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animales se enfrentaron una (agresividad) y dos
veces (territorialidad), durante cinco minutos. Las
pautas comportamentales se registraron utilizando
el muestreo Focal Instantáneo.

Los juveniles y adultos de C. musculinus usan el
espacio en forma diferente dependiendo del sexo y
del período (reproductivo y no reproductivo). Así,
aún cuando los machos siempre establecieron áreas
de acción mayores que las de las hembras, esta
diferencia en el tamaño fue mucho más evidente
durante el período reproductivo. Además, según lo
esperado para una especie con un sistema de apa-
reamiento promiscuo-poligínico, durante el perío-
do reproductivo hubo un mayor grado de solapa-
miento de las áreas de acción de los machos sobre
las de las hembras, que el de las hembras sobre los
machos, las hembras no compartieron el espacio
con otras hembras mientras que los machos lo
compartieron ampliamente con ambos sexos. Las
hembras son territoriales intrasexuales y más agre-
sivas que los machos. Los machos no son territo-
riales pero son agresivos intrasexuales durante el
período reproductivo. El comportamiento de espa-
ciamiento de las hembras juveniles fue indepen-
diente de la ausencia de adultos de ambos sexos:
siempre presentaron áreas de acción al menos dos
veces más pequeñas que la de los machos, no
compartieron el espacio entre ellas y fueron el sexo
territorial. El comportamiento de espaciamiento de
los machos juveniles varió en relación a la ausen-
cia de adultos: las áreas de acción y los grados de
solapamiento intra e intersexuales de los machos
siempre fueron mayores que las de las hembras,
pero en ausencia de machos adultos esta diferencia
fue significativamente mayor, y, en ausencia de
hembras adultas esta diferencia fue significativa-
mente menor. En especies con un sistema de apa-
reamiento poligínico o promiscuo-poligínico, la
presencia de machos adultos inhibiría el compor-
tamiento de espaciamiento de los machos juveni-
les. Así, en C. musculinus, los machos adultos, a
través de su ausencia o su presencia serían los que
modificarían el uso del espacio de los machos
juveniles. Su ausencia promovería una distensión
en los patrones comportamentales, y su presencia,
por el contrario, provocaría una restricción en los
mismos. Esta restricción conduciría a una inhibi-
ción de su éxito reproductivo al disminuir sus
posibilidades de acceder a hembras receptivas,
impactando en el número de individuos de la co-
horte 2, y por ende de individuos de la cohorte 3.
Así, el comportamiento de espaciamiento funcio-
naría como un factor limitante de la abundancia
poblacional.
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A preguiça-de-coleira Bradypus torquatus, es-
pécie endêmica da Mata Atlântica encontra-se dis-
tribuída em fragmentos isolados devido ao cres-
cente processo de degradação do seu hábitat. Como
conseqüência da redução de hábitat e exploração
da espécie através da caça, suas populações encon-
tram-se bastante reduzidas. Dessa forma, a espécie
está categorizada como “vulnerável de extinção”
na lista oficial de animais ameaçados do Brasil, e
“em perigo de extinção” na lista internacional de
animais ameaçados da IUCN em 2007.

Por serem mamíferos arborícolas estritos, as
preguiças dependem do estrato superior da floresta
para executar suas atividades necessárias para so-
brevivência e reprodução, como forrageamento,
locomoção e regulação da temperatura. Assim, é
aceito que as características da vegetação influen-
ciem diretamente nas estratégias ecológicas da
espécie. O conhecimento do uso do hábitat por
herbívoros é de extrema importância na determi-
nação das relações entre esses animais e seus re-
cursos em micro-escala, a fim de refletir em gran-
des-escalas. Dessa forma, o presente estudo tem
como objetivo principal descrever, através da ca-
racterização do micro-hábitat, os recursos flores-
tais e nutricionais utilizados por preguiça-de-coleira
(Bradypus torquatus) no sul da Bahia. Esta disser-
tação traz informações relevantes para o planeja-
mento de práticas de manejo para a conservação
da espécie, no tocante ao uso dos recursos em
micro-hábitat para a explanação em escala macro.
O objetivo deste estudo foi descrever e identificar
os recursos florestais utilizados pelas preguiças-
de-coleira através da caracterização do micro-
hábitat em remanescentes florestais e plantações
de cacau no sul da Bahia, Brasil. Oito animais
foram acompanhados durante três anos através da
metodologia de rádio telemetria. Onde, três ani-
mais estavam em Floresta em Estágio Avançado
de Regeneração, três em Floresta Secundária e dois
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em Cabruca (plantação de cacau sombreado por
árvores nativas). Durante cada localização regis-
trou-se a posição do animal na copa (externa, média
e interna) e a altura do animal na árvore. Todas as
árvores, hemi-hepífitas, lianas lenhosas e palmei-
ras utilizadas pelos animais foram coletadas,
identificadas, mensuradas (Atura, Diâmetro a Al-
tura do Peito - DAP) e verificadas a presença de
cipós e de látex. Para análises dos aspectos
nutricionais por micro-hábitat, amostras das espé-
cies vegetais que os animais se alimentaram foram
coletadas em cada sítio da copa.

