelha à descrição dos fragmentos de floresta por Faria (2002b). Em termos estruturais, 

caracteriza-se pelo aumento da densidade de folhagem no sub-bosque (1 a 10m) e diminuição 

da densidade da folhagem nos estratos superiores (15 a 25m), e uma redução da altura do 

estrato superior (Figura 7a). Tais diferenças devem-se ao corte seletivo e influência do efeito 

de borda (aumento de luz, queda da umidade, invasão espécies exóticas). Nas cabrucas 

observa-se uma homogeneidade de composição e estrutura do sub-bosque composto pelos 

cacaueiros, uma baixa densidade dos estratos intermediários e um raleamento do dossel 

(Figura 7b). Na cabruca onde foi conduzido o presente estudo, o estrato superior é composto 

por espécies típicas de área secundária (Inga sp., Cecropia sp., Ocotea sp.) em substituição às 

árvores originais da floresta. Em decorrência disso, apresenta um estrato superior mais baixo 

do que cabrucas da região.  
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Interior de Controle Interior de Fragmento

Interior de Controle Cabruca
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(b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7a-b: Perfil da vegetação dos três tipos de ambientes onde as preguiças-de-coleira 

foram monitoradas - floresta em estágio avançado de regeneração, floresta secundária e 

cabruca (modificado de Faria 2002b) - evidenciando diferenças estruturais entre floresta em 

estágio avançado de regeneração e floresta secundária (a), e floresta em estágio avançado de 

regeneração e cabruca (b). 

Floresta em estágio avançado 
de regeneração Floresta secundária 

Floresta em estágio avançado 
de regeneração Cabruca 
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CAPTURA E COLOCAÇÃO DE RADIO-TRANSMISSORES 

 

O estudo foi realizado através do monitoramento de cinco preguiças-de-coleira capturadas na 

floresta, com a utilização de equipamento de radio-telemetria (rádio-transmissores Biotrack 

TW-3 acoplados a uma coleira de nylon; rádio-receptor Telonics TR-4; antena Yagi 3 

elementos Wildlife Material).  

 

Para encontrar os animais foram feitas  caminhadas na mata, em trilhas pré-existentes na área 

de estudo e em áreas onde uma preguiça-de-coleira havia sido previamente avistada por um 

dos guardas-parque do Ecoparque de Una, por um pesquisador ou por um morador local.  Os 

animais foram capturados por um escalador que teve acesso à copa das árvores com 

equipamento de escalada em corda, colocados dentro de um saco e levados ao solo com o 

auxílio de uma corda. Uma das preguiças que fizeram parte do estudo (BT123) foi capturada 

próxima a uma residência, no telhado de um curral e, segundo moradores, chegou ao local 

durante a noite. O animal foi capturado, recebeu um rádio-transmissor e foi liberado na mata 

da Fazenda Jaqueiral. Apesar desta mata não representar o remanescente florestal mais 

próximo ao local de captura (distância entre o local de captura e soltura desse animal foi de 

aproximadamente 2,2km), a área foi escolhida por questões logísticas e pelo conhecimento 

prévio do estado de conservação da mata.  

 

A contenção física das preguiças foi feita através de fitas enroladas nas extremidades dos 

membros anteriores e posteriores, mantendo as garras fechadas. Dessa forma os animais 

ficavam impossibilitados de realizar movimentos de defesa (utilização das garras) e tinham 

sua locomoção dificultada. Antes da colocação dos rádios-transmissores foram feitas medidas 

biométricas (comprimento do corpo, comprimento da cauda, comprimento da orelha, 

comprimento da pata posterior direita e peso). Os animais  foram soltos na mata, junto à base 

das árvores onde haviam sido capturados. 

 

As preguiças-de-coleira, com exceção do indivíduo BT142, continuam sendo monitoradas 

pelo projeto “Ecologia da preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) no sul da Bahia” 

desenvolvido pelo IESB. Sendo recapturadas a cada dois anos e meio para troca dos rádio-

transmissores. 
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COLETA DE DADOS 

 

As preguiças-de-coleira foram localizadas em intervalos programados (semanal ou 

quinzenalmente). A procura de um animal com uso de radio-telemetria se iniciava a cada dia 

no local próximo à árvore onde o animal havia sido observado pela última vez. Com o uso do 

radio-receptor era possível chegar a uma localização aproximada do animal e posteriormente 

era realizada a procura com o auxílio de binóculo. Em alguns dias a visualização não foi 

possível devido à chuva ou à própria posição do animal no alto da árvore. Nessas ocasiões, 

estipulou-se um intervalo máximo de duas horas de procura por animal e, caso o mesmo não 

fosse visualizado, sua posiçãoera foi inferida tendo como base apenas o sinal do rádio-

transmissor. Todas as árvores onde os animais foram localizados (com ou sem visualização) 

foram marcadas para posterior construção de mapas da área de vida e de deslocamentos. A 

altura dos animais nas árvores foi estimada com utilização de clinômetro e trena, nas ocasiões 

onde houve visualização.  

 

O sucesso de avistamento foi calculado pela razão entre o número de localizações com 

avistamento dividido pelo número de localizações totais realizadas para cada animal. Cada 

localização de um animal (com ou sem visualização) correspondeu a um ponto que foi 

utilizado para a confecção do mapa de sua área de vida. O intervalo mínimo de uma semana 

decorrida entre duas localizações sucessivas foi considerado com o objetivo de garantir a 

independência entre registros sucessivos. Interdependência entre os dados ocorre quando a 

localização do animal no tempo t é dependente de sua localização no tempo t-1 e dados 

correlacionados podem resultar em interpretações errôneas sobre o padrão de movimentação e 

a área de vida (Swihard & Slade, 1985a e b). 

 

Confecção dos mapas: A partir do ponto inicial de soltura do animal foram medidos os 

ângulos e as distância entre as árvores marcadas (ver exemplo na figura 8), possibilitando 

construir croquis das áreas de vida de cada indivíduo no programa CorelDRAW 11. Após a 

confecção dos croquis, foram identificadas as árvores que se encontravam na periferia da área 

de vida de cada animal e nesses pontos foram medidas as coordenadas geográficas com uso de 

GPS. Os croquis confeccionados foram transformados em um arquivo de pontos no programa 

ArcView 3.2 utilizando–se pelo menos três árvores (três pontos georreferenciados em campo) 

como referência. Para um único animal, BT123, partes do mapa da área de vida foram 

confeccionadas através de croquis (regiões com concentração de registros de localização) e, 
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complementados com pontos georreferenciados diretamente com GPS. Isso ocorreu sempre 

que um ponto de localização de encontrava a mais de 50m de distância de outro ponto 

previamente marcado. A conjugação desses dois métodos foi realizada com o objetivo de 

minimizar o erro produzido pelo GPS para coleta de coordenadas geográficas muito próximas 

e minimizar o erro produzido pela medição da posição relativa entre árvores (medida através 

da coleta de ângulos e distâncias) para pontos que se encontravam distantes uns dos outros. 

 

 A partir dos mapas foram efertuadas as seguintes estimativas: 

1. Área de vida pelo método do Mínimo Polígono Convexo – MPC, considerando 100% 

das localizações; 

2. Área de vida pelo método Kernel fixo, considerando 95% das localizações e a largura 

da base do Kernel (h) igual a 15m; 

3. Deslocamentos em intervalos semanais (utilizando-se somente os pontos entre 

localizações consecutivas com intervalo de 7 dias).  

 

As estimativas de área de vida e deslocamentos foram realizadas com a extensão Animal 

Movement Analyst Extension 2.0 (Hooge et al., 1999) do programa ArcView 3.2. A utilização 

do método do MPC foi efetuada para possibilitar a comparação dos resultados desse estudo 

com estudos realizados previamente com as espécies B. torquatus e B. variegatus.  O método 

Kernel tem sido indicado como a melhor opção para a realização de estimativas de área de 

vida, embora apresente algumas falhas comum a outros estimadores (Powell, 2003; Jacob & 

Rudran, 2003). 

 

 A base do Kernel igual à 15m foi escolhida após a comparação com outras estimativas (com 

utilização de outros valores de h) e em função do que pode ser considerado o raio de 

percepção da espécie (Powell, 2003). Segundo Montgomery & Sunquist (1975) as copas das 

árvores utilizadas por uma preguiça poderiam fornecer uma melhor estimativa de sua área de 

vida do que a área que engloba tais árvores. A relação desses animais com a copa das árvores 

onde permanecem justifica a escolha de um raio de percepção que corresponda, 

aproximadamente, ao raio de uma grande árvore somado ao de árvores adjacentes que 

poderiam ser acessadas a partir dela. 
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Figura 8: Desenho esquemático das medições realizadas para construção 

de croquis das áreas de vida das preguiças-de-coleira. A=árvore de 

soltura, B e C=árvores marcadas em localizações subseqüentes; 

d=distância entre árvores; θ=ângulo em relação ao norte. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

 

Para verificar a existência de diferenças individuais nos deslocamentos semanais e nas alturas 

de observação das preguiças-de-coleira, foram realizadas análises de variância (ANOVA). A 

normalidade dos dados foi checada previamente à análise de variância e, no caso de 

diferenças significativas encontradas para essa análise, comparações post-hoc foram 

realizadas pelo teste de Fisher. 
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31 

Resultados 
 

Cada animal passou a ser identificado com as iniciais BT e um número que corresponde à 

freqüência do rádio-transmissor. A data inicial e final do monitoramento de cada indivíduo, o 

tempo de monitoramento, o tratamento em relação à captura e soltura, o tipo de ambiente e 

propriedade onde cada animal foi monitorado são apresentados na Tabela 1. Os dados 

biométricos são apresentados na Tabela 2. 

 

As preguiças BT033, BT142_2 e BT464 foram observadas com filhotes durante o estudo. 

BT033 teve três filhotes nos três anos consecutivos de monitoramento. Em março de 2003, 

ocasião de sua primeira captura, foi observada com filhote o qual não estava mais com a 

fêmea em julho de 2003 quando foi realizada em uma nova captura para troca de rádio-

transmissor. Em maio de 2004 BT033 foi observada carregando outro filhote, o qual não foi 

mais observado a partir de junho do mesmo ano. Em maio de 2005 foi novamente avistada 

com filhote, não tendo sido confirmado posteriormente a permanência do filhote com a mãe. 

Pelo curto intervalo de tempo decorrido entre as observações da fêmea com filhote sem o 

filhote, acredita-se que nos dois primeiros anos os filhotes tenham morrido antes de se separar 

da mãe. BT142_2 foi avistada carregando um filhote em julho de 2005 o qual permaneceu 

com a mãe até o final do monitoramento em novembro do mesmo ano. BT464 foi observada 

com filhote na ocasião de sua captura, em setembro de 2004, o qual se separou da mãe em 

dezembro do mesmo ano. Em janeiro de 2005, BT464 foi observada com um segundo filhote 

o qual ainda permanecia com a mãe até o final do monitoramento em novembro de 2005. 

 

A preguiça BT142 foi monitorada até agosto de 2004 quando foi encontrada morta. A carcaça 

já estava bastante decomposta quando foi achada, não sendo possível a realização de 

necropsia para identificação das possíveis causas de sua morte. Restos de ossos foram 

coletados para serem depositados em uma coleção científica. 

 

O número de localizações de cada indivíduo e o sucesso de visualização das preguiças são 

apresentados na tabela 3. 
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Tabela 1: Início e final do monitoramento das preguiças-de-coleira BT033, BT123, BT142, BT464 e BT142_2 para o estudo de área de vida e 

uso do espaço, tempo total de monitoramento, tratamento em relação aos locais de captura e soltura, tipo de ambiente e propriedade onde o 

animal foi monitorado. 

Indivíduo 
Inicio e final do 

monitoramento 

Tempo 

(meses) 
Tratamento  Tipo de ambiente Localização (propriedade) 

BT033 mar 03 -nov 05 32 Residente Flor. est. avançado Ecoparque de Una 

BT123 jul 03 - ago 04 12 Translocado Flor. est. avançado Faz. Jaqueiral – Ecoparque de Una 

BT142 mar 04 - nov 05 20 Residente Flor. est. avançado Faz. Jaqueiral 

BT142_2 set 04 - nov 05 15 Residente Flor. secundária Faz. São João 

BT464 out 04 - nov 05 13 Residente Cabruca Faz. Encom 
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Tabela 2: Biometria das preguiças-de-coleira BT033, BT123, BT142, BT464, BT142_2, e de 

dois filhotes capturados com o indivíduos BT033 e BT464 em março de 2003 e setembro de 

2004 respectivamente. CC=comprimento do corpo; CA=comprimento da cauda. 

Indivíduo Sexo Faixa etária* CC 
(mm) 

CA 
(mm) 

Peso 
(g) 

BT033 fêmea 
 

Adulto 625 55 6875 

BT142/2 fêmea Adulto 555 46 5000  

BT464 fêmea Adulto 532 40 5600 

BT123 - sub-adulto 525 43 3300 
 

BT142 - sub-adulto 575 45 3500 

Filhote BT033 
 

- Infante 193 21 299 

Filhote BT464 
 

- Infante 267 25 700 

*critérios para divisão em faixa etária retirados de Lara-Ruiz & Chiarello (2005) e Pinder 
(1993). 
 

Tabela 3: Número de vezes em as preguiças BT033, BT123, BT142, BT142_2 e BT464 foram 

localizadas durante o estudo, sucesso de visualização, áreas de vida calculadas pelos métodos 

do Mínimo Polígono Convexo (MPC) e Kernel e tipo de ambiente onde cada animal foi 

monitorado. 

Indivíduo 
Nº de 

localizações 

Sucesso de 

visualização

MPC  

(ha) 

Kernel 

(ha) 
Ambiente 

BT033 105 0,76 5,73 2,41 Flor. est. avançado 

BT123 69 0,43 102,85 5,46 Flor. est. avançado 

BT142 40 0,65 2,59 2,78 Flor. est. avançado 

BT142_2 44 0,66 2,18 1,59 Flor. secundária 

BT464 50 0,96 0,44 1,02 Cabruca 

 

Os dois métodos utilizados para calculo das áreas de vida, Kernel e MPC, indicaram que a 

menor área foi utilizada pela preguiça BT464 seguida, em ordem crescente, da área de 

BT142_2, das áreas de BT142 e BT033, e da área de BT123 (Tabela 3). Esta última utilizou 
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uma área maior do que as demais em conseqüência de seu deslocamento constante em uma 

única direção, sem retorno a áreas previamente utilizadas. Durante o estudo a preguiça BT123 

se deslocou da mata da Fazenda Jaqueiral onde foi solta, atravessou a mata do Ecoparque de 

Una e atingiu áreas de uma terceira propriedade localizada a oeste do Ecoparque de Una. A 

localização da área utilizada por cada animal é apresentada na Figura 9. 

 

Considerando apenas as áreas de vida das preguiças BT033, BT142, BT142_2 e BT464 é 

possível observar, pelo método Kernel, um padrão de áreas maiores para os indivíduos em 

floresta em estágio avançado de regeneração (BT033 e BT142) contra áreas pequenas para os 

indivíduos em ambientes alterados (BT142_2 em floresta secundária e BT464 na cabruca). 

Quando considerado o cálculo por MPC, observa-se uma área maior para a preguiça BT033, 

áreas intermediárias para as preguiças BT142 e BT142_2 e uma área pequena para BT464. 

Em comum, os dois métodos resultam na mesma seqüência de tamanhos de áreas de vida 

BT033 e BT142>BT142_2>BT464 e no contraste entre a área de vida do animal habitando 

uma cabruca com a área de vida dos animais habitando floresta em estágio avançado de 

regeneração. 

 

Os cálculos realizados pelo MPC resultaram em áreas de vida menores do que aquelas 

calculadas pelo método Kernel para as preguiças BT142 e BT464. Para as preguiças BT033, 

BT142_2, BT123 aconteceu o inverso (Tabela.3). Nesses últimos casos as áreas de vida 

calculadas pelo método Kernel foram formadas por um conjunto de “manchas” distantes entre 

si, onde se concentraram os registros de localizações, resultando assim em áreas menores do 

que aquelas formadas pela união dos pontos extremos (MPC) (Figuras 10a, 10c e 10e). Na 

área utilizada por BT033 a formação de dois conjuntos de “manchas” (duas no extremo norte 

e duas no extremo sul de sua área de vida) foi bastante marcante. Durante o monitoramento 

foi nítida a utilização alternada de cada uma dessas regiões (Figura 16 a-d, 16e-h e 16 i-k), as 

quais podem ser consideradas áreas “núcleo” dentro da área de vida do animal (core areas 

segundo Montgomery & Sunquist 1975). Para a preguiça BT123 a formação de um elevado 

número de “manchas” para o cálculo da área de vida pelo método Kernel deveu-se à grande 

dispersão dos pontos (árvores) de localização do animal, formando um padrão de área 

completamente diferente das demais preguiças monitoradas. 

 

Na área de vida da preguiça BT033 a mancha que correspondeu a 5% de probabilidade de 

encontro (porção mais escura dentro da área de vida calculada pelo método Kernel) está 
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centrada sob uma árvore onde o animal foi avistado sete vezes em dias não consecutivos, e 

onde foi observado se alimentando em uma ocasião (Figura 10a). Na área de vida da preguiça 

BT464 as manchas que juntas somaram 5% da probabilidade de encontro corresponderam a 

árvores usadas em pelo menos três dias não consecutivos pelo animal (Figura 10d). Essas 

árvores coincidem com espécies que poderiam estar incluídas na dieta de preguiças de acordo 

com outras pesquisas, por exemplo, gameleiras (Ficus sp.) (Chiarello, 1998b; Montgomery & 

Sunquist, 1975; Queiroz, 1995) ou segundo moradores locais, por exemplo, louros (Ocotea 

sp.), mas observações do animal se alimentando dessas espécies não foram realizadas neste 

estudo. Para as preguiças BT142 e BT142_2, as áreas com maior probabilidade de encontro 

corresponderam a um conjunto de árvores localizadas próximas umas das outras e não a 

indivíduos específicos (Figura 10b, 10c). 