Foi observado que os adultos estavam na maio-
ria dos casos posicionados na copa externa, sendo
que juvenis se posicionaram na copa interna e em
alturas menores. A altura das árvores e a altura
dos animais diferiram entre ambientes, onde, em
hábitats perturbados, preguiças utilizaram árvores
menores e se posicionaram em alturas menores. Os
dados mostraram que não existem diferenças sig-
nificativas entre as médias das variáveis nutricionais
por sítio da copa. Das 232 árvores analisadas 73%
não apresentaram látex e 69% delas apresentaram
os índices que indicam presença de cipó, sendo
que na Floresta em Estágio Avançado, houve mai-
or concentração de cipós.

Foram identificados 243 espécimes botânicos,
sendo 46 categorizados somente até gênero e 167
até espécie, utilizando um total de 64 espécies
diferentes. As famílias mais utilizadas foram
Fabaceae, Sapotaceae, Bombacaceae e Moraceae.
Na amostra foram observadas como espécies mais
usadas por preguiças: Eriotheca globosa (Aubl.)
A.Robyns, Inga edulis Mart., Virola gardneri
Warb., Tetragastris catuaba Cunha e Symphonia
globulifera L.

Os animais utilizaram espécies diferentes de
plantas de acordo com o tipo de hábitat utilizado,
onde Florestas em Estágio Avançado de Regenera-
ção apresentaram índices de diversidade de espé-
cies arbóreas maiores do que as demais áreas.
Contudo, esta diferença não é significativa a ponto
de mostrar índices de similaridades representati-
vos entre os ambientes. Assim, esses animais po-
dem selecionar as árvores de uso (micro-hábitat) a
partir do há de disponível no hábitat, mostrando
ser uma espécie adaptável a perturbações antrópicas
intermediárias. A plantação de cacau estudada
mostrou que pode ser um ambiente potencialmente
usado como hábitat pelas preguiças. Apesar de se
mostrar uma espécie que suporta certa modifica-
ção no hábitat, florestas em estágio avançado de
regeneração se apresentaram mais favoráveis para
a conservação e manutenção das preguiças, o que

já era esperado considerando as tendências das
demais espécies silvestres.

A região de Una é um caso único e complexo de
paisagens da Mata Atlântica Brasileira que neces-
sita de medidas urgentes de ações para conserva-
ção. Dada a paisagem atual de uso na região de
Una, a diversidade de tipos de habitat disponível e
a história natural da espécie, é provável que um
pequeno número de ações facilmente executáveis
possa realçar os planos para conservação da
biodiversidade bem além da espécie estudada. Por
exemplo, um número representativo de espécies
arbóreas que podem ser utilizadas como árvores
“modais”, como as espécies citadas anteriormente,
poderiam estar disponível nas paisagens florestais
e agroflorestais de Una, como recurso alimentar,
local de descanso e deslocamento. Essa ação pode
demandar desde atitudes simples a atuações mais
complexas como: incentivar trabalhadores de fa-
zendas e proprietários a reter algumas mudas de
árvores durante as limpezas periódicas das fazen-
das de cacau para posterior plantio em áreas se-
cundárias e de cabruca; o manejo com refloresta-
mento de áreas secundárias e a manutenção da
conexão entre áreas fragmentadas.

FILOGEOGRAFIA DE Ctenomys
torquatus (RODENTIA:
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Considerando os aspectos conceituais que en-
volvem a filogeografia, e devido a carência de
informações sobre o roedor subterrâneo Ctenomys
torquatus Lichtenstein, 1830 (Rodentia:
Ctenomyidae), foi realizado um estudo abordando
o maior número de informações sobre aspectos
cromossômicos, morfométricos, morfológicos,
filogenéticos, biogeográficos e sobre a distribui-
ção geográfica, incluindo as possíveis barreiras
entre as populações, para possibilitar a proposição
de uma história filogeográfica para esta espécie de
tuco-tuco.

O gênero Ctenomys ocorre na porção sul da
América do Sul e C. torquatus apresenta uma das