 

As áreas (calculadas mensalmente pelo método do MPC) utilizadas pelas preguiças BT033, 

BT142 e BT464 se estabilizaram após 12, 8 e 5 meses de monitoramento, respectivamente, 

sendo que, quanto menor a área total acumulada, mais rápida a estabilização. Por outro lado, 

as áreas das preguiças BT123 e 142_2 não atingiram um patamar, aumentando de tamanho até 

os últimos 2-3 meses de monitoramento (Figura 11). Para a preguiça BT033 um grande 

aumento no tamanho da área aconteceu entre o sétimo e nono mês de monitoramento, 

correspondendo ao primeiro deslocamento entre as duas áreas núcleo utilizadas. De maneira 

semelhante, a área utilizada pela preguiça BT123 sofreu dois grandes aumentos entre os 

meses sete a nove e meses treze a dezessete. Esses aumentos também corresponderam à 

realização de deslocamentos para pontos distantes daqueles previamente utilizados, mas, 

diferentemente da preguiça BT033, a preguiça BT123 nunca voltou a utilizar uma região onde 

já havia sido localizada previamente, mantendo seus deslocamentos sempre para a mesma 

direção. 
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Figura 9: Localização da área de vida das preguiças-de-coleira monitoradas. Fonte: base de 

dados IESB, ano 2002. 
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Figura 10 a-d: Área de vida calculada pelos métodos Mínimo Polígono Convexo (MPC) e 

Kernel (probabilidades de encontro de 5, 10, 20, 50 e 95%) para as preguiças-de-coleira 

BT033 (a), BT123 (b), BT142 (c) e BT 142_2 (d). 
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Figura 10 e: Área de vida calculada pelos métodos Mínimo Polígono Convexo (MPC) e 

Kernel (probabilidades de encontro de 5, 10, 20, 50 e 95%) para a preguiça-de-coleira BT123. 
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Figura 11: Curva de área acumulada mensalmente (calculada pelo MPC) ao longo do 

monitoramento de cada preguiça-de-coleira.   A área acumulada pela preguiça BT123 segue 

uma escala própria, em vermelho (segundo eixo y).  

 

Em intervalos semanais o deslocamento médio, incluindo todos os indivíduos, foi de 62±60m 

(n=116) variando entre 0m e 335m. Os maiores deslocamentos em intervalos semanais foram 

observados para as preguiças BT123 e BT033, este último em ocasiões onde se deslocou entre 

as áreas núcleo de sua área de vida. Não foi encontrada diferença significativa entre os 

deslocamentos semanais realizados pelos cinco indivíduos (F=0,92; gl=4; p=0,454) (fig.12). 
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Figura 12: Média, desvio padrão, outliers e valores extremos (máximos) dos 

deslocamentos semanais medidos para as preguiças-de-coleira BT033, BT123, BT142, 

BT142_2 e BT464. 

 

Considerando todos os deslocamentos entre localizações sucessivas dos animais (incluindo 

deslocamentos em intervalos semanais e quinzenais) é possível observar diferentes padrões de 

uso da área de vida. A preguiça BT464 percorreu toda sua área em intervalos de três meses 

(Figura 13), períodos nos quais BT142_2 e BT142 percorreram grande proporção de suas 

áreas (Figura 14 e 15) e BT033 utilizou apenas pequenas proporções (Figura 16). Com 

exceção dos seis primeiros meses de monitoramento, BT123 não realizou voltas em uma área 

fixa, mas se deslocou sempre em uma única direção (Figura 17).  

 

A altura média em que as preguiças-de-coleira foram visualizadas durante o estudo foi de 

21±7m. Houve diferença significativa entre as alturas de visualização de cada animal (F=6,12; 

gl=4; p<0,001), e comparações post-hoc realizadas pelo teste de Fisher resultaram em 

diferença significativa nas comparações entre um animal monitorado em floresta em estágio 

avançado de regeneração e outro monitorado em ambiente florestal alterado, sendo menor a 

altura média de localização dos animais nos ambientes alterados (Tabela 4). 
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Tabela 4: Média e desvio padrão da altura de encontro das preguiças-de-coleira 

BT033, BT123, BT142, BT142_2 e BT464 nas árvores e resultados das comparações 

Post-hoc pelo teste de Fisher (em vermelho são destacados os resultados que 

apresentaram diferença significativa).  

 BT033 BT123 BT142 BT142_2 BT464 

Ambiente 
Flor. Est. 

avançado 

Flor. Est. 

avançado 

Flor. Est. 

avançado 

Flor. 

secundária 
Cabruca 

Média±desvio 
24±6m 

(n=54) 

23±7m 

(n=29) 

22±6m 

(n=20) 

18±6m 

(n=28) 

18±7m 

(n=46) 

BT123 0,395 - - - - 

BT142 0,298 0,792 - - - 

BT142_2 <0,001 0,009 0,036 - - 

BT464 <0,001 0,010 0,047 0,734 - 
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Figura 13a-e: Deslocamentos realizados pela preguiça-de-coleira BT464 entre localizações 

sucessivas durante os meses 1-3 (a), 4-6 (b), 7-9 (c), 10-12 (d) e 13-14 (e) a partir do início de 

seu monitoramento. Os pontos representam as árvores e as flechas representam os 

deslocamentos realizados em linha reta. 



 

43 

 
Figura 14 a-d: Deslocamentos realizados pela preguiça-de-coleira BT142_2 entre localizações 

sucessivas durante os meses 1-3 (a), 4-6 (b), 7-9 (c), 10-11 (d) a partir do início de seu 

monitoramento. Os pontos representam as árvores e as flechas representam os deslocamentos 

realizados em linha reta. 
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Figura 15 a-d: Deslocamentos realizados pela preguiça-de-coleira BT142 entre localizações 

sucessivas durante os meses 1-3 (a), 4-6 (b), 7-9 (c), 10-13 (d) a partir do início de seu 

monitoramento. Os pontos representam as árvores e as flechas representam os deslocamentos 

realizados em linha reta. 
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Figura 16 a-d: Deslocamentos realizados pela preguiça-de-coleira BT033 entre localizações 

sucessivas durante os meses 1-3 (a), 4-6 (b), 7-9 (c), 10-12 (d) a partir do início de seu 

monitoramento. Os pontos representam as árvores e as flechas representam os deslocamentos 

realizados em linha reta. 
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Figura 16 e-h: Deslocamentos realizados pela preguiça-de-coleira BT033 entre localizações 

sucessivas durante os meses 13-15 (e), 16-18 (f), 19-21 (g), 22-24 (h) a partir do início de seu 

monitoramento. Os pontos representam as árvores e as flechas representam os deslocamentos 

realizados em linha reta. 
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Figura 16 i-k: Deslocamentos realizados pela preguiça-de-coleira BT033 entre localizações 

sucessivas durante os meses 25-27 (i), 28-30 (j), 7-9 (c), 31-32 (k) a partir do início de seu 

monitoramento. Os pontos representam as árvores e as flechas representam os deslocamentos 

realizados em linha reta. 
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Figura 17 a-d: Deslocamentos realizados pela preguiça-de-coleira BT123 entre localizações 

sucessivas durante os meses 1-3 (a), 4-6 (b), 7-9 (c), 10-12 (d) a partir do início de seu 

monitoramento. Os pontos representam as árvores e as flechas representam os deslocamentos 

realizados em linha reta. 
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Figura 17 e-g: Deslocamentos realizados pela preguiça-de-coleira BT123 entre localizações 

sucessivas durante os meses 13-15 (e), 16-18 (f), 19-21 (g) a partir do início de seu 

monitoramento. Os pontos representam as árvores e as flechas representam os deslocamentos 

realizados em linha reta. 
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Discussão 

 

As áreas utilizadas pelas preguiças-de-coleira apresentaram grande diferença em relação ao 

tamanho, variando entre menos de um a mais de 100ha quando considerado o método do 

MPC, ou grande diferença em relação ao padrão de“manchas” quando considerado o método 

Kernel. A diferença mais marcante esteve na relação entre a preguiça BT123 e as demais. Este 

indivíduo apresentou um padrão de uso de área que se caracterizou muito mais como um 

evento de dispersão do que como uma área de vida de acordo com a definição de Burt (1943) 

“área percorrida por um indivíduo em suas atividades normais de busca de alimento, 

acasalamento e cuidado com os filhotes”, realizando um deslocamento de mais de 2600m em 

linha reta entre o ponto de soltura e o último ponto registrado no monitoramento. Embora não 

possa ser descartada a possibilidade desse deslocamento ser conseqüência da translocação, 

devido a faixa etária e situação na qual o animal foi encontrado – este animal foi capturado no 

curral de uma fazenda após ter se deslocado por pelo menos 100m através de um pasto - é 

possível que este animal já estivesse se dispersando e tenha continuado a se dispersar após sua 

soltura. Deslocamentos semelhantes nunca haviam sido registrados para preguiças-de-coleira 

translocadas (Chiarello, 1998a; Chiarello et al., 2004; Pinder, 1997), mas foram registrados 

após a translocação de alguns indivíduos da espécie B. tridactilus, máximo de 2613m para um 

macho, e Choloepus didactilus, máximo de 4527m para um macho (Taube, 1997).  

 

O deslocamento realizado pela preguiça BT123 a partir do ponto de soltura demonstra que, 

proporcionalmente ao tamanho da área de vida, as preguiças-de-coleira possuem uma 

capacidade grande de dispersão por áreas de floresta em estágio avançado de regeneração, 

podendo ser esperado uma capacidade de dispersão também elevada em ambientes alterados 

que mantenham uma estrutura florestal como áreas secundárias e algumas cabrucas. O 

deslocamento dessa preguiça através de uma área de pasto como ocorrido antes de sua 

captura, também demonstra uma relativa capacidade de dispersão por áreas abertas. 

Entretanto é um evento durante o qual o animal está extremamente vulnerável, ficando 

exposto a predação, captura, e em contato com animais domésticos.  

 

Entre as outras preguiças-de-coleira monitoradas neste estudo, foi observado que os animais 

que habitavam áreas alteradas possuíam áreas de vida menores do que aquelas em florestas 

maduras, sobretudo no contraste cabruca versus floresta em estágio avançado de regeneração, 
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mas as áreas de vida desses animais foram semelhantes aos valores encontrados para 

preguiças de três dedos (Tabela 5). A diferença observada entre as áreas de vida das preguiças 

na floresta madura e cabruca pode ser conseqüência de uma variação individual natural 

observada mesmo entre preguiças que habitam ambientes com a mesma fisionomia vegetal. 

Variações entre 1,6 e 10,9ha foram observadas para as áreas de vida de preguiças-de-coleira 

monitoradas por Chiarello et al. (2004), por exemplo. Mas também é possível que o contraste 

seja uma influência do habitat, uma vez que o tamanho da área de vida pode ser influenciado 

pela disponibilidade de recursos.  

 

Através das observações de campo é possível dizer que a cabruca utilizada pela preguiça 

BT464 apresenta uma concentração de recursos alimentares elevada para as preguiças-de-

coleira quando comparada a uma área de mata de mesmo tamanho.  Ingazeiros (Inga sp.) 

predominam no estrato superior dessa cabruca e algumas árvores esparsas de gameleiras 

(Ficus sp.), loro (Ocotea sp.), cobi (Cassia sp.) e embaúba (Cecropia sp.), estão presentes em 

menor quantidade. Inga sp., Ficus sp. e Cecropia sp. têm sido reportadas em estudos 

científicos como parte da dieta das preguiças de três dedos (Chiarello, 1998b; Mongomery & 

Sunquist, 1975; Queiroz, 1995). A ingestão de Ocotea sp. e Cassia sp. pelas preguiças-de-

coleira foi descrita por moradores da região de estudo (obs. pess.). Além disso, espécies 

vegetais de crescimento rápido geralmente apresentam uma menor concentração de 

compostos secundários que atuam como defesa contra herbivoria. Folhas de Ficus e Cecropia, 

dentre 12 espécies vegetais testadas, foram as de mais alta taxa de digestibilidade por 

preguiças cativas (Montgomery & Sunquist, 1978). É sabido hoje que a maior parte das 

espécies de árvores das florestas tropicais ocorrem em baixa freqüência e alto espaçamento. 

As florestas do sul da Bahia apresentam uma alta diversidade de espécies vegetais (Martini et 

al., 2004; Amorim et al., 2006) implicando em uma grande dispersão dos recursos alimentares 

utilizados pelas preguiças-de-coleira e, conseqüentemente, em áreas de vida maiores do que 

aquela observada para o animal da cabruca.  

 

Outra hipótese para explicar as diferenças encontradas entre as áreas de vida poder ser a 

diferença entre a capacidade de deslocamento do animal em um ambiente mais aberto, como 

uma cabruca. A menor conectividade entre as copas, devido ao menor número de árvores 

nesse ambiente, e a ausência de lianas, pode exigir um maior gasto energético para a 

realização de deslocamentos. Conseqüentemente, pode diminuir a capacidade de exploração 

do ambiente, reduzindo a área de vida. A ausência de diferença significativa entre o 
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deslocamento semanal realizado por cada indivíduo monitorado nesse estudo não apóia a 

hipótese de uma maior dificuldade de deslocamento no ambiente de cabruca como um fator 

limitante para a área de vida. Entretanto, devido ao número pequenos de indivíduos 

monitorados (um único indivíduo) esta hipótese não deve ser descartada. Futuros estudos 

considerando a conectividade das árvores em diferentes cabrucas e a capacidade das 

preguiças-de-coleira em utilizá-las poderão fornecer informações para o manejo dessas 

plantações com o objetivo de formação de corredores ecológicos.  

 

É importante dizer que diferentes cabrucas exibem características distintas de densidade e 

diversidade de espécies arbóreas em decorrência do manejo que recebem, do tempo decorrido 

desde seu estabelecimento, do solo e das características da floresta original (Sambuichi, 

2002). Além de possuir uma elevada concentração de árvore que compõem a dieta das 

preguiças, a cabruca onde o estudo foi realizado possui uma localização bastante propicia 

para a colonização por espécies florestais. A presença de grandes blocos de floresta madura, a 

matriz predominantemente florestal da região e presença de vegetação ciliar na margem do 

Rio Maruim (este é o principal Rio que atravessa essa região e a cabruca em questão localiza-

se adjacente a ele) são características que (1) garantem a manutenção de populações viáveis 

para algumas espécies, (2) facilitam a dispersão da fauna. 

 

Tabela 5: Tamanho das áreas de vida calculadas para preguiças do gênero Bradypus em sete 

estudos diferentes. 

Área de vida Método utilizado Espécie Referência 

0,44-5,73ha MPC B. torquatus Presente estudo 

4,7-16,2ha Grides de 0,25ha B. torquatus Pinder, 1997 

2,8-5,9ha MPC B. torquatus Chiarello, 1998a 

1,2ha MPC B. torquatus Moreira et al., 2003 

1,6-10,9ha MPC B. torquatus Chiarello et al.,2004 

0,5-3,7ha MPC B. variegatus Montgomery & Sunquist, 1975 

0,15-1,4ha MPC B. variegatus Queiroz, 1995 
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O uso repetido de uma mesma árvore em dias não consecutivos foi registrado para todos os 

animais, mas foi marcante no caso das preguiças BT033 e BT464. De maneira semelhante, 

porém, com maior intensidade de uso, Montgomery & Sunquist (1975) caracterizaram árvores 

“modais” para as preguiças-comum que coincidem com as espécies botânicas incluídas na 

dieta dos animais estudados. Em Santa Tereza, ES, foi observada uma grande freqüência de 

localização das preguiças-de-coleira em árvores da espécie Microfolis latifolium (Chiarello, 

com. pess.), espécie vegetal incluída na dieta dos animais monitorados (Chiarello, 1998b). 

Esses resultados demonstram que a intensidade de uso de porções internas à área de vida das 

preguiças está intimamente relacionada à distribuição das espécies que compõem sua dieta.  

 

Os deslocamentos semanais encontrados para as preguiças na região de Una foram 

semelhantes aos encontrados por Pinder (1997) em florestas brejosas da REBIO Poço das 

Antas. Dois fatos chamam a atenção quando considerados os deslocamentos realizados pelas 

preguiças-de-coleira no presente estudo. Primeiro, embora as preguiças mantenham um 

padrão de deslocamentos pequenos (média de 62m em intervalos semanais) elas possuem a 

capacidade de realizar deslocamentos inúmeras vezes maiores (na ordem de 200-300m) no 

mesmo intervalo. Esses deslocamentos são raros e aparentemente relacionados a ocasiões 

bastante específicas. No caso da preguiça BT033 aconteceram durante a movimentação entre 

áreas núcleo de sua área de vida, padrão semelhante ao encontrado por Pinder (1997) para as 

preguiças-de-coleira em na REBIO Poço das Antas. Para a preguiça BT123 tais 

deslocamentos estão aparentemente relacionados à dispersão. O segundo ponto é a ausência 

de diferença estatisticamente significativa entre o deslocamento dos indivíduos, mesmo com 

as grandes diferenças observadas no tamanho das áreas de vida. Indivíduos que usam áreas 

pequenas se deslocam em média tanto quanto indivíduos que usam áreas de vida maiores, a 

diferença está na proporção da área que eles cobrem com seus deslocamentos, em um 

determinado intervalo de tempo.  

 

A altura das localizações das preguiças-de-coleira revelou o uso exclusivo do estrato superior 

da vegetação, em uma faixa entre 15 e 30m de altura aproximadamente, indicando que os 

recursos disponíveis para a espécie concentram-se nessa porção do ambiente. Isto fica 

evidente na área de vida da preguiça BT464 onde a estratificação da cabruca é bem definida 

com o sub-bosque constituído predominantemente por árvores de cacau. Em estudo 

semelhante realizado com a espécie B. variegatus Queiroz (1995) demonstra a seleção dos 

estratos mais altos da floresta (>25m), mas indica que nos horários quentes do dia os animais 
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tendem a descer para locais onde ficam mais protegidos do sol, e que a alimentação e 

movimentação ocorrem preferencialmente em alturas mais baixas (entre 10-15m). No 

presente estudo as alturas foram medidas pontuais realizadas em diferentes horários do dia, 

assim a faixa considerada engloba tanto momentos onde os animais poderiam estar mais altos 

em busca do sol quanto momentos em que estariam em alturas menores se escondendo do sol, 

se deslocando ou se alimentando. Embora menos precisos, os resultados demonstram a 

utilização do espaço tridimencional pelas preguiças e apontam para a importância de se 

considerar o componente vertical no estudo da área de vida de animais arborícolas. 

 

As preguiças monitoradas na floresta em estágio avançado de regeneração foram observadas 

em alturas maiores do que aquelas monitoradas em ambientes alterados. Embora não tenham 

sido realizados perfis da vegetação é evidente que essa diferença seja muito mais 

conseqüência da estrutura da vegetação do que de uma diferença de estratos utilizados pelos 

indivíduos. A estrutura da vegetação também é responsável pelo elevado sucesso de 

avistamento da preguiça BT464 na área de cabruca. Embora este seja um ponto positivo para 

a realização do estudo, pode ser considerado um fator de risco para os animais que ficam mais 

expostos à predação e à presença humana. A caça é sabidamente um problema existente na 

região de estudo (Santos, 1999) e relatos de moradores locais indicam que preguiças-de-

coleira são eventualmente capturadas. 

 

A identificação das preguiças-de-coleira carregando filhotes foi outro importante resultado 

deste estudo. Os filhotes observados junto com as fêmeas no primeiro semestre de cada ano 

foram menores do que aqueles observados no final do ano – resultado indicado pela biometria 

de dois filhotes e demais observações das fêmeas carregando filhotes. Isso indica uma 

sazonalidade na reprodução, com os nascimentos ocorrendo na primeira metade do ano, 

semelhante aos   registrados por Lara-Ruiz & Chiarello (2005) no Espírito Santo. A 

observação da preguiças BT142_2 e BT464 carregando filhotes indica ainda o sucesso dos 

animais ao utilizarem ambientes perturbados, ressaltando a importância desses ambientes para 

manutenção da espécie na região. 

 

Estudos recentes têm demonstrado o elevado potencial de dispersão de espécies florestais pela 

paisagem no município de Una, BA (Alves, 1990; Faria, 2002a; Pardini, 2004; Moura, 1999; 

Moura & Cassano, 2003) e a importância da manutenção do habitat original para que as 

cabrucas funcionem como corredores de fauna entre os remanescentes florestais. O potencial 
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de deslocamento por áreas de florestas conservadas e o sucesso de colonização de ambientes 

alterados verificados nesse estudo indicam que a configuração da paisagem na região é 

propicia para a preguiça-de-coleira, permitindo um fluxo gênico ao longo de sua extensão. A 

conexão dos fragmentos florestais e a área de habitat adicional proporcionada pelos ambientes 

de florestas secundárias e cabrucas evitam o isolamento de populações que normalmente 

ocorre em paisagens onde a maior parte das florestas foi substituída por ambientes abertos. 

Conseqüentemente, evitam processos de redução da diversidade genética através da 

endogamia e deriva.  As características da paisagem de Una provavelmente são responsáveis 

pela maior diversidade genética encontrada para a preguiça-de-coleira no sul da Bahia quando 

comparada com a diversidade encontrada para a espécie nos estados ao sul por Lara-Ruiz 

(2004) (a amostra coletada no sul da Bahia para o estudo genético citado provém desse 

município). Podendo contribuir ainda para o fato das maiores áreas de ocorrência da espécie 

serem encontradas no sul da Bahia (Chiarello & Lara-Ruiz, 2005). 

 

A compreensão das relações entre a espécie animal e os elementos do ambiente onde ele se 

encontra é um dos pontos importantes a serem respondidos pela biologia da conservação 

(Durigan, 2003). Melhores interpretações acerca da influência do habitat no tamanho da área 

de vida e nos deslocamentos realizados pelas preguiças-de-coleira poderão ser alcançadas em 

um estudo de longo prazo, com a continuidade do monitoramento dos animais incluídos no 

presente estudo e de outros animais em diferentes ambientes da paisagem de Una. A 

investigação das espécies vegetais que compõem a dieta da preguiça-de-coleira (ver capítulo 

II dessa dissertação), estudos específicos sobre a distribuição e abundância dessas espécies 

nos ambientes e informações sobre a importância nutricional de diferentes plantas para as 

preguiças poderão esclarecer melhor a relação entre a distribuição de recursos chave e 

estratégias de forrageamento da espécie. 
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CAPITULO II: 

PADRÃO DE ATIVIDADES, DESLOCAMENTOS DIÁRIOS E DIETA 
 

Introdução 
 

As preguiças são conhecidas por seus movimentos lentos e repouso por períodos prolongados, 

características intimamente relacionadas com a baixa taxa de metabolismo basal e com o 

hábito alimentar predominantemente folívoro. São incluídas nas famílias Megalonichidae e 

Bradypodidae e, respectivamente, em dois gêneros, Choloepus com duas espécies e Bradypus 

com quatro espécies (Anderson & Handley, 2001; Wetzel, 1980). As espécies do gênero 

Bradypus possuem habito estritamente folívoro, estando entre os poucos mamíferos 

arborícolas adaptados a esse tipo de dieta (Cork & Foley, 1991).  

 

Com exceção de B. pigmaeus, endêmica à Ilha Escudo de Veraguas na costa do Panamá 

(Anderson & Handley, 2001), B. torquatus é certamente a espécie mais ameaçada de extinção 

(IBAMA, 2003; IUCN, 2004). Sua distribuição é restrita a Mata Atlântica e disjunta em pelo 

menos três regiões distintas nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia (Chiarello 

& Lara-Ruiz 2005; Oliver & Santos, 1991). A população da Bahia foi identificada como a 

mais heterogênea e geneticamente mais distante das demais (Lara-Ruiz, 2004), provavelmente 

constituindo uma nova subespécie (Chiarello & Lara-Ruiz 2005). 

 

Poucos estudos sobre o uso do tempo e dieta da preguiça-de-coleira foram realizados até o 

momento (Chiarello, 1998a, 1998b; Pinder, 1997). Como conseqüência, muitos aspectos da 

ecologia da espécie só puderam ser comparados com estudos sobre B. variegatus, uma espécie 

mais comum e com ampla distribuição geográfica (Montgomery & Sunquist, 1975; Queiroz, 

1995; Sunquist & Montgomery, 1973). Além disso, salvo algumas informações sobre 

registros de ocorrência (Oliver & Santos, 1991; Prado et al., 2003) nenhum estudo foi 

realizado com a espécie B. torquatus na porção norte de sua distribuição.  

 

O presente estudo teve como objetivo investigar o padrão de atividade comportamental, os 

deslocamentos em intervalos diários e a dieta de três preguiças-de-coleira monitoradas com 

uso de radiotelemetria. Este trabalho faz parte de um projeto desenvolvido desde em janeiro 
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de 2003 e, junto com o capitulo sobre área de vida e uso do espaço corresponde às primeiras 

informações sobre a ecologia da espécie no Estado da Bahia. 

 

Métodos 
 

COLETA DE DADOS 

 

Este estudo foi realizado através do monitoramento de três preguiças-de-coleira com auxílio 

de radiotelemetria, identificadas como BT033, BT123 e BT142. A descrição da metodologia 

de captura, colocação dos radio-colares e os dados biométricos dos animais foram 

apresentados no capitulo anterior.  

 

Para identificar o padrão de atividades e deslocamentos diários, e determinar itens que 

compõem a dieta da preguiça-de-coleira, realizou-se mensalmente uma sessão de 10 horas de 

observação do tipo “animal focal” com anotação contínua de comportamentos pré-

estabelecidos para cada um dos indivíduos (Lehner, 1996; Martin & Bateson, 1986).  

 

As sessões de 10 horas de observação foram realizadas em dois dias consecutivos. No 

primeiro dia a observação era iniciada no horário de encontro do animal e finalizada as 17:00. 

No segundo dia, iniciada as 7:00 e finalizada no horário de encontro do animal no dia 

anterior, completando assim um intervalo entre 7:00 e 17:00 horas (ver esquema figura 18). 

 

Quatro tipos de comportamentos foram observados, anotando-se os horários mais próximos à 

transição de um comportamento para outro.  A mudança de comportamento foi considerada 

quando o animal permanecia mais de 30 segundos realizando uma atividade. Os 

comportamentos registrados foram os mesmos observados por Chiarello (1998a): 

1. Repouso (RE), caracterizado pela ausência de deslocamento vertical e horizontal do 

corpo ou partes do corpo.  

2. Auto-catação (CA), quando o animal realizava, com os membros anteriores ou 

posteriores, a limpeza ou afofamento da pelagem. 

3. Alimentação (AL), considerado toda vez que o animal estava mastigando, engolindo 

ou levando um alimento à boca. 
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4. Movimentação (MO), caracterizado pelo deslocamento vertical ou horizontal do 

corpo.  

 

Os deslocamentos diários foram divididos entre aqueles realizados em intervalo diurno e 

aqueles realizados em intervalo crepuscular-noturno. Os deslocamentos diurnos 

corresponderam à distância em linha reta entre a árvore que o animal se encontrava no início e 

final do primeiro dia de observação somada à distância entre a posição inicial e final do 

segundo dia. Os deslocamentos crepusculares-noturnos corresponderam à distância em linha 

reta entre a árvore onde um animal se encontrava no final do primeiro dia de observação (as 

17:00) e início do dia subseqüente (as 7:00) (ver esquema figura 18). A movimentação dos 

animais na copa de uma única árvore foi considerada como deslocamento zero (método 

adaptado de Chiarello (1998a)). 

 

As espécies vegetais ingeridas pelos animais durante as sessões de observação focal foram 

marcadas e posteriormente 3-5 ramos foram coletados para identificação. O material foi 

identificado por pesquisadores do herbário André Maurício de Carvalho-CEPEC, Ilhéus, BA e 

depositado no local.  

 

 
Figura 18: Esquema explicativo de uma sessão de observação focal e dos intervalos diurno e crepuscular-noturno 

considerados para a descrição dos deslocamentos. Linha pontilhada representa a escala de tempo de um dia; 

barra branca corresponde ao intervalo diurno; barra cinza corresponde ao intervalo crepuscular-noturno; P1 e P3 

correspondem ao início do período observação no primeiro e segundo dia; P2 e P4 correspondem ao final do 

período de observação no primeiro e segundo dia. A cada um dos horários (P1, P2, P3 e P4) corresponde um 

ponto de localização do animal, utilizado para medir os deslocamentos nos intervalos diurno (P1-P2 + P3-P4) e 

crepuscular-noturno (P2-P3). 
 

P4P3

P1 P2 

7:00 17:00 24:00 0:00 12:00

DIA 1 

DIA 2 
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ANÁLISE DE DADOS 

 

As porcentagens de tempo gasto em cada classe de comportamento (RE, CA, AL e MO) e os 

deslocamentos realizados em intervalos diários foram comparados pelo teste Kruskal-Wallis 

com o objetivo de identificar a existência de diferenças individuais no padrão de atividades. 

No caso de diferenças significativas encontradas para esses testes, comparações post-hoc 

foram realizadas pelo teste de Tukey.  

 

Para testar se o tempo total gasto em atividade (comportamentos MO, AL e CA) se 

correlaciona com o deslocamento realizado no mesmo período foi realizada um teste de 

Correlação de Pearson. 

 

Para identificar diferenças sazonais das atividades das preguiças, as porcentagens de tempo 

gasto em cada classe de comportamento e os deslocamentos diários foram comparadas entre 

as estações de verão (dezembro a fevereiro) e inverno (junho a agosto) pelo teste Mann-

Whitney. 
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Resultados 
 

O tempo de monitoramento de cada preguiça-de-coleira para o estudo do padrão de 

atividades, deslocamentos diários e dieta são apresentados na Tabela 6. Foram considerados 

para as análises apenas os dias com sessões de observação com mais de 9 horas de duração. 

As ocasiões onde o animal saiu do campo de visão ao se deslocar foram registradas como 

períodos “sem observação”, e não foram computados nas análises. 

 

Tabela 6: Início e final do monitoramento das preguiças-de-coleira BT033, BT123 e BT142 

para o estudo do padrão de atividades, deslocamentos diários e dieta, número de sessões de 

observação e tempo total de observação do tipo animal focal realizados. 

Indivíduo Inicio e final do monitoramento N° sessões Tempo de observação 

BT033 jun 03 - mar 05 22 205h 26min 

BT142 out 03 – jun 04 12 118h 11min 

BT123 set 04 – set 05 12 106h 55min 

Total  46 430h 32min 

 

Durante o dia BT033 e BT123 foram menos ativos quando comparados a BT142 (Tabela 7). 

Houve diferença significativa entre o tempo gasto nos comportamentos de repouso, auto-

catação e alimentação entre ao indivíduos, mas não entre o tempo gasto em movimentação 

(Tabela 7). Comparações post-hoc indicaram diferença significativa (p<0,001) entre a 

preguiça BT142 e as demais para as três categorias de comportamento e ausência de diferença 

significativa entre BT033 e BT123. Para o comportamento de auto-catação não só o tempo foi 

diferente, mas também a postura dos animais. Todas as preguiças foram observadas 

realizando movimentos rápidos de auto-catação, logo após um longo período em repouso ou 

em intervalos alternados com os comportamentos de movimentação e alimentação. Entretanto 

a preguiça BT142 realizou o comportamento de auto-catação por períodos de até uma hora, se 

segurando pelos membros posteriores de cabeça para baixo enquanto se catava.  
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Tabela 7: Porcentagens de tempo gasto em cada classe de comportamento pelas preguiças 

BT033, BT123 e BT142, porcentagem média e resultados do teste Kruskal-Wallis 

comparando a porcentagem de tempo em cada classe de comportamento entre os indivíduos; 

n=tamanho da amostra; p=significância do teste. 

Indivíduo 

 

RE 

(%) 

CA 

(%) 

AL 

(%) 

MO 

(%) 

BT033 96,3 0,2 1,8 1,7 

BT123 96,6 0,3 0,8 2,3 

BT142 79,1 6,2 10,4 4,3 

Média 90,7 2,3 4,3 2,7 

K-Wallis (H) 18,64 14,91 15,31 1,89 

n 45 45 45 45 

p <0,001 <0,001 <0,001 0,3874 

 

Considerando apenas o tempo gasto em atividades (comportamentos de auto-catação, 

alimentação e movimentação) a preguiça BT033 permaneceu, proporcionalmente, mais tempo 

se alimentando e movendo; BT142 permaneceu mais tempo de alimentando e foi o indivíduo 

que permaneceu mais tempo no comportamento de auto-catação; e BT123 permaneceu 

proporcionalmente mais tempo se movimentando (Figura 19). 
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Figura 19: Porcentagem de tempo gasto nos comportamentos de auto-catação (CA), 

alimentação (AL) e movimentação (MO) em relação ao tempo total que as preguiças BT033, 

BT142 e BT123 permaneceram em atividade (comportamentos de auto-catação, alimentação e 

movimentação somados). 

 

Foi observado um aumento dos comportamentos de auto-catação, alimentação e 

movimentação e diminuição do repouso das preguiças-de-coleira no período da tarde (Figura 

20). Este padrão foi evidente para todos os animais, mas foi mais marcante para a preguiça 

BT142.  

 

Nos intervalos diurno e crepuscular-noturno a média de deslocamento considerando todos os 

indivíduos foi de 3,2±7,0m e 5,5±12,6m respectivamente. Na maior parte das vezes as 

preguiças-de-coleira não realizaram deslocamento entre árvores nos intervalos diurno (69,8% 

das observações corresponderam à ausência de deslocamento) e crepuscular-noturno (73,5% 

das observações corresponderam à ausência de deslocamento). A comparação entre os 

deslocamentos realizados por cada indivíduo não resultou em diferença significativa quando 

considerados os intervalos diurno e crepuscular-noturno juntos (H(2,n=79)=4,24; p=0,1199). Se 

considerados separadamente, os deslocamentos realizados em intervalo diurno foram 

significativamente diferentes entre os indivíduos (H(2,n=41)=6,61; p=0,0367), enquanto para  os 

deslocamentos em intervalo crepuscular-noturno não apresentaram diferenças significativas  

(H(2,n=38)=1,07; p=0,5841) (Figura 21). Comparações pos-hoc resultaram em diferença 

significativa (p<0,05) apenas entre o par BT033 e BT142. No intervalo diurno a preguiça 
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BT142 realizou deslocamento entre árvores em 55% das vezes, BT033 em 10% e BT123 em 

25% (Figura 22).  

 

A correlação entre porcentagem de tempo em atividade e deslocamento realizado no intervalo 

diurno correspondente foi significativamente positiva (r=0,4362; p<0,05) (Figura 23). 

Considerando que essa mesma relação existe no intervalo crepuscular-noturno, é possível 

afirmar que as preguiças-de-coleira monitoradas também são ativas nesse período. 

 

Não houve diferença significativa entre os períodos de inverno e verão para o tempo gasto nos 

comportamentos de repouso (U=51,0; Z=-0,34; p=0,732), auto-catação (U=51,5; Z=0,31; 

p=0,758), alimentação (U=47,0; Z=0,61; p=0,539) e movimentação (U=49,0; Z=-0,47; 

p=0,632), nem para os deslocamentos em intervalo diurno (U=39,0; Z=0,41; p=0,679) ou 

crepuscular-noturno (U=38,0; Z=0,49; p=0,620).  
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(d) movimentação
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Figura 20: Porcentagem de tempo em que as preguiças-de-coleira BT33, BT123 e BT142 foram observadas nos comportamentos de (a) repouso, 

(b) auto-catação, (c) alimentação e  (d) movimentação ao longo de um dia. As barras representam as porcentagens médias. 
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Figura 21: Mediana, quartis (25%-75%), outliers e valores extremos (máximos) para os 

deslocamentos em intervalos diurno e crepuscular-noturno realizados pelas preguiças BT033, 

BT123 e BT142. 
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Figura 22: Porcentagem de deslocamentos em quatro classes de distância (0m, até 10m, 10 a 

20m e >20m) registrados nos intervalos diurno (a) e crepuscular-noturno (b) para as preguiças 

BT033, BT123 e BT142. 
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Figura 23: Correlação entre a porcentagem de tempo gasto em atividade (comportamentos 

CA, AL e MO somados) e o deslocamento realizado preguiças-de-coleira BT033, BT123 e 

BT142 no período correspondente. 

 

Durante as sessões de observação focal foram registrados dez eventos de alimentação para 

BT142, seis eventos para BT033, e um para BT123. No total 17 plantas foram marcadas como 

parte da dieta das preguiças-de-coleira e foram  coletadas e identificas a nível de espécie, 

gênero ou família.  

 

As 17 plantas coletadas corresponderam a 13 espécies de plantas diferentes. As famílias 

Moracea e Fabaceae foram as mais bem representadas. Moraceae teve seis registros da 

preguiça BT142 se alimentando de quatro espécies diferentes e Fabaceae quatro registros das 

preguiças se alimentando de quatro espécies diferentes, três deles correspondendo à preguiça 

BT033 e um à preguiça BT142. Para as famílias Malvaceae e Myristicaceae ocorreram dois 

registros de preguiças se alimentando de uma única espécie por família. A espécie Virola 

gardneri (família Myristicaceae) foi a única consumida por dois animais diferentes (BT033 e 

BT142). As famílias Anacardiaceae, Myrtaceae e Urticaceae tiveram todas uma espécie cada 

incluída na dieta de uma das preguiças (Tabela 8). 
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Duas plantas identificadas até o nível de espécie são endêmicas da Mata Atlântica do sul da 

Bahia, uma endêmica da Mata Atlântica e outras quatro tem ampla distribuição pela América 

do Sul ou Região Neotropical (Tabela 8). 
 

Tabela 8: Taxons consumidos pelas preguiças-de-coleira durante o estudo. Indicação do hábito da planta 

consumida (A=árvore; H=hemiepífita; L=liana), do item consumido (Fo=folha; Bf=botão floral) e da 

distribuição geográfica da espécie vegetal (Neotropical; América do Sul; Mata Atlântica; Mata Atlântica do sul 

da Bahia). 

Animal 
Táxon consumido* Habito Distribuição 

BT033 BT142 BT123

Família Anacardiaceae      

sp.1 A - Fo   

Família Fabaceae      

Dalbergia frutescens (Vell.) Britt. L Am. Sula  Fo  

Dialium guianense (Aubl.) Sandw. A Neotropicala Fo   

Macrolobium latifolium Vogel A M.A. sul BAa Fo   

sp.2 L - Fo   

Família Malvaceae      

Eriotheca globosa (Aubl.) A.Robyns. A - Fo, Bf   

Família Moraceae      

Brosimum guianense (Aubl.) Huber. A -  Fo  

B. rubescens Taub. A Neotropicala  Fo  

Ficus sp.1 H -  Fo  

Ficus sp.2 H -  Fo  

Família Myristicaceae      

Virola gardneri (DC.) Warb. A M.A. a Fo Fo  

Família Myrtaceae      

Myrcia fallax (Rich.) DC. A Neotropicala  Fo  

Família Urticaceae      

Coussapoa pachyphilla Akkermans & Berg A, H M.A. sul BAb   Fo 

* Adotou-se o sistema de classificação do APGII; a Amorim et al. (2006, in press); b Thomas (2003) 



  

68 

Discussão 
 

Os resultados das observações focais e dos deslocamentos dos três animais indicam que, na 

região de estudo, as preguiças-de-coleira podem apresentar atividades tanto durante o dia 

quanto durante a noite, e que as atividades diurnas se concentram no período da tarde. 

 

Os animais monitorados apresentaram uma grande variação individual no uso do tempo (o 

que fica evidente pela presença de diferença significativa na porcentagem de tempo gasto nos 

comportamentos de repouso, auto-catação e alimentação). Considerando o contraste entre 

tempo gasto em atividades (comportamentos de auto-catação, alimentação e movimentação 

somados) e em repouso, o comportamento observado para a preguiça BT142, foi semelhante 

ao comportamento geral observado para espécie nos estudos realizados em Santa Teresa, ES 

(Chiarello, 1998a; Moreira et al., 2003) enquanto a média geral de tempo em repouso pelas 

preguiças-de-coleira em Una (90%) se aproxima muito mais aos valores estimados para o 

comportamento de repouso da preguiça-comum, B. variegatus, na Amazônia (Queiroz, 1995). 

 

Outros estudos realizados com preguiças de três dedos também têm demonstrado que esses 

animais apresentam grande variação individual em relação ao padrão de atividades e, 

conseqüentemente, os picos de atividade são pouco marcados. Para Chiarello (1998a) as 

preguiças-de-coleira desenvolvem atividade de dia e de noite, com predominância de 

atividades diurnas que se iniciam por volta das 10horas da manhã. Moreira et al. (2003) 

identificaram atividades predominantemente diurnas e Pinder (1997) observou preguiças-de-

coleira ativas durante o dia e a noite, identificando dois períodos de maior atividade, um no 

final da manhã e outro ao anoitecer. Para a preguiça-comum, B. variegatus, Sunquist & 

Montgomery (1973) observaram atividade durante todo o dia e noite, com exceção do período 

próximo ao nascer do sol. Queiroz (1995) conclui que as preguiças não são crepusculares, 

diurnas ou noturnas, simplesmente não apresentam ciclos circadianos.  

 

Aparentemente as semelhanças entre todos os resultados encontrados sobre o período de 

atividades das preguiças de três dedos são: (1) a ausência de atividade no início da manhã e, 

provavelmente, nas horas que antecedem o nascer do sol; (2) a presença de grande variação 

individual. 
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Diferenças no padrão de atividades podem ter implicações ecológicas e significância 

evolutiva proporcionando maior adaptabilidade frente a condições ambientais e inter-relações 

de predação e competição entre espécies (Kronfeld-Schor & Dayan, 2003). A termorregulação 

comportamental tem sido descrita para preguiças de três dedos (Chiarello, 1998a; 

Montgomery & Sunquist, 1978) bem como para tatus (Layne & Glover, 1985) e tamanduás 

(Camilo-Alves & Mourão, 2006), possivelmente uma característica comum ao grupo dos 

Xenathras. Assim, uma explicação para o fato das preguiças não realizarem atividades 

próximo ao amanhecer deve ser devido ao controle da temperatura corpórea evitando os 

horários mais frios do dia. Em estudo realizado na região serrana de Santa Teresa, ES, foi 

indicado que o controle da temperatura corpórea pode ser responsável por diferença na 

porcentagem de tempo em atividades e no período de realização de atividades por preguiças-

de-coleira (Chiarello, 1998a). O autor indica que, provavelmente, as preguiças são mais 

ativas, pelo menos durante o dia, em regiões mais frias. Nos meses de inverno as preguiças-

de-coleira gastaram menos tempo em repouso e mais tempo se alimentando durante o dia 

quando comparado aos meses de verão e o tempo gasto se alimentando esteve negativamente 

correlacionado à temperatura ambiental (Chiarello, 1998a). No presente estudo não foi 

encontrado sazonalidade para o padrão de atividades entre essas estações, possivelmente pela 

pequena variação climática da região. 

 

Entretanto como explicar a grande diferença individual no padrão de atividades? Diferenças 

entre sexo, faixa etária e qualidade do ambiente são fatores que podem influenciar na 

quantidade de alimento que um animal precisa e na facilidade que ele tem de encontrar esse 

alimento (Lindstedt, 1986) e, conseqüentemente, afetar seu padrão de atividades. 

Considerando apenas o tempo gasto em atividades, a elevada porcentagem de tempo gasto em 

auto-catação foi particularmente alto para a preguiça BT142, um indivíduo jovem que não 

estava se dispersando nem gastando energia com o cuidado de filhotes (provavelmente ainda 

não atingiu o estágio reprodutivo). A preguiça BT033, uma fêmea adulta observada com 

filhote por três anos consecutivos, gastou a maior parte do seu tempo se alimentando e se 

movendo, uma possível conseqüência da maior necessidade de energia requerida para a 

alimentação de filhotes, e de deslocamentos que podem estar relacionados à procura de 

alimento ou parceiros. Já a preguiça BT123 gastou a maior parte do seu tempo ativa em 

movimentação o que pode ser explicado como um efeito da translocação e conseqüente 

dificuldade no encontro de recursos, mas que deve estar mais relacionada a um evento de 

dispersão realizado pelo animal. A ausência de atividades cíclicas pode ser interpretada como 
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uma resposta adaptativa que, assim como cripticidade proporcionada pelos movimentos lentos 

e pela coloração da pelagem, dificultariam a predação. A presença de atividades policíclicas e 

de períodos de baixa ou ausência de atividades têm sido interpretados para outras espécies 

como uma adaptação a predação (Lima, 1998; Pepin & Cargnelutti, 1994). Embora nenhum 

estudo tenha avaliado até o momento o impacto da predação sobre as populações de preguiça, 

o fato de serem predadas por predadores de topo como gaviões (Harpia harpia - Izor, 1985) e 

grandes felinos, além de outros carnívoros menores (Emmons, 1997; Fonseca et al., 1994) 

leva a supor que adaptações que diminuem as chances de encontro com predadores tenham 

grande influencia na sobrevivência dos indivíduos. O pequeno tamanho amostral, 

impossibilitando a existência de réplicas por idade, sexo ou ambiente, e a ausência de 

observações que possam elucidar a relação entre o comportamento das preguiças e seus 

predadores não permitem, entretanto, encontrar respostas conclusivas. 

 

Entre as famílias botânicas identificadas como parte da dieta das preguiças-de-coleira em 

Una, Moraceae foi a mais representativa, mesmo tendo sido consumida por um único 

indivíduo. Esta família esteve entre as três mais importantes identificadas por Chiarello 

(1998b) para a preguiça-de-coleira e entre as mais representativas listadas por Montgomery & 

Sunquist (1975) e Queiroz (1995) para a preguiça-comum. As famílias Anacardiaceae, 

Fabaceae e Myristicaceae estiveram representadas em pelo menos um dos estudos realizados 

com a preguiça-comum (Montgomery & Sunquist, 1975; Queiroz, 1995). Para a família 

Myristicaceae as espécies identificadas por Montgomery & Sunquist (1975) pertencem ao 

mesmo gênero (Virola) da espécie identificada no sul da Bahia. As Famílias Myrtaceae e 

Urticaceae não foram listadas nos outros estudos, entretanto espécies do gênero Coussapoa, 

aqui incluído na família Urticaceae, foram incluídas na família Moraceae nos estudos de 

Montgomery & Sunquist (1975) e Queiroz (1995). 

 

Considerando os registros de Chiarello (1998a), Queiroz (1995), Montgomery & Sunquist 

(1975), mais os dados aqui apresentados (Tabela 9) 35 famílias botânicas já foram registradas 

para a dieta de preguiças de três dedos (cada um dos estudos listados utilizou sistema de 

classificação botânica diferente, o que causou  um aumento do número de famílias 

representadas. A classificação utilizada no presente estudo (APGII), por exemplo, considera 

as leguminosas em uma única família botânica, Fabaceae, enquanto outras classificações  

incluem as leguminosas na família Leguminosae ou nas famílias Caesalpiniaceae, Fabaceae e 

Mimosaceae). Embora um número pequeno de famílias botânicas seja responsável por uma 
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elevada porcentagem da dieta desses animais, pelo elevado número de plantas registradas 

como parte da dieta, as preguiças de três dedos têm sido consideradas espécies generalistas. 

Apesar disso, quando observada a dieta de diferentes indivíduos das espécies B. torquatus e B. 

variegatus estes são identificados como especialistas uma vez que cada animal 

individualmente consome um número reduzido de plantas que compõem a dieta da espécie 

(Chiarello, 1998b; Queiroz, 1995). As espécies botânicas consumidas por cada indivíduo são, 

aparentemente, uma característica transmitida através das gerações, sendo passadas das 

fêmeas para seus filhotes (Chiarello, 1998b; Montgomery & Sunquist, 1975). 

 

As famílias Bombacaceae, Moraceae e Myristicaceae e as leguminosas (sensu lato = 

Fabaceae na classificação APGII), estiveram presentes em pelo menos três dos quatro estudos 

citados acima. Dessas, Bombacaceae, Moraceae e as leguminosas são famílias dominantes nas 

florestas úmidas da região Neotropical (revisão por Mori et al., 1983) área pela qual se 

distribuem as preguiças atuais.  A abundância dessas famílias deve ter contribuído para o 

desenvolvimento de adaptações, através de uma evolução durante milhares de anos, que 

permitem às preguiças digerir suas folhas com maior eficiência.  

 

Dentre as famílias consumidas pelas preguiças-de-coleira em Una, Moraceae, Fabaceae e 

Myristicaceae foram listadas por Mori, et al. (1983) como famílias que possuem um grande 

número de espécies que produzem látex. As famílias Euphorbiaceae e Apocynaceae, duas 

famílias importantes na dieta das preguiças de três dedos nos estudos de Queiroz (1995) e 

Chiarello (1998b) respectivamente, também são conhecidas por grande número de espécies 

que produzem látex (AMBIENTE BRASIL, 2005; Mori, 1983). O látex é uma substância 

composta de proteínas, açúcares e compostos secundários incluindo taninos, alcalóides e 

grande concentração de terpenos (AMBIENTE BRASIL, 2005). Estas três classes de 

compostos secundários (alcalóides = compostos nitrogenados; taninos = compostos fenólicos; 

terpenos) fazem parte de mecanismos de defesa das plantas contra herbivoria (Taiz & Zeiger, 

2002) e podem ser tóxicos mesmo em pequenas quantidades (Cork & Foley, 1991). A 

especialização por um número restrito de espécies (ou grupo de espécies que apresentam 

composição química semelhante) permite o desenvolvimento de adaptações morfológicas e 

fisiológicas que minimizem os efeitos dos compostos secundários (Freeland & Jansen, 1974). 

Embora o látex seja uma substância complexa e possa conter diferentes composições e 

concentrações de seus componentes a depender da espécie vegetal considerada, sua presença 

pode estar sendo um fator de seleção pelas preguiças ao fornecer uma maior quantidade de 
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nutrientes que esses animais podem assimilar. Futuros estudos com o objetivo de investigar a 

dieta e nutrição das preguiças de três dedos deverão confirmar a presença de látex nas 

espécies vegetais (não apenas nas famílias) consumidas e investigar o valor nutritivo dessa 

substância e potencial de decomposição dos seus compostos secundários durante a digestão. 

 

Outra explicação provável para justificar a preferência da família Moraceae pelas preguiças 

de três dedos é a ausência de sazonalidade na produção de folhas, garantindo assim um 

contínuo suprimento de alimento ao longo de todo o ano (Chiarello, 1998b; Queiroz, 1995). 

 

Elevado consumo de folhas de plantas das famílias Moraceae, Fabaceae, Euphorbiaceae e 

Sapotaceae também tem sido observado para guaribas, Allouata spp. (Muñoz et al., 2006; 

Neves & Rylands, 1991; Queiroz, 1995), os quais estão entre os primatas que mais se 

alimentam de folhas (Aquino & Bodmer, 2004; Cork & Foley, 1991). Embora apresentem 

aparelhos digestivos bastante diferenciados – as preguiças possuem um estômago 

completamente compartimentalizado e um intestino proporcionalmente curto, típicos de 

fermentação gástrica, enquanto nos guaribas o estômago é pseudocompartimentalizado, e o 

ceco é excepcionalmente alargado – esses dois grupos de folívoros arborícolas parecem se 

alimentar em grande parte das mesmas famílias botânicas. Futuros estudos poderão 

aprofundar o conhecimento acerca da importância dessas plantas na dieta desses mamíferos. 

Porém, ainda que essa relação possa representar apenas uma conseqüência da abundância 

dessas famílias nas florestas tropicais, sua relevância para a dieta das preguiças e guaribas 

indica que  espécies de Moraceae, Fabaceae, Euphorbiaceae e Sapotaceae podem ter um papel 

importante para a restauração ou enriquecimento de áreas degradadas e/ou para o 

estabelecimento de corredores de fauna que visem a manutenção dessas espécies. 

 

Embora o presente estudo não tenha sido delineado para avaliar a seletividade da dieta, a 

comparação entre as espécies consumidas e estudos botânicos realizados na região indicam 

que as preguiças-de-coleira não se alimentam das espécies mais abundantes. Dentre as 

espécies que fizeram parte da dieta das preguiças Macrolobium latifolium foi a única indicada 

como abundante em um inventário realizado na região sul da Bahia (Mori et al., 1983). 

Outras, como Cousapoa pachyphyla, Virola gardineri e Eriotheca globosa estiveram entre as 

espécies com maior índice de valor de importância, porém em função do grande porte dos 

indivíduos e não se sua abundância (Martini et al., 2004). Na Reserva Biológica de Una 
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Brosimum rubescens foi indicada como uma das espécies típicas do dossel da floresta 

(Amorim et al., 2006 in press).  

 

O fato de algumas espécies listadas como parte da dieta das preguiças serem árvores de 

grande porte indica que esses animais estão se alimentando dos recursos que atingem o estrato 

mais alto da floresta, o que justifica o uso quase exclusivo desse estrato (ver capítulo I). Este 

fato aponta também para uma possível conseqüência da substituição das florestas primárias 

por habitats secundários, ou seja, a substituição de uma dieta baseada em espécies típicas de 

florestas maduras por espécies pioneiras e de crescimento rápido como a embaúba (Cecropia) 

e ingazeiros (Inga), por exemplo. Na região de estudo a utilização de ambientes alterados por 

preguiças-de-coleira, tais como florestas secundárias e cabrucas, tem sido registrada através 

do monitoramento de dois animais (ver capítulo I) e de registros de avistamento por 

moradores locais. Embora as informações coletadas até o momento indiquem o sucesso desses 

animais em utilizar tais ambientes, conseqüências em longo prazo sobre a nutrição e outros 

efeitos que possam afetar a sobrevivência e reprodução, como predação, por exemplo, devem 

ser estudados que visando  ações de manejo para a espécie. 
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Tabela 9: Comparação das famílias botânicas registradas na dieta de preguiças de três dedos 

em quatro estudos diferentes e número de estudos em que cada família botânica foi observada. 
B. torquatus B. variegatus 

Família Presente 

estudo 

Chiarello 

(1998b) 

Queiroz 

(1995) 

Montgomery & 

Sunquist (1975) 

N° de estudos 

Anacardiaceae X   X 2 

Annonaceae   X  1 

Apocynaceae  X  X 2 

Bignoniaceae    X 1 

Bombacaceae  X X X 3 

Burseraceae   X X 2 

Capparidaceae   X  1 

Caesalpiniaceae   X  1 

Cecropiaceae  X   1 

Celastraceae   X  1 

Combretaceae    X 1 

Chysobaleaceae   X  1 

Euphorbiaceae   X  1 

Fabaceae  X  X  2 

Flacourtiaceae   X  1 

Guttiferae  X X  2 

Hippogrataceae   X  1 

Lauraceae  X X X 3 

Lecytidaceae    X 1 

Leguminosae    X 1 

Malvaceae X    1 

Marcgravitaceae  X   1 

Meliaceae  X  X 2 

Mimosaceae   X X 2 

Moraceae X X X X 4 

Myristicaceae X  X X 3 

Myrtaceae X    1 

Palmae   X  1 

Polygonaceae  X X  2 

Quiinaceae   X  1 

Rosaceae  X  X 2 

Sapindaceae  X   1 

Sapotaceae  X X  2 

Tiliaceae    X 1 

Urticaceae X    1 
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CAPÍTULO III: 

STATUS DE CONSERVAÇÃO DA PREGUIÇA-DE-COLEIRA  

NO SUL DA BAHIA 

 

Introdução 
 

A preguiça-de-coleira Bradypus torquatus, é uma espécie endêmica da Mata Atlântica cuja 

distribuição original se estendia entre os Estados de Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio de 

Janeiro e nordeste de Minas Gerias (Oliver & Santos, 1991; Wetzel & Ávila-Pires, 1980). 

Dentre as cinco espécies de preguiça que ocorrem no Brasil, esta é a única que está ameaçada 

de extinção, categorizada como vulnerável na lista oficial da fauna brasileira ameaçada de 

extinção (IBAMA, 2003; Machado et al., 2005) e em perigo na lista internacional de espécies 

ameaçadas (IUCN, 2004). Os critérios que levaram a espécie a ser enquadrada na categoria 

vulnerável pelo IBAMA (2003) foram: (1) redução das populações em 30-50% já ocorrida 

como conseqüência do declínio na área de ocupação, extensão da ocorrência e/ou qualidade 

do habitat e (2) existência de níveis reais ou potenciais de exploração da espécie (Critérios 

A2cd – Machado et al., 2005). 

 

Dentro de sua área de distribuição a espécie esta separada em pelo menos três populações 

localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia que geneticamente se 

caracterizam por uma grande homogeneidade interna, mas elevada diferenciação ente si. 

Dentre as três regiões, a Bahia possui a população com maior diversidade genética e mais 

diferenciada das demais (Lara-Ruiz, 2004), constituindo potencialmente uma nova subespécie 

(Chiarello & Lara-Ruiz, 2004).  

 

O presente capítulo tem como objetivo  discutir o status de conservação da preguiça-de-

coleira no sul da Bahia considerando os dados de ocorrência, a cobertura vegetal, a presença 

de Unidades de Conservação, a ocorrência sintópica com a preguiça-comum (B. variegatus), e 

informações sobre história natural e diversidade genética da espécie. 
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Métodos 

 
ÁREA DE ESTUDO 

 

Para efeito da presente análise sobre o status de conservação da preguiça-de-coleira no sul da 

Bahia, foi considerada a área de Mata Atlântica da Bahia situada entre os Rios Jiquiriçá e 

Mucuri (entre os paralelos 13º05’S - 18º05’S e meridianos 38°50’W - 41°33’W), área 

considerada no estudo  sobre “Padrões da Paisagem na Mata Atlântica do sul da Bahia” 

realizado por Landau (2003). Foram consideradas três sub-regiões ou regiões econômicas 

“Litoral Sul”, “Extremo Sul” e “Sudoeste” (SEI, 1999 apud. Landau, 2003) as quais são 

freqüentemente citadas (Figura 24). 

 

COMPILAÇÃO DE DADOS 

 

Foram utilizados para a presente analise registros de ocorrência das espécies Bradypus 

torquatus (preguiça-de-coleira) e B. variegatus (preguiça-comum) compilados por Prado et al. 

(2003), registros de Moura (2003) e observações pessoais realizadas durante inventários de 

fauna (obs. pess.) e durante o estudo sobre a ecologia da preguiça-de-coleira apresentados nos 

capítulos I e II dessa dissertação. Uma tabela com todos os registros é apresentada no Anexo 

I. Os registros de ocorrência foram divididos em:  

 

1. Registros de entrevista;  

2. Registros de animais encaminhados ao Centro de Reabilitação Reserva Zoobotânica 

ligado à Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira – CEPLAC, localizado 

em Ilhéus. (Este Centro recebe preguiças das espécies B. torquatus e B. variegatus 

apreendidas pelo IBAMA ou entregues por moradores da região);  

3. Registros de observação de preguiças ou indícios diretos (restos, peles, carcaças) que 

comprovassem sua presença na área. 

 

Informações referentes à cobertura vegetal foram retiradas de Landau (2003) e produzidas a 

partir da  interpretação de imagens de satélite LANDSAT 5 TM de 1996-1997, com resolução 

de 30x30m, e o tamanho mínimo dos fragmentos considerados na análise de 0,1ha. 
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Informações sobre as Unidades de Conservação foram consultadas em Landau (2003) e 

Mesquita (2004). 

 

Os mapas apresentados foram confeccionados no programa ArcMap 9.0. Para confecção dos 

mapas foram utilizados os seguintes arquivos digitais do CD-ROM “Corredor de 

Biodiversidade da Mata Atlântica do Sul da Bahia” (Prado et al., 2003b) encontrados na pasta 

Sig\Probio_AEP: 

 

1. Delimitação das regiões econômicas Litoral Sul, Extremo Sul e Sudoeste (SEI, 1999) -

(pasta: D:\Sig\Probio_AEP\Limite); 

2. Malha municipal do sul da Bahia (IBGE, 1994) - (pasta: Sig\Probio_AEP\Municipios) 

3. Cobertura vegetal original (Landau & Resende, 2003) - (Pasta: 

Sig\Probio_AEP\Biosfera); 

4. Cobertura vegetal e uso do solo 1996-97 (interpretação de imagens do satélite 

Landsat-5 TM, data dos dados: 1996-97 - Landau et al., (2003)) – (pasta: 

Sig\Probio_AEP\Cobertura_Vegetal); 

5. Pontos de ocorrência da preguiça-de-coleira e preguiça-comum registrados por Moura 

(2003) – (pasta: Sig\Probio_AEP\Mamiferos); 

6. Pontos de ocorrência da preguiça-de-coleira e preguiça-comum compilados por Prado 

et al. (2003a) – (pasta: Sig\Probio_AEP\Inventarios); 

7. Limite das Unidades de Conservação localizadas no sul da Bahia – (pasta: 

Sig\Probio_AEP\Unidades_de_Conservacao). 
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Figura 24: Área de estudo considerada na análise do status de conservação da preguiça-de-

coleira no sul da Bahia. Limite das regiões econômicas Litoral Sul, Extremo Sul e Sudoeste 

(SEI, 1999), e limite dos municípios do sul da Bahia (IBGE, 1994). Mapa elaborado à partir 

de arquivo digital retirado de Prado et al. (2003b). 
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Resultados e discussão 
 

Foram encontrados 130 registros de ocorrência de preguiças-de-coleira em 74 localidades (33 

registros através de entrevista, 74 de animais encaminhados ao Centro de Reabilitação 

Reserva Zoobotânica e 23  de observação de preguiças ou indícios diretos) e 52 registros de 

ocorrência para a preguiça-comum em 39 localidades (26 registros através de entrevista, 18  

de animais encaminhados ao Centro de Reabilitação Reserva Zoobotânica e 8  de observação 

de preguiças ou indícios diretos). A dificuldade  da diferenciação entre B. torquatus e B. 

variegatus pelos entrevistados (no caso dos registros através de entrevistas) e a falta de 

precisão da localidade de origem dos animais encaminhados ao Centro de Reabilitação na 

maior parte das vezes tornam as informações sobre ocorrência das espécies bastante 

duvidosas. Em 15 localidades os registros indicaram sintopia entre as duas espécies, mas em 

apenas duas localidades o registro de ambas espécies foi realizado através de observação ou 

indícios indiretos. Em uma dessas localidades – a Reserva Biológica de Una e seu entorno –  

100% dos registros de preguiças realizados pela equipe do projeto “Ecologia da preguiça-de-

coleira no sul da Bahia” nos últimos 3 anos foram de B. torquatus o que sugere um possível 

registro errado da ocorrência de B. variegatus. 

 

Os registros de ocorrência da preguiça-de-coleira no sul da Bahia (Moura, 2003; revisão por 

Prado et al., 2003; obs. pess.) concentram-se em uma faixa de aproximadamente 100km a 

partir da costa, com alguns registros esparsos além desse limite e são mais abundantes na 

porção norte do litoral, sobretudo próximo aos municípios de Itabuna, Ilhéus e Una (Figuras 

29 e 31). Um único esforço com o objetivo específico de identificar locais de ocorrência da 

preguiça-de-coleira e de outras espécies ameaçadas de extinção no sul da Bahia foi realizado 

no início da década de 90 por W. Oliver e I.B. Santos que percorreram apenas a região 

litorânea dos estados de Sergipe,  Bahia e Espírito Santo (Oliver & Santos, 1991). Este estudo 

indicou a presença de um “hiato” na distribuição da preguiça-de-coleira entre o sul da Bahia e 

o norte do Espírito Santo, na região entre os Rios Jucuruçu (no sul da Bahia) e o Rio Doce 

(norte do Espírito Santo). Mais recentemente, o limite sul para a espécie no sul da Bahia foi 

considerado o Rio Mucuri (Chiarello & Lara-Ruiz, 2004). A leste, a preguiça-de-coleira se 

distribui até as matas costeiras de restinga. A oeste o limite não é bem determinado, mas 

aparentemente se sobrepõe à substituição das florestas ombrófila densa e estacional 

semidecidua, pela floresta estacional decídua (Figura 25). Em direção ao norte, a distribuição 
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da espécie se estende até o estado do Sergipe, originalmente em uma faixa contínua de mata 

pelo litoral da Bahia, mas para efeito desse estudo foi considerado como limite norte os 

municípios de Ubaíra, Jiquiriçá, Mucuípe e Valença, limite norte da região sul da Bahia 

(Figura 24). 

 

A concentração de registros da preguiça-de-coleira em Itabuna, Ilhéus e Una, em parte reflete 

a realização de trabalhos de campo mais intensos no município de Una devido à presença da 

Reserva Biológica de Una e da Estação Experimental Lemos Maia, e à presença do Centro de 

Reabilitação Reserva Zoobotânica ligado à Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacaueira – CEPLAC, localizado em Ilhéus. Entretanto, a maior conservação da cobertura 

florestal na porção nordeste do sul da Bahia (região que inclui os municípios de Itabuna, 

Ilhéus e Una entre outros) (Figura 26) e uma possível substituição da espécie B. torquatus por 

B. variegatus nas florestas localizadas na porção mais sul do sul da Bahia (Figuras 28, 30 e 

31) devem estar relacionadas com a atual ocorrência da preguiça-de-coleira e, 

conseqüentemente, com a distribuição desigual dos registros no eixo norte-sul ao longo do sul 

da Bahia. 

 

Estima-se que 6,5% do sul da Bahia sejam cobertos por florestas em estágio avançado de 

regeneração e que menos de 5% dos fragmentos florestais possuam área superior à 100ha 

(Landau, 2003). Utilizando a divisão em regiões econômicas: Litoral Sul, Extremo Sul e 

Sudoeste, os registros de preguiças-de-coleira concentram-se na primeira (Figura.27 e 28). 

Dentre as três regiões, o Litoral Sul possui a maior proporção de florestas em estágio 

avançado de regeneração, 8%, contra 7% no Extremo sul e 4% no Sudoeste, e possui, 

também, a maior porcentagem de cobertura florestal considerando as categorias de florestas 

em diferentes estágios de regeneração e cabrucas (plantações de cacau sombreada por árvores 

nativas), 60% da área contra 27% na região Extremo Sul e 23% no Sudoeste (Landau, 2003). 

 

Os maiores remanescentes florestais ocorrem em Unidades de Conservação. Três das cinco 

maiores áreas protegidas encontram-se no Extremo Sul, os Parques Nacionais Monte Pascoal, 

Pau Brasil e Descobrimento, que juntos somam aproximadamente 50.000ha de florestas, e 

duas Unidades de Conservação Integral do Litoral Sul, são a Reserva Biológica de Una 

(REBIO-Una) com 11.000ha e o Parque Estadual da Serra do Conduru (PESC) com 9.000ha. 

Registros recentes de visualização de preguiças-de-coleira têm ocorrido tanto na REBIO-Una 

quanto no PESC (obs. pess.). O Parque Nacional Monte Pascoal possui registro de três 
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preguiças-de-coleira liberadas pelo IBAMA na década de 80 (Oliver & Santos, 1991). Um 

inventário de fauna recentemente realizado nos Parques do Descobrimento e Pau Brasil 

identificou a presença da preguiça-comum, B. variegatus, nessas áreas, mas não da preguiça-

de-coleira (Moura, 2003).  

 

O sul da Bahia possui ainda 30 Reservas Particulares do Patrimônio Natural (Tabela 10), 

totalizando 9.718ha de florestas (Mesquita, 2004). A maior delas é a Estação Veracruz no 

município de Porto Seguro com 6.069ha. Nessa RPPN a preguiça-de-coleira foi registrada 

através de entrevista durante a realização de estudos para a elaboração do Plano de Manejo 

(Almeida et al., 1998), porém não foi registrada por Moura (2003) em um levantamento mais 

recente. Nas RPPN Ecoparque de Una, Salto Apepique e Água Branca a espécie foi registrada 

recentemente através de visualização (obs. pess.). Nas RPPN Serra do Teimoso e Mãe da 

Mata registros confiáveis da espécie foram feitos pelos proprietários (com. pess.). A preguiça-

de-coleira foi registrada ainda na Reserva Florestal Estadual Wenceslau Guimaraes através de 

entrevista (Moura, 2003), uma Unidade de Conservação com cerca de 2.000ha localizada no 

município de Wenceslau Guimarães, Litoral Sul. 
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Figura 25: Distribuição da vegetação original do sul da Bahia (Landau & Resende; 2003). 

Mapa elaborado a partir de arquivo digital retirado de Prado et al. (2003b). 



  

83 

 
Figura 26: Cobertura vegetal e uso do solo do sul da Bahia. Interpretação de imagens do 

satélite Landsat-5 TM, data dos dados: 1996-97 (Landau et al., 2003). Mapa elaborado a 

partir de arquivo digital retirado de Prado et al. (2003b). 
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Figura 27: Registros de ocorrência da preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) nas regiões 

econômicas Sudoeste e Litoral Sul, no sul da Bahia.  
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Figura 28: Registros de ocorrência da preguiça-comum (Bradypus variegatus) nas regiões 

econômicas Sudoeste e Litoral Sul, no sul da Bahia. 
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Figura 29: Registros de ocorrência da preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) na região 

econômica Extremo Sul, no sul da Bahia. 
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Figura 30: Registros de ocorrência da preguiça-comum (Bradypus variegatus) na região 

econômica Extremo Sul, no sul da Bahia. 
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Figura 31: Registros de ocorrência da preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) e preguiça-

comum (Bradypus variegatus) no sul da Bahia. 
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Tabela 10: Nome, ano de criação, localização e área de 30 Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

localizadas no sul da Bahia com indicação das áreas com registros da preguiça-de-coleira (B. torquatus). 

RPPN* Ano* Município* Área (ha)* 
Registro de 

B. torquatus 

Litoral Sul     

Reserva Salto Apepique 1997 Ilhéus 118,00 Av 

Fazenda São João 1997 Ilhéus 25,00  

Arte Verde 1998 Ilhéus 10,00  

Mãe da Mata 2004 Ilhéus 13,00 E 

Ecoparque de Una 1999 Una 83,28 Av 

Ararauna 2003 Una 39,00  

Araçari 1998 Itacaré 110,00  

Reserva Pedra do Sabiá 2001 Itacaré 22,00  

Reserva Ecológica rio Capitão 2004 Itacaré 385,49 E 

Reserva Natural Serra do Teimoso 1997 Jussari 200,00 E 

Fazenda Bom Sossego 1999 Uruçuca 4,70  

Fazenda Paraíso 2000 Uruçuca 26,00  

Água Branca 1999 Valença 97,00 Av 

Juerana 2002 Maraú 27,00  

Sapucaia 2002 Maraú 18,50  

Serra Bonita 2004 Camacan 800,00  

Serra Bonita I 2004 Camacan 200,00  

Serra Bonita II 2004 Camacan 50,00  

Serra Bonita III 2004 Pau Brasil 150,00  

Estância Manacá 2000 Ibicaraí 95,00  

Reserva Fugidos 2000 Piraí do Norte 450,02  

Extremo Sul     

Fazenda Itacira 1991 Itapebi 100,00  

Fazenda Pindorama 1998 Itabela 47,00  

Fazenda Avaí 1990 Caravelas 469,10  

Lagoa do Peixe 2000 Caravelas 31,00  

Estação Veracruz 1998 
Porto Seguro, Santa Cruz de 

Cabrália 
6.069,00 E? 

Mata Atlântica da Manona 2001 Porto Seguro 7,00  

Portal do  Corupira 2001 Porto Seguro 50,00  

Carroula 2002 Prado 15,00  

Sudoeste     

Fazenda Kaybi 1994 Ubaíra 5,00  

TOTAL   9.718,00  

*Informações retiradas de Mesquita (2004) 
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A elevada redução da cobertura florestal, a caça e captura de indivíduos para serem mantidos 

como animais de estimação são grandes ameaças para a preguiça-de-coleira no sul da Bahia. 

Embora a maior parte das florestas tenha sido destruída no passado, a substituição de áreas 

mais preservadas por ambientes secundários ainda acontece em decorrência do corte seletivo 

(IESB, 2003). As cabrucas continuam sendo substituídas por outros cultivos, agora em menor 

escala do que em anos anteriores quando a queda do preço do cacau e a doença conhecida 

como “vassoura de bruxa” fizeram com que muitos produtores destruíssem suas plantações. 

Além disso, o raleamento das árvores de sombra (árvores nativas) nas cabrucas tem sido 

sugerido como estratégia de manejo por técnicos da CEPLAC para aumentar a produção de 

cacau (Luiz Lima, com. pess.).  

 

O impacto da caça sobre populações naturais nunca foi mensurado no sul da Bahia, mas é 

comum a observação de armadilhas e de caçadores por pesquisadores e moradores da zona 

rural. A captura para manutenção de animais em cativeiro também nunca foi avaliada, mas 

registros de animais apreendidos pelo IBAMA e relatos por moradores da zona rural são 

freqüentes. Em 13 anos de trabalho o Centro de Reabilitação Reserva Zoobotânica recebeu 

cerca de 250 preguiças, provenientes de apreensões ou entregas voluntárias, 70% delas da 

espécie B. torquatus (Pivetta, 2005).  

 

Muitas das preguiças encaminhadas à Reserva Zoobotânica chegam mortas em decorrência de 

ferimentos e desnutrição (Pivetta, 2005). A dificuldade de manutenção desses animais em 

cativeiro está relacionada principalmente ao seu hábito estritamente folívoro e, 

conseqüentemente, à dificuldade de fornecer folhas frescas de espécies nativas em quantidade 

elevada para nutri-las. Atualmente nenhum zoológico no Brasil mantém animais da espécie B. 

torquatus. Quando sobrevivem, o destino dos animais levados para cativeiro no Centro de 

Reabilitação Reserva Zoobotânica tem sido a soltura em fragmentos de mata, em reservas da 

própria CEPLAC, sem previa avaliação da capacidade suporte dos fragmentos ou 

monitoramento posterior dos animais. 

 

Estudos genéticos realizados tanto com a preguiça-de-coleira, B. torquatus, quanto com a 

preguiça-comum, B. variegatus, apontaram para a existência de grande diferenciação entre as 

populações do norte e do sul da Mata Atlântica (Lara-Ruiz, 2004; Moraes, 2002). Acredita-se 

que o cruzamento entre animais geneticamente muito distintos possa resultar em problemas de 

adaptação ao ambiente e má formação dos filhotes e que, para preservar todas as linhagens 
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genéticas dessas espécies, a mistura entre animais de diferentes regiões não deverá acontecer 

(Pivetta, 2005). Atualmente a existência de um único centro para recebimento de preguiças na 

Mata Atlântica dificulta essa divisão entre animais de procedências distintas. Mais atenção 

deveria ser dada a essa questão, principalmente no que diz respeito à soltura dos animais. 

 

O Litoral Sul é a região mais favorável para a perpetuação da espécie por possuir a maior 

porcentagem de ambientes florestais. O monitoramento de preguiças-de-coleira em ambientes 

alterados como florestas secundárias e cabrucas tem indicado o grande potencial para serem 

utilizados como habitat ou corredores de fauna entre os remanescentes mais conservados. A 

utilização desses ambientes, entretanto, deve ser considerada com restrições, uma vez que o 

tamanho da área, o manejo (densidade e diversidade de árvores mantidas por hectare, limpeza 

ou não do estrato herbáceo, aplicação de agrotóxicos, etc) e a configuração da paisagem no 

qual estão inseridos, podem ter grande interferência no seu uso pela fauna.  

 

A Reserva Biológica de Una e seu entorno constituem a porção mais bem preservada e com 

maior potencial para a perpetuação da espécie em longo prazo. O Parque Estadual da Serra do 

Conduru e seu entorno (a APA Itacaré-Serra Grande) e a região compreendida pelos 

municípios de Igrapiúna, Ituberá e Nilo Peçanha, onde a Empresa Michelin mantém uma 

reserva particular e onde se localiza a APA de Pratigi, também são localidades com grande 

potencial para a conservação da espécie em longo prazo.  

 

A continuidade de estudos sobre o uso de ambientes florestais alterados e a realização de 

futuros estudos sobre estimativas populacionais e aspectos demográficos para a preguiça-de-

coleira são fundamentais para que melhores inferências acerca da viabilidade populacional 

possam ser realizadas. Estudos de estimativa populacional realizado com a preguiça-comum, 

B. variegatus, encontraram uma densidade de 8,5 ind./ha na Ilha Barro Colorado, Panamá 

(Montgomery & Sunquist, 1975) e 2,1 ind./ha na Estação Ecológica Mamirauá, Amazônia 

(Queiroz, 1995). O valor encontrado por Montgomery e Sunquist (1975) provavelmente trata-

se de uma superestimativa para a densidade da espécie, uma vez que foi realizada em uma ilha 

artificial onde possivelmente muitas populações animais foram adensadas e com ausência de 

predadores como grandes felinos, e por se basear em uma amostra pequena de registros 

indiretos (contagem de fezes). O valor encontrado por Queiroz (1995) trata-se de uma 

contagem direta, aparentemente um valor mais realista. 
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De acordo com Chiarello a espécie (B. torquatus) parece ser abundante no sul da Bahia – em 

um dia é possível encontrar 3-5 preguiças em um transecto de 5km (Chiarello & Lara-Ruiz, 

2004). Entretanto os esforços de procura de preguiças-de-coleira para a realização do estudo 

sobre a ecologia da espécie em Una, BA, (capítulos I e II dessa dissertação) e um estudo com 

transecção linear pelo projeto “Avaliação das Populações de macaco-prego-do-peito-amarelo 

(Cebus xanthosternos) e proposta de estratégias para manejo e conservação da espécie” 

realizado no Litoral Sul da Bahia apontam para uma baixa taxa de encontro da espécie - 9 

encontros para 734 km percorridos (obs. pess.). A dificuldade de visualização dos animais não 

necessariamente implica em uma densidade reduzida, pode ser mais um efeito do perfil da 

mata ombrófila do sul da Bahia que, por possuir um porte elevado e grande quantidade de 

lianas e epífitas, dificultam a visualização dos animais. De fato, mesmo com o uso de radio-

colares, o sucesso de visualização dos animais em área de mata madura no estudo realizado 

em Una variou entre 43 e 76%. Na Estação Ecológica Mamirauá, a simples possibilidade de 

realização de um estudo ecológico sem utilização de radiotelemetria (Queiroz, 1995) indica 

uma maior facilidade de visualização das preguiças, podendo também ser uma conseqüência 

da densidade mais elevada de animais. 

 

O valor de área de vida das preguiças-de-coleira monitoradas em floresta madura no estudo 

realizado em Una, excluindo a área utilizada por um animal translocado, foi de 

aproximadamente 5ha. A Reserva Biológica de Una possui 11.000ha dos quais 7.000 

compreendem florestas em estágio avançado de regeneração. Desconsiderando a existência de 

sobreposição de área, é possível imaginar que os 7.000ha de floresta madura comportem uma 

população de 1.400 indivíduos. Considerando ainda a possibilidade de utilização dos 

ambientes alterados como as florestas secundárias e cabrucas, e a existência de grandes 

blocos florestais no entorno dessa Unidade de Conservação, é possível esperar a existência de 

uma grande população da espécie no interior e na zona de amortecimento da REBIO-Una.  

 

No Extremo Sul o isolamento dos fragmentos é bem maior em decorrência da predominância 

de uma matriz com ambientes abertos e plantações de eucalipto. A dificuldade das preguiças-

de-coleira em se deslocar por ambientes abertos é obvia, uma vez que são animais arborícolas 

de movimentos lentos, mas mesmo as plantações de eucalipto apresentam uma barreira para a 

dispersão dos indivíduos da espécie, como têm sido observado em remanescentes de floresta 

da Empresa Aracruz Celulose em Aracruz, ES (Lara-Ruiz, com. pess.). Os Parques Nacionais 

Monte Pascoal, Pau Brasil e Descobrimento e a RPPN Estação Veracruz possuem áreas que 
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poderiam sustentar grandes populações da preguiça-de-coleira, e a conexão entre elas através 

do manejo da paisagem no entorno pode reduzir o isolamento e ampliar a área de habitat para 

esta e outras espécies. Entretanto faltam estudos que confirmem a existência da preguiça-de-

coleira nessas áreas, o que deveria ser feito através da realização de esforços específicos para 

melhor delimitar o limite sul da  distribuição da preguiça-de-coleira no sul da Bahia e 

produzir melhores informações acerca da sobreposição da distribuição das espécies B. 

torquatus e B. variegatus. 

 

No Sudoeste, os fragmentos florestais remanescentes são pequenos e isolados. A preguiça-de-

coleira aparentemente está presente apenas em uma estreita faixa na porção sudeste dessa 

região onde existe pouca probabilidade de manutenção de populações viáveis. Assim como no 

Extremo Sul, a presença da espécie deve ser avaliada nessa região para delimitação do limite 

oeste de sua distribuição no sul da Bahia e identificação de possíveis populações isoladas com 

grande necessidade de intervenções de manejo como a translocação para áreas maiores, com 

maiores chances de manutenção de populações viáveis. 

 

A translocação tem sido indicada como uma possível ação de manejo para populações de 

preguiças isoladas em fragmentos florestais pequenos. Nesses casos alguns pontos devem ser 

considerados tais como: a similaridade da fisionomia e diversidade de espécies vegetais entre 

os sítios de captura e soltura e a diversidade genética entre os indivíduos translocados e a 

população residente no sitio de soltura, evitando assim a possibilidade de depressão 

exogâmica (Chiarello et al., 2004).  

 

A translocação de preguiças-de-coleira tem sido reportada em alguns estudos como uma 

intervenção bem sucedida (por ex., Chiarello, 2000; Chiarello et al., 2004). Alguns 

indicadores de sucesso mencionados por Chiarello et al. (2004) foram a ausência de perda de 

peso ou desenvolvimento de doenças e o registro do nascimento de dois filhotes de uma 

fêmea translocada. Em outro estudo com a mesma espécie, Pinder (1997) não encontrou 

diferenças na área de vida entre animais residentes e translocados, o que também pode ser um 

indício da adaptabilidade dos animais ao novo local. Neste estudo realizado no município de 

Una, BA, foi observado um deslocamento atípico para uma preguiça-de-coleira após sua 

translocação. O individuo foi se afastando do local de sua soltura deslocando em linha reta 

mais de 2.600m, em um ano e oito meses de monitoramento (ver capítulo I dessa dissertação). 

Entretanto, este deslocamento não deve ser interpretado como um efeito negativo da 
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translocação, uma vez que não pode ser descartado um evento de dispersão natural do animal, 

e o mesmo não apresentou evidências de comprometimento de sua saúde.  

 

A existência de trechos onde predominam ambientes com cobertura florestal e de grandes 

blocos de floresta em estágio avançado de regeneração, e a diversidade genética mais elevada 

quando comparada com a diversidade das populações do sul da Mata Atlântica fazem do sul 

da Bahia uma das regiões de maior importância para a conservação da preguiça-de-coleira em 

longo prazo. O manejo da paisagem através da manutenção da cobertura florestal e construção 

de corredores entre blocos de floresta de tamanho elevado que hoje se encontram isolados são 

ações que devem ser consideradas para a conservação da espécie. O destino dos animais 

apreendidos, sobretudo no que diz respeito ao local de soltura e realização de monitoramento 

posterior, deve receber maior atenção e rigor, e estudos específicos que permitam realizar 

estimativas populacionais, determinar a área de ocorrência atual da espécie e identificar 

populações isoladas em pequenos fragmentos florestais devem ter prioridades na região. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 O presente estudo traz informações importantes para o planejamento de ações 

conservacionistas visando a perpetuação da preguiça-de-coleira. Os resultados indicam que, 

na presença de grandes blocos florestais bem preservados, paisagens que mantém uma matriz 

com predominância de cobertura florestal são favoráveis para a manutenção da espécie, 

garantindo um fluxo gênico ao longo de sua extensão. A utilização de ambientes alterados 

(cabrucas e florestas secundárias) por duas preguiças-de-coleira monitoradas em Una indica 

que, ainda que devam ser consideradas com restrições, essas áreas podem servir como 

corredores entre fragmentos florestais bem preservados além de aumentar a quantidade de 

hábitat disponível para a espécie.  

 

O registro de um grande deslocamento realizado por uma das preguiças-de-coleira 

monitoradas em um fragmento florestal bem preservado é outra informação de grande 

relevância para a conservação, pois indica a capacidade de dispersão dos indivíduos através 

desse ambiente, conseqüentemente, dispersão de seus genes.  

 

A lista de plantas que fazem parte da dieta das preguiças-de-coleira nas áreas de floresta em 

estágio avançado de regeneração poderá contribuir para a construção de projetos de 

recuperação de áreas degradadas e enriquecimento florestal visando a conservação da espécie. 

Estas informações também abrem caminho para a realização de estudos nutricionais e 

comparações entre os itens consumidos nos diferentes ambientes utilizados pela espécie e 

suas conseqüências para a sobrevivência e reprodução dos indivíduos.  

 

Os registros de ocorrência da preguiça-de-coleira indicam que o “Litoral Sul” apresenta-se 

como a região com maiores chances de manutenção de populações viáveis para a preguiça-de-

coleira no sul da Bahia e, provavelmente, em toda a extensão da distribuição da espécie. O 

elevado percentual de cobertura vegetal nessa região é uma característica diferencial em 

relação à maior parte das terras de domínio do bioma Atlântico onde a espécie é encontrada e 

faz dela uma região prioritária para a conservação da espécie como um todo. Nessa região, a 

possibilidade de criação de novas Unidades de Conservação e a manutenção dos diferentes 

ambientes que mantém uma estrutura florestal devem ser consideradas como estratégias para 

a conservação da preguiça-de-coleira.  
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Nos grandes Parques Nacionais presentes no “Extremo Sul” da Bahia a presença da preguiça-

de-coleira precisa ser confirmada e, se isso acontecer, essas áreas também deverão ser 

indicadas como de extrema importância para a espécie. Nessa região, assim como no 

“Sudoeste”, a ausência de conectividade física entre os remanescentes florestais é um ponto 

importante para ser trabalhado considerando a manutenção de espécies estritamente florestais 

com pouca capacidade de dispersão por ambientes abertos. O estabelecimento de corredores 

de fauna e a realização de translocações são duas ações de manejo possíveis para a 

conservação da preguiça-de-coleira nessas regiões.  



  

97 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
ALLENDORF, F.W.; LEARY, R.F. Heterozygosity and fitness in natural populations of 

animals. In: SOULÉ, M.E. (Ed.) Conservation biology: the science of scarcity and 
diversity. Sunderland: Sinauer, 1986. p.57-76.  

 

ALMEIDA, D.S.; MARTUSCELLI, P. ; TOSTERUD, A.O. Plano de Manejo Estação 
Veracel. Veracel Celulose S/A. Porto Seguro, 1998 

 

ALGER, K.; CALDAS, M. The Declining Cocoa Economy and the Atlantic Forest of 
Southern Bahia, Brazil: Conservation Attitudes of Cocoa Planters. The 
Environmentalist, 14(2):107-119, 1994. 

 
ALVES, M.C. The role of cacao plantations in the conservation of the Atlantic Forest of 

Southern Bahia, Brazil. Master´s Thesis, University of Florida, Gainesville, 1990. 
 
AMBIENTE BRASIL. Latex - Borracha vegetal. Disponível em: 

<www.ambientebrasil.com.br/composer.php3?base=./florestal/index.html&conteudo=./f
lorestal/artigos/latex.html>. Acessado em 09 de março de 2006. 

 

AMORIM, A.M. et al. Floristic of the Una Biological Reserve, Bahia, Brazil. In: 
THOMAS, W.W. (Ed.). The Atlantic Costal Forest of Northeastern Brazil. Mem. 
New York Botanical Garden, 2006 in press, 93p. 

 
ANDERSON, R.P.; HANDLEY Jr., C.O. A new species of three-toed sloth (Mammalia: 

Xenarthra) from Panamá, with a review of the genus Bradypus. Proceedings of the 
Biological Society of Washington, 114(1): 1-33, 2001. 

 
APGII. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and 

families of flowering plants. Journal of the Linnean Society, 141:399-436, 2003. 
 
 
AQUINO, R.; BODMER, R.E. Plantas útiles em la alimentación de primates em la cuenca 

del Rio Samiria, Amazonia Peruana. Neotropical Primates, 12(1):1-6, 2004. 
 
ARAÚJO, M., ALGER, K., ROCHA, R.; MESQUITA, C.A.B. A Mata Atlântica no sul da 

Bahia. Cadernos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, n.8, Conselho Nacional 
da Reserva da Biosfera, 1998. 

 
ARGOLO, A.J.S. As serpentes dos cacauais do sudeste de Bahia. Ilhéus: Editus, 2004, 

260p. 
 
BROWN Jr., K. S. Paleoecology and regional patterns of evolution in Neotropical forest 

butterflies. In: PRANCE, G. T. (Ed.) Biological Diversification in the Tropics. New 
York: Columbia University Press, 1982. 

 



  

98 

BURNEY, D.A. & FLANNERY, T.F. Fifty millenia of catastrophic extinctions alter human 
contact. Trenes in Ecology and Evolution, 20(7):395-401, 2005. 

 
CAMILO-ALVES, C. & MOURÃO, G.M. Responses of a specialized insectivorous mammal 

(Myrmecophaga tridactyla) to variation in ambient temperature. Biotropica, 38:52-56, 
2006. 

 
CARTELLE, C. Tempo Passado: Mamíferos do Pleistoceno em Minas Gerais. Belo 

Horizonte: Palco, 1994, 132p. 
 
CHIARELLO, A.G. Activity budgets and ranging patterns of the Atlantic forest  maned sloth 

Bradypus torquatus (Xenarthra: Bradupodidae). Journal of Zoology, London, 246:1-
10, 1998a. 

 
______. Diet of the Atlantic Forest maned sloth Bradypus torquatus (Xenarthra: 

Bradupodidae). Journal of Zoology, London, 246:11-19, 1998b. 
 
______. Preguiça-de-coleira: segredos de uma espécie ameaçada. Ciencia Hoje, 147, 1999. 
 
______. Influência da caça ilegal sobre mamíferos e aves das matas de tabuleiro do norte do 

estado do Espírito Santo. Bololetin do Museu de Biologia Mello Leitão, 11(12):229-
247, 2000. 

 
CHIARELLO, A.G. et al. A translocation experiment for the conservation of maned sloths, 

Bradypus torquatus (Xenarthra, Bradypodidae). Biological Conservation, 118:412-430, 
2004. 

 
CHIARELLO, A.G.; LARA-RUIZ, P. Species discussions: Bradypus torquatus. Edentata, 

6:7-8, 2004. 
 
CI - Conservation International do Brasil; IESB - Instituto de estudos socioambientais do sul 

da bahia. Planejando paisagens sustentáveis: a Mata Atlântica do sul da Bahia, 
2000. 

 
CORDEIRO, P.H.C. Inventário de aves em remanescentes florestais de Mata Atlântica 

no sul da Bahia, lista das espécies observadas. Em: PRADO P.I. et al. (Orgs.) 
Corredor de Biodiversidade da Mata Atlântica do sul da Bahia. Publicação em CD-
ROM, Ilhéus, IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003. 

 
CORK, S.J.; FOLEY, W.J. Digestive and metabolic strategies of arboreal mammalian 

folivores in relation to chemical defenses in temperate and tropical forests. In: 
PALO, R.T.; ROBBINS, C.T. (Eds.) Plant defenses against mammalian herbivory. 
CRC Press, 1991, p.133-166. 

 
COSTA, L.P. et al. Mammal conservation in Brazil. Conservation Biology, 19(3):672-679, 

2005. 
 
CULLEN Jr., L., BODMER, E.R.; VALLADARES-PÁDUA, C. Ecological consequences of 

hunting in Atlantic forest patches, São Paulo, Brazil. Oryx, 36, 2001. 



  

99 

 
DEAN, W. A Ferro e Fogo: a história e a devastação da Mata Atlântica Brasileira. 

Companhia das Letras, São Paulo, 1996. 
 
DIXO, M.B.O. Efeito da fragmentação da floresta sobre a comunidade de sapos e 

lagartos de serapilheira no Sul da Bahia. Dissertação de mestrado, Departamento de 
Ecologia, Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, 2001. 

 
DURIGAN, G. Métodos para análise de vegetação arbórea. Em: CULLEN JR., L; 

RUDRAN, R. & VALLADARES-PADUA, C.B. (Ed.) Métodos de estudos em 
biologia da conservação e manejo da vida silvestre. Curitiba: Ed. da UFPR, Fundação 
o Boticário de Proteção à Natureza, 2003, p.455-480. 

 
EMMONS, L.H. Neotropical rainforest mammals: a field guide. Chicago: The University 

of Chicago Press, 1990, 281p. 
 
FARIA, D.M. Comunidade de morcegos em uma paisagem fragmentada da Mata 

Atlântica do sul da Bahia, Brasil. Tese de doutoramento, Departamento de Zoologia, 
Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2002a. 

 
______. (Org.). Projeto Remanescentes de Floresta da Região de Una, sul da Bahia - 

PROJETO RESTAUNA. Relatório entregue ao PROBIO/MMA, 2002b. 
 
FONSECA, G.A.B. et al. Corredores de biobiversidade: o Corredor Central da Mata 

Atlântica. Em: PRADO P.I. et al. (Orgs.) Corredor de Biodiversidade da Mata 
Atlântica do sul da Bahia. Publicação em CD-ROM, Ilhéus, 
IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003. 

 
FONSECA, G.A.B. et al. Livro vermelho dos mamíferos brasileiros ameaçados de 

extinção. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 1994, 495p. 
 
FREELAND, W.J.; JANSEN, D.H. Strategies in herbivory by mammals: the role of plant 

secondary compounds. American Naturalist, 108:269-289, 1974. 
 
GALLINO-LEAL, C., CÂMARA, I.G. Atlantic Forest Hotspot Status: An Overview. In: 

GALLINO-LEAL, C., CÂMARA, I.G. (Orgs.) The Atlantic Forest of South America: 
Biodiversity, threats, and outlook. Washington: Island Press, 2003, p.3-11. 

 
GOUVÊA, J.B.S., MATTOS SILVA, L. A.; HORI, M. Fitogeografia. In: COMISSÃO 

EXECUTIVA DO PLANO DA LAVOURA CACAUEIRA; INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE CIÊNCIAS AGRÍCOLAS-OEA. Diagnóstico 
socioeconômico da região cacaueira, v.7:1-7, 1976. 

 
HAFFER, J. Biogeography of neotropical birds. In: WHITMORE, T.C.; PRANCE, G.T. 

(Ed.) Biogeography and quaternary history in tropical America. Oxford: Claredon 
Press, 1987, p.105-150. 

 
HOOGE, P.N.; EUCHENILAUB, W.; SOLOMON, E. The Animal Movement Program 

version 2.0 Beta. Anchorage: Alaska Biological Science Center, Geological Survey, 
1999. 



  

100 

 
IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis . Lista 

das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Anexo à Instrução 
Normativa nº3, de 27 de maio de 2003, do Ministério do Meio Ambiente, 2003. 

 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1994. Malha Municipal do Sudeste da 

Bahia, Brasil (arquivo em formato digital adaptado por E. C. Landau). Em: PRADO 
P.I. et al. (Orgs.) Corredor de Biodiversidade da Mata Atlântica do sul da Bahia. 
Publicação em CD-ROM, Ilhéus, IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003. 

 
IESB - Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia. Apoio à implementação do 

Corredor Central da Mata Atlântica. Relatório técnico não publicado apresentado à 
Conservação Internacional do Brasil, 2003. 

 
IUCN – União Internacional para a Conservação da Natureza. Red List of Threatened 

Species. 2004. Disponível em: <www.redlist.org>. Acesso em: 20 abr 2004 
 
IZOR, R.J. Sloth and other mammalian prey of the harpy eagle. In: MOREGOMERY, 

G.G. (Ed.) The Evolution and Ecology of Armadillos, Sloths, and Vermilinguas. 
Washington: Smithsonian Institution Press, 1985, p.343-346. 

 
JACOB, A.A.; RUDRAN, R. Radiotelemetria em estudos populacionais. Em: CULLEN 

JR., L; RUDRAN, R. & VALLADARES-PADUA, C.B. (Ed.) Métodos de estudos em 
biologia da conservação e manejo da vida silvestre. Curitiba: Ed. da UFPR, Fundação 
o Boticário de Proteção à Natureza, 2003, p.285-341. 

 
JARDIM, J.G. Uma caracterização parcial da vegetação do sul da Bahia. Em: PRADO 

P.I. et al. (Orgs.) Corredor de Biodiversidade da Mata Atlântica do sul da Bahia. 
Publicação em CD-ROM, Ilhéus, IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003. 

 
KRONFELD-SCHOR, N.; DAYAN, T. Partition of time as an ecological resource. Annual 

Review of Ecology, Evolution and Systematic, 34:153-181, 2003. 
 
LANDAU, E.C. Configuração espacial de fragmentos florestais de Mata Atlântica do sul 

da Bahia, Brasil. Em: PRADO P.I. et al. (Orgs.) Corredor de Biodiversidade da 
Mata Atlântica do sul da Bahia. Publicação em CD-ROM, Ilhéus, 
IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003. 

 
LANDAU, E. C.; HIRSCH, A. & MUSINSKY, J. Cobertura Vegetal e Uso do Solo do Sul 

da Bahia -  Brasil, data dos dados: 1996-97 (arquivo em formato digital). Em: PRADO 
P.I. et al. (Orgs.) Corredor de Biodiversidade da Mata Atlântica do sul da Bahia. 
Publicação em CD-ROM, Ilhéus, IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003. 

 
LANDAU, E. C.; RESENDE, N. A. T. Vegetação Original do Sudeste da Bahia, 

Brasil.(arquivo em formato digital, adaptado a partir de CRA,1996). Em: PRADO P.I. 
et al. (Orgs.) Corredor de Biodiversidade da Mata Atlântica do sul da Bahia. 
Publicação em CD-ROM, Ilhéus, IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003. 

 
LARA-RUIZ, P. Tamanho corporal, dimorfismo sexual e diversidade genética da 

preguiça-de-coleira, Bradypus torquatus Illiger, 1811 (Xenarthra: Bradypodidae). 



  

101 

Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados, 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2004. 

 
LARA-RUIZ, P.; CHIARELLO, A.G. Life-history traids and sexual dimorphism of the 

Atlantic Forest maned sloth Bradypus torquatus (Xenarthra: Bradypodidae). Journal of 
Zoology, 267:1-11, 2005. 

 
LAURANCE, W.F. et al. Tropical forest fragmentation: Synthesis of a diverse and 

dynamic discipline. In: LAURANCE, W.F.; BIERREGAARD Jr., R.O. (Ed.) Tropical 
Forest remnants: ecology, management, and conservation of fragmented communities. 
Chicago: University of Chicago Press, 1997, p. 29-32. 

 
LAURANCE, W.F., COCHRANE, M.A. Synergistic effects in fragmented landscapes. 

Conservation Biology, 15:1488-1489, 2001. 
 
LAURANCE, W.F.; VASCONCELOS, H.L Ecological effects of habitat fragmentation in 

the tropics. In: SCHROTH, G. et al. Agroforestry and biodiversity conservation in 
tropical landscapes. Washington: Island Press, 2004, p.33-49. 

  
LAYNE, J.N., GLOVER, D. Acitivity patterns of the common long-nosed armadillo 

Dasypus novemcinctus in South-Central Florida. In: MOREGOMERY, G.G. (Ed.) 
The Evolution and Ecology of Armadillos, Sloths, and Vermilinguas. Washington: 
Smithsonian Institution Press, 1985, p.407-417. 

 
LEHNER, P.N. Handbook of Ethological Methods. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1996, 672p. 
 
LIMA, S.L. Nonlethal effects in the ecology of predator-prey interactions. BioScience, 

48(1):25-34, 1998. 
 
LINDSTEDT, S.L.; MILLER, B.J.; BUSKIRK, S.W. Home Range, Time, and Body Size in 

Mammals. Ecology, 67(2):413-418, 1986. 
 
LYNCH, J.D. The anfibianf ok lowland tropical forests. In: DUELLMANM, W.E. (Ed) 

The South America herpetofauna: its origin, evolution and dispersal. University of 
Kansas, Museum of Natural History, Monograpy 7, p.189-215, 1979. 

 
MACHADO, A.B.M.; MARTINS, C.S.; DRUMMOND, G.M. Lista da fauna brasileira 

ameaçada de extinção: incluindo as espécies quase ameaçadas e deficientes em dados. 
Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 2005, 160p. 

 
MARINI, M.A., GARCIA, F.I. Bird conservation in Brazil. Conservation Biology, 

19(3):665-671, 2005. 
 
MARQUES, J. G. W. Pescando pescadores: etnoecologia abrangente no baixo São 

Francisco. São Paulo: NUPAUB - USP, 1995, 285p. 
 
MARTIN, P., BATESON, P.F. Measuring Behaviour. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1986, 216p. 
 



  

102 

MARTINI, A.M.Z.; AMORIM, A.M.; FIASCHI, P. Vegetação. Em: SEMAR. Plano de 
Manejo do Parque Estadual da Serra do Conduru, Bahia, Brasil. Banco 
Mundial/UCE/IESB, 2004. 

 
MEIRA, L.P.C. Análise da possibilidade de sintopia entre as espécies Bradypus torquatus 

(Desmarest, 1816) e Bradypus variegatus (Schinz, 1825). Dissertação apresentada ao 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da 
Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, BA, 2003. 

 
MENDONÇA, J.R. et al. 45 anos de desmatamento no sul da Bahia, remanescentes de 

Mata Atlântica – 1945, 1960, 1974, 1990. Ilhéus, Bahia, Brasil: Projeto Mata Atlântica 
Nordeste, CEPEC, 1993. 

 
MESQUITA, A.C. A atividade madeireira na região cacaueira. Em: INSTITUTO DE 

ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS DO SUL DA BAHIA. Alternativas para o 
desenvalvimento e conservação da região de Una: Resumo de pesquisas, 1996. 

 
______. RPPN da Mata Atlântica: um olhar sobre as Reservas Particulares dos Corredores 

de Biodiversidade Central e da Serra do Mar. Belo Horizonte: Conservação 
Internacional, 2004, 47p. 

 
METZGER, J.P. Estrutura da paisagem e fragmentação: Análise bibliográfica. A. Acad. 

Brás. Ci., 71:445-463, 1999. 
 
MMA – Ministério do Meio Ambiente. Avaliação e ações prioritárias para a conservação 

da Mata Atlântica e Campos Sulinos. Brasília: Conservation International do Brasil; 
Fundação SOS Mata Atlântica; Fundação Biodiversitas; Instituto de Pesquisas 
Ecológicas; Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo; SEMAD/Instituto 
Estadual de Florestas, 2000, 40p. 

MITTERMEIER R.A. et al. Hotspots Revisited: Earth's Biologically Richest and Most 
Threatened Terrestrial Ecoregions. Washington: Conservation International, 2004. 

MONTGOMERY, G.G.; SUNQUIST, M.E. Impact of sloths on Neotropical forest energy 
flow and nutrient cycling. In: GOLLEY, F.B. & MEDINA, E. (Orgs.) Tropical 
Ecology Systems: Trends in Terrestrial and Aquatic Research. Berlin: Springer-Verlog, 
1975, p.69-98. 

 

______. Habitat selection and use by two and three-toed sloths. In: MONTGOMERY, 
G.G. (Org.) The ecology of arboreal folivores. Washington: Smithsonian institution 
Press, 1978, p.329-359. 

 

MORAES, N.; MORGANTE, J.S.; MIYAKI, C.Y. Genetic diversity in diferent populations 
of sloth assessed by DNA fingerprinting. Brazilian Journal of Biology, 62(3):503-508, 
2002. 

 



  

103 

MOREIRA, L.S.; CHIARELLO, A.C.; DEMARCO, P. Padrão de atividade e uso de área 
de Bradypus torquatus em Santa Teresa, ES. Em: II Congresso Brasileiro de 
Mastozoologia, p.158, 2003. 

 
MORI, S.A. Eastern Extra-Amazonian Brasil. In: CAMPBELL, D.G., HAMMOND, H.D. 

(Ed.). Floristic inventory of tropical countries: the status of plant syistematics, 
collections, and vegetation, plus recommendations for the future. The New York 
Botanical Garden, NY., 1989, p.427-455. 

 
MORI, S. A.; BOOM, B.M.; PRANCE, G. T. Distribution Paterns and Conservation of 

Eastern Brazilian Coastal Forest tree species. Brittonia, 33(2):233-245, 1981. 
 
MORI, S.A. et al. Southern Bahia Moist Forest. The Botanical Review, 49(2):155-232, 1983. 
 
MOURA, R. T. de. Análise comparativa da estrutura de comunidades de pequenos 

mamíferos em remanescente de Mata Atlântica e em plantio de cacau em sistema 
de cabruca no sul da Bahia. Dissertação de mestrado, Pós-graduação em Ecologia, 
Conservação e Manejo de Vida Silvestre, Universidade Federal de Minas Gerais, 1999. 

 
______. Distribuição e ocorrência de mamíferos na Mata Atlântica do sul da Bahia. Em: 

PRADO P.I. et al. (Orgs.) Corredor de Biodiversidade da Mata Atlântica do sul da 
Bahia. Publicação em CD-ROM, Ilhéus, IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003. 

 

MOURA, R.T. de; CASSANO, C.R. Mamíferos em sistemas produtivos de cultura 
permanente no entorno da Reserva Biológica de Una, Bahia. Relatório não 
publicado Instituto de Estudos Sócio Ambientais do Sul da Bahia, 2003. 

 
MUÑOZ, D. et al. Foraging ecology of howler monkeys in a cacao (Theobroma cacao) 

plantation in Comalcalco, Mexico. American Journal of Primatology, 68:127-142, 
2006. 

 
MYERS, N. et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, 403:853-858, 

2000. 
 
NAGY, K.A.; MONTGOMERY, G.G. Field metabolic rate, water flux, and food 

consumption in three-toed slots (Bradypus variegatus). Journal of Mammalogy, 
61(3):465-472, 1980. 

 
NEVES, A.M.S.; RYLANDS, A.B. Diet of a group of howling Monkeys, Alouatta seniculus, 

in an isolates forest patch in Central Amazonia. A Primatologia no Brasil, 3:263-274, 
1991. 

 
OLIVER, W. L. R.; SANTOS, I. B. Threatened endemic mammals of the Atlântic Forest 

region of South-east Brazil. Wildlife Preservation Trust, Specil Scientific Report, 4:21-
31, 1991. 

 
PARDINI, R. Effects of forest fragmentation on small mammals in an Atlantic Forest 

landscape. Biodiversity and Conservation, 13:2567-2586, 2004. 
 



  

104 

PEPIN, D.; CARGNELUTTI, B. Individual variations of daily activity patterns in 
radiotracked European Hares during winter. Acta Theriol, 39:399-409, 1994. 

 
PINDER, L. Observações preliminares sobre a preguiça de coleira (Bradypus torquatus) 

(Illiger, 1881) (Edentata. Bradypodidae). Em: Congresso Brasileiro de Zoologia, 
1985, p.290-291. 

 
______. Body measurements, karyotype, and birth frequencies of Maned Sloth (Bradypus 

torquatus). Mammalia, 57(1):43-48, 1993a. 
 
______. Preguiça-de-coleira: essa ilustre desconhecida. Ciência Hoje, v.6, n.95, 1993b. 
 
______. Habitat use by resident and translocated maned sloths (Bradypus torquatus) in 

southeastern Brazil. Final Report to World Wildlife Found, 1997. 
 
PIVETA, M. Encruzilhada genética: baixa diversidade no DNA desafia a preservação das 

preguiças, que já vivem isoladas em pequenos trechos de mata. Pesquisa FAPESP - 
Ciência e Tecnologia no Brasil, 108:32-37, 2005. 

 
PRADO, P.I. et al. Caracterização dos registros de ocorrência de espécies de plantas e 

mamíferos no sul da Bahia, Brasil. Em: PRADO P.I. et al. (Orgs.) Corredor de 
Biodiversidade da Mata Atlântica do sul da Bahia. Publicação em CD-ROM, Ilhéus, 
IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003a. 

 
PRADO P.I. et al. (Orgs.) Corredor de Biodiversidade da Mata Atlântica do sul da Bahia. 

Publicação em CD-ROM, Ilhéus, IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003b. 
 
PRIMACK, R.B. & RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Londrina, 2001, 100p. 
 
POUGH, F.H.; JANIS, C.M.; HEISER, J.B. A vida dos vertebrados. São Paulo: Atheneu 

Editora, 2003, 699p. 
 
POWELL, R.A. Animal home ranges and territories and home ranges estimators. In: 

BIOITANI, L.; FULLER, T.K. (Orgs.) Research techniques in animal ecology: 
controversies and consequences. New York: Columbia university Press, 2003, 65-110. 

 
QUEIROZ, H.L. Preguiças e Guaribas: Os Mamíferos Folívoros Arborícolas do 

Mamirauá. Sociedade Civil Mamirauá/ MCT – CNPq, 1995, 160p. 
 
RALLS, K., HARVEY, P.H., LYLES, A.M. Inbreeding in natural population of birds and 

mammals. Em: SOULÉ, M.E.. Conservation biology: the science of scarcity and 
diversity. Sinauer: Sunderland, 1986, p.35-56. 

 
REDFORD, K.H. A floresta vazia. Em: VALLADARES-PÁDUA, C.; BODMER, R.E. 

(Orgs.) Manejo e conservação da vida silvestre no Brasil. Brasília: CNPq, 1997, p.1-
22. 

 
ROBINSON, J.G.; REDFORD, K.H. Wildlife Use and Conservation. Chicago: University 

of Chicago Press, 1991, 516p. 
 



  

105 

SWIHART, R.K.; SLADE, N.A. Testing for independence of observations in animal 
movements. Ecology, 66:1176-1184, 1985a. 

 
______. Influence of sampling interval on estimates of home range size. Journal of Wildlife 

Management, 49:1019-1025, 1985b. 
 
SAMBUICHI, R.H.R. Fitofisiologia e diversidade de espécies arbóreas em cabruca (Mata 

Atlântica raleada sobre plantação de cacau) na região sul da Bahia, Brasil. Acta 
Botânica Brasileira, 16(1):89-101, 2002. 

 
SANTOS, G.J.R. dos. Caracterização da caça na região do entorno da Reserva Biológica 

de Una – BA. Relatório final apresentado ao Projeto Remanescentes de Florestas na 
Região de Una – BA, Restauna/Probio, 1999. 

 

SEI - Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 1999. Malha Municipal 
do Sudeste da Bahia, Brasil (arquivo em formato digital adaptado por E. C. Landau). 
Em: PRADO P.I. et al. (Orgs.) Corredor de Biodiversidade da Mata Atlântica do sul 
da Bahia. Publicação em CD-ROM, Ilhéus, IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003. 

 

SHAFER, M.L. Minimum population sizes for species conservation. BioScience, 31:131-134, 
1981. 

 
SILVA, J.M.C. da; CASTELETI, C.H. Status of the biodiversity of the Atlantic Forest of 

Brazil. In: GALLINO-LEAL, C.; CÂMARA, I.G. (Orgs.) The Atlantic Forest of 
South America: Biodiversity, threats, and outlook. Washington: Island Press, 2003, 
p.43-59. 

 
SOULÉ, M.E. Viable populations for conservation. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1987. 
 
SUNQUIST, M.E.; MONTGOMERY, G.G. Activity patterns and rates of movement of two-

toed and three-toed sloths (Choloepus hoffmani and Bradypus infuscatus). Journal of 
Mammalogy, 54:946-954, 1973. 

 
TABERELLI, M. et al. Challenges and opportunities for biodiversity conservation in the 

Brasilian Atlantic Forest. Conservatrion Biology, 19(3): 695-700, 2005. 
 
TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. Porto Alegre: Artmed, 2002, 719p. 
 
TAUBE, E. Trasnlocation de deux especes sympetriquesde peresseux (Bradypus 

tridactylus et Choloepus didactylus) lors de la mise eau d’un barrage (Petit Saut, 
guyane Française). These présentée à Université de Momtpellier II (Sciences et 
Techniques du Languedoc) pour obtenir le diplôme de doctorat, 1997. 

 
TAUBE, E. et al. Reproductive biology and postnatal development in sloths, Bradypus and 

Choloepus: review with original data from the field (French Guiana) and from captivity. 
Mammal Review, 31(3):173-188, 2001. 

 



  

106 

THOMAS, W. Natural vegetation types in southern Bahia. Em: PRADO P.I. et al. (Orgs.) 
Corredor de Biodiversidade da Mata Atlântica do sul da Bahia. Publicação em CD-
ROM, Ilhéus, IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003a. 

 
______. Lista preliminar das angiospermas localmente endêmicas do sul da Bahia e norte do 

Espírito Santo, Brasil. Em: PRADO P.I. et al. (Orgs.) Corredor de Biodiversidade da 
Mata Atlântica do sul da Bahia. Publicação em CD-ROM, Ilhéus, 
IESB/CI/CABS/UFMG/UNICAMP, 2003b. 

 
THOMAS, W.W. et al. Plant endemism in two forests in southern Bahia, Brazil. Biodiversity 

and Conservation, 7:311-322, 1998. 
 
VALADARES-PADUA, C.B.; MARTINS, C.S.; RUDRAN, R. Manejo integrado de 

espécies ameaçadas. Em: CULLEN JR., L; RUDRAN, R.; VALLADARES-PADUA, 
C.B. (Orgs.) Métodos de estudos em biologia da conservação e manejo da vida 
silvestre. Curitiba: Ed. da UFPR, Fundação o Boticário de Proteção à Natureza, 2003, 
667p. 

 
VIVO, M. de. A mastofauna da Floresta Atlântica: padrões biogeográficos e implicações 

conservacionistas. Anais da 5ª Reunião Especial da SBPC: Floresta Atlântica: 
Diversidade Biológica e Sócio-Economia, Blumenal, SC, 1997, p. 60-63. 

 

VANGHAN, T.A. Mammalogy. Philadelphia: Saunders College, 1986, 560p. 

 

WETZEL, R. M., AVILA-PIRES, F.D. de. Identification and distribution of the recent slots of 
Brazil (Edentata). Revista Brasileira de Biologia, 40: 831-836, 1980. 

  
WETZEL, R.M. The identification  and distribution of recent Xenarthra (= Edentata). In: 

MOREGOMERY, G.G. (Ed.). The Evolution and Ecology of Armadillos, Sloths, and 
Vermilinguas. Washington: Smithsonian Institution Press, 1985, p.5-21



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I: Registros de ocorrência da preguiça-de-

coleira (Bradypus torquatus) e da preguiça-comum 

(Bradypus variegatus) no sul da Bahia.



  

 

Registros de ocorrência da preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) utilizados para a elaboração das figuras 26, 27 e 30, capitulo III. 

Coordenadas em UTM Datum Córrego Alegre, Zona 24S; município onde a espécie foi registrada, ano do registro, tipo de registro: 1= 

Registros de entrevista; 2 = Registros de animais encaminhados ao Centro de Reabilitação Reserva Zoobotânica; 3 = Registros de 

observação de preguiças ou indícios diretos (restos, peles, carcaças) que comprovassem sua presença na área.  

N COORDENADAS MUNICÍPIO ANO TIPO REGISTRO REFERÊNCIA 
1 8083535 475210 Prado 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
2 8384044 483845 Ilhéus 1996 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
3 8192321 483979 Porto Seguro 1998 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
4 8328468 385374 Itororó 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
5 8301085 478535 Canavieiras 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
6 8299248 478536 Canavieiras 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
7 8337971 500000 Ilhéus 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
8 8358245 496417 Ilhéus 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
9 8273038 364203 Maiquinique 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 

10 8081304 372495 Medeiros Neto 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
11 8241747 373321 Jordania 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
12 8142540 482236 Porto Seguro 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
13 8228964 398358 Salto da Divisa 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
14 8498285 445906 Teolândia 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
15 8153556 452023 Porto Seguro 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
16 8142540 482236 Porto Seguro 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
17 8170118 439533 Itabela 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
18 8321380 494629 Una 1998 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
19 8422759 500000 Itacaré 1998 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
20 8504779 496175 Cairú 2003 1 Moura (2003) 
21 8485322 474842 Nilo Peça 2003 1 Moura (2003) 
22 8498739 423542 Wenceslau Guimarães 2003 1 Moura (2003) 
23 8450278 484524 Camamú 2003 1 Moura (2003) 
24 8457445 451267 Ibirapitanga 2003 1 Moura (2003) 
25 8467113 427314 Itamari 2003 1 Moura (2003) 
26 8405362 493484 Uruçuca 2003 1 Moura (2003) 
27 8323262 493577 Una 2003 1 Moura (2003) 
28 8319822 457990 Arataca 2003 1 Moura (2003) 
29 8324438 443385 Jussari 2003 1 Moura (2003) 



  

 

30 8322652 493430 Una 2003 1 Moura (2003) 
31 8273103 482710 Canavieiras 2003 1 Moura (2003) 
32 8233946 460010 Belmonte 2003 1 Moura (2003) 
33 8278587 492042 Canavieiras 2005 1 Camila R. Cassano (obs. pess.) 
34 8361928 496417 Ilhéus 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
35 8295502 446349 Camacan 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
36 8293700 464239 Santa Luzia 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
37 8199705 496442 Santa Cruz de Cabrália 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
38 8312113 455255 Arataca 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
39 8361928 496417 Ilhéus 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
40 8361928 496417 Ilhéus 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
41 8345316 467741 Buerarema 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
42 8266074 505358 Canavieiras 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
43 8457783 489198 Camamú 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
44 8061273 422164 Teixeira de Freitas 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
45 8363723 449777 Barro  Preto 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
46 8365622 494619 Ilhéus 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
47 8365603 469511 Itabuna 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
48 8363758 471300 Itabuna 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
49 8361928 496417 Ilhéus 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
50 8361928 496417 Ilhéus 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
51 8365622 494619 Ilhéus 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
52 8293700 464239 Santa Luzia 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
53 8361928 496417 Ilhéus 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
54 8345316 467741 Buerarema 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
55 8365622 494619 Ilhéus 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
56 8266047 464282 Canavieiras 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
57 8363723 449777 Barro Preto 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
58 8266074 505358 Canavieiras 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
59 8365603 469511 Itabuna 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
60 8374740 431818 Almadina 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
61 8441196 498197 Maraú 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
62 8356316 437249 Ibicarai 1993 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
63 8367456 489237 Ilhéus 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
64 8419053 465843 Ubaitaba 1996 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
65 8266047 464282 Canavieiras 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 



  

 

66 8419053 465843 Ubaitaba 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
67 8457783 489198 Camamú 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
68 8361928 496417 Ilhéus 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
69 8365622 494619 Ilhéus 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
70 8345316 467741 Buerarema 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
71 8266047 464282 Canavieiras 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
72 8293700 464239 Santa Luzia 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
73 8266074 505358 Canavieiras 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
74 8387724 469484 Uruçuca 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
75 8365603 469511 Itabuna 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
76 8363758 471300 Itabuna 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
77 8345316 467741 Buerarema 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
78 8457783 489198 Camamú 1997 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
79 8365622 494619 Ilhéus 1997 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
80 8345316 467741 Buerarema 1997 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
81 8361928 496417 Ilhéus 1994 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
82 8361928 496417 Ilhéus 1997 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
83 8363723 449777 Barro  Preto 1993 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
84 8365622 494619 Ilhéus 1997 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
85 8356316 437249 Ibicarai 1997 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
86 8419053 465843 Ubaitaba 1997 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
87 8363758 471300 Itabuna 1997 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
88 8289928 430270 Pau  Brasil 1997 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
89 8361928 496417 Ilhéus 1995 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
90 8361928 496417 Ilhéus 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
91 8356316 437249 Ibicarai 1996 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
92 8363723 449777 Barro Preto 1996 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
93 8363723 449777 Barro Preto 1996 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
94 8363758 471300 Itabuna 1996 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
95 8363758 471300 Itabuna 1996 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
96 8332411 462385 Sao José 1996 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
97 8437389 420851 Ipiaú 1993 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
98 8365622 494619 Ilhéus 1995 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
99 8430053 435258 Barra do Choça 1993 2 compilado por Prado et al. (2003b) 

100 8361928 496417 Ilhéus 1995 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
101 8365622 494619 Ilhéus 1995 2 compilado por Prado et al. (2003b) 



  

 

102 8363758 471300 Itabuna 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
103 8345316 467741 Buerarema 1994 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
104 8361928 496417 Ilhéus 1993 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
105 8356316 437249 Ibicarai 1993 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
106 8361928 496417 Ilhéus 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
107 8308445 464217 Una 1996 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
108 8422585 406506 Itagiba 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
109 8360073 469518 Itabuna 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
110 8321380 494629 Una 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
111 8365613 478476 Ilhéus 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
112 8385877 469486 Urucuca 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
113 8299248 478536 Una 1990 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
114 8374735 430020 Almadina 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
115 8249442 457166 Santa Maria Eterna 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
116 8321379 492835 Una 1990 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
117 8302941 496426 Una 1999 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
118 8498226 422461 Wenceslau Guimarães 1997 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
119 8380365 492817 Ilhéus 1946 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
120 8321380 494629 Una 1986 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
121 8323262 493577 Una 2003 3 Camila R. Cassano (obs. pess.) 
122 8313042 494338 Una 2004 3 Camila R. Cassano (obs. pess.) 
123 8473417 483187 Igrapiuna 2004 3 Camila R. Cassano (obs. pess.) 
124 8397781 485332 Ilhéus 2004 3 Camila R. Cassano (obs. pess.) 
125 8278791 469399 Mascote 2005 3 Camila R. Cassano (obs. pess.) 
126 8351108 487578 Ilhéus 2004 3 Camila R. Cassano (obs. pess.) 
127 8306381 490046 Una 2005 3 Camila R. Cassano (obs. pess.) 
128 8527000 490500 Valença 2004 3 Camila R. Cassano (obs. pess.) 
129 8322652 493430 Una 2004 3 Camila R. Cassano (obs. pess.) 
130 8397781 485332 Uruçuca 2004 3 Camila R. Cassano (obs. pess.) 
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Registros de ocorrência da preguiça-comum (Bradypus variegatus) utilizados para a elaboração das figuras 28, 29 e 30, capitulo III. 

Coordenadas em UTM Datum Córrego Alegre, Zona 24S; município onde a espécie foi registrada, ano do registro, tipo de registro: 1= 

Registros de entrevista; 2 = Registros de animais encaminhados ao Centro de Reabilitação Reserva Zoobotânica; 3 = Registros de 

observação de preguiças ou indícios diretos (restos, peles, carcaças) que comprovassem sua presença na área.  

N COORDENADAS MUNICIPIO ANO_REGIST TIPO REGISTRO REFERÊNCIA 
1 8190391 437703 Eunápolis 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
2 8142540 482236 Porto Seguro 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
3 8275062 398150 Potiraguá 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
4 8127719 441432 Itamarajú 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
5 8005938 418845 Mucuri 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
6 8269471 385665 Itarantim 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
7 8153556 452023 Porto Seguro 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
8 8478025 458564 Pirai do Norte 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
9 8273038 364203 Maiquinique 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
10 8188578 446605 Vera Cruz 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
11 8192321 483979 Porto Seguro 1998 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
12 8228964 398358 Salto da Divisa 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
13 8190438 457280 Pindorama 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
14 8101494 358189 Itanhem 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
15 8343290 399648 Firmino Alves 1991 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
16 8321380 494629 Una 1998 1 compilado por Prado et al. (2003b) 
17 8405362 493484 Uruçuca 2003 1 Moura (2003) 
18 8319822 457990 Arataca 2003 1 Moura (2003) 
19 8324438 443385 Jussari 2003 1 Moura (2003) 
20 8273103 482710 Canavieiras 2003 1 Moura (2003) 
21 8233946 460010 Belmonte 2003 1 Moura (2003) 
22 8195182 487071 Porto Seguro 2003 1 Moura (2003) 
23 8164550 402501 Guaratinga 2003 1 Moura (2003) 
24 8088016 428467 Teixeira de Freitas 2003 1 Moura (2003) 
25 8101529 410473 Itamarajú 2003 1 Moura (2003) 
26 8174380 467596 Porto Seguro 2003 1 Moura (2003) 
27 8365622 494619 Ilhéus 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
28 8199705 496442 Santa Cruz de Cabralia 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 



  

 

29 8199705 496442 Santa Cruz de Cabralia 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
30 8199705 496442 Santa Cruz de Cabralia 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
31 8183111 491107 Porto Seguro 1992 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
32 8199705 496442 Santa Cruz de Cabralia 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
33 8199705 496442 Santa Cruz de Cabralia 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
34 8063249 478770 Alcobaça 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
35 8365622 494619 Ilhéus 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
36 8365622 494619 Ilhéus 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
37 8061273 422164 Teixeira de Freitas 1999 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
38 8183111 491107 Porto Seguro 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
39 8190391 437703 Eunápolis 1998 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
40 8199705 496442 Santa Cruz de Cabralia 1997 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
41 8190391 437703 Eunápolis 1995 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
42 8199705 496442 Santa Cruz de Cabralia 2000 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
43 8181264 492880 Porto Seguro 1996 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
44 8199705 496442 Santa Cruz de Cabralia 1997 2 compilado por Prado et al. (2003b) 
45 8405972 401178 Dario Meiro 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
46 8262379 491075 Ouricana 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
47 8363669 428254 Barro  Preto 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
48 8321380 494629 Una 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
49 8160985 487554 Porto Seguro 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
50 8234654 442929 Itapebi 1991 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
51 8302941 496426 Una 1999 3 compilado por Prado et al. (2003b) 
52 8108609 463852 Prado 2003 3 Moura (2003) 
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