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SUMMARY 
 

The authors discuss the possibility of the rational utilization of the man-made 
forests for the wildlife conservation, mainly the mastofauna, due to the virtual destruction 
of its natural habitat and due to the predatory hunting in Southern and Southeastern Brazil. 

In this approach, a re-population with «catetos» (Tayassu tajacu) made in a man-
made Pinus forest in the State of São Paulo is analized, where an animal marking 
methodology is shown and the use of tranquilizer is discussed. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

A desenfreada devastação das florestas naturais no Brasil, somada à caça predatória 
nas pequenas reservas ainda existentes nos Estados onde a destruição florestal foi mais 
acentuada, têm causado enormes danos às populações de animais silvestres. 

Segundo VICTOR (1975), o Estado de São Paulo possuia no início do século XIX 
uma cobertura florestal de 81,8% de seu território, sendo reduzida a apenas 8,33% em 
1973.  

Segundo lista oficial do IBDF (1974), 23 espécies de mamíferos, 45 espécies de 
aves e 3 espécies de répteis se encontram ameaçadas de extinção. Além destas, segundo 
COIMBRA FILHO & MAGNANINI (1968), «diversas espécies animais são cada vez mais 
raras, embora abundantes a um tempo relativamente curto». 

Esta situação toma-se ainda mais inquietante quando se constata o deficiente 
policiamento de nossas reservas florestais, as quais são constantemente invadidas por 
posseiros e caçadores.  

Desta forma, a conservação de nossos animais silvestres, principalmente os 
cinegéticos, é realmente problemática. ALMEIDA (1977/1978) sugere a possibilidade de se 
utilizar as florestas implantadas para a conservação de populações de animais silvestres, 
baseando-se principalmente nos seguintes pontos: 

a - estas florestas implantadas com espécies de rápido crescimento mantém um 
mínimo de 10% da área com vegetação natural; 

b - as áreas reflorestadas com monoculturas, embora muito pobres quanto ao seu 
aspecto biológico, podem ser melhoradas com programas de manejo de habitats; 
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c - pode-se fazer a criação e repovoamento destas áreas com animais silvestres, 
principalmente os cinegéticos, que outrora existiram no local; 

d - através de programas de manejo de fauna silvestre estas populações podem ser 
mantidas e aumentadas; 

e - as áreas com florestas implantadas são muito bem vigiadas, sendo possível 
impedir a caça predatória, o que por si só será um fator de importância capital para a 
manutenção da fauna silvestre, principalmente os grandes mamíferos que são facilmente 
abatidos em áreas não protegidas. 

Principalmente quanto a este último item, o autor se apoia em dados obtidos durante 
30 dias de observações de mamíferos de grande e médio portes, feitos em uma floresta* de 
Pinus spp, em São Paulo; que são apresentados na tabela 1, a seguir: 
 
TABELA 1. Mamíferos observados durante 30 dias, na floresta implantada com Pinus 

spp. 
TABLE 1. Mammals observed during 30 days in a manmade Pinus forest. 
 

ESPÉCIES 
SPECIES 

NOME VULGAR 
COMMON NAME 

OBSERVADOS 
OBSERVED 

Nasua sp Quati 30 
Mazama gouazoubira Veado catingueiro 12 
Dasiprocta aguti Cutia 5 
Tayassu tajacu Cateto 5 
Procyon cancrivorus  Guaxinim 2 
Dasypus sp Tatu 2 
Coendu sp Ouriço 1 
Felis sp Gato do mato 1 
 
Fonte: ALMEIDA (1978) 
 

Os reflorestamentos quase sempre são feitos em regiões onde a vegetação primitiva 
já foi destruída e com ela a fauna silvestre, sobretudo os grandes mamíferos, que 
praticamente não existem mais nestas áreas. 

Assim, os trabalhos de criação e repovoamento são de importância vital para a 
conservação da mastofauna nestes locais. 

Repovoamentos de florestas foram feitos no Brasil, por COIMBRA FILHO & 
ALDRIGHI (1971/1972), COIMBRA FILHO; ALDRIGHI & MARTINS (1973), com um 
total de 976 animais, sendo 913 aves, 58 mamíferos e 5 répteis. Estes trabalhos foram 
realizados no Parque NAcional da Tijuca (RJ), o qual apresenta em parte de sua área uma 
floresta heterogênea, implantada com essências nativas**. 

A Fundação Parque Zoológico de São Paulo vem desenvolvendo desde 1971 um 
trabalho de criação e repovoamento de animais silvestres em uma floresta implantada com 
Pinus spp, em Itapeva, SP . (PRESERV AÇÃO, 1976). 

A Companhia Agro Florestal Monte Alegre - CAFMA, com 13.500 ha de 
reflorestamento com Pinus spp, em Agudos no Estado de São Paulo, adquiriu, junto a um 
criadouro* de animais silvestres, 16 catetos Tayassu tajacu, os quais foram soltos na 
floresta implantada em 1974. 
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A população dispunha de um único cocho em um ponto no interior da floresta, onde 
periodicamente era oferecida uma ração de milho triturado e concentrado proteico, que 
servia como complemento da alimentação. natural. 

Após 4 anos, foi objetivo deste trabalho avaliar esta população, com o intuito de se 
conhecer a potencialidade da floresta implantada com Pinus spp para a conservação desta 
espécie animal. 

A área total estudada de 13.500 ha era composta de 11.950 há de reflorestados com 
Pinus spp, 800 ha de pastagens e 750 ha de reservas de cerrado. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

As armadilhas utilizadas na captura dos animais, foram construídas com madeira e 
tela (esquema 1) e colocadas nos locais onde se observava uma maior constância de rastros 
dos catetos. A isca utilizada foi o milho, que era espalhado no chão da armadilha. 

As capturas foram feitas no período de janeiro a agosto de 1978, sendo os animais 
capturados e mantidos em um cercado construído para esse fim, com paredes tipo paliçada 
de moirões de eucalipto com 1,30 m de altura acima do solo e 0,6 m enterrados (esquema 
2). 

 
ESQUEMA 1. Armadilha utilizada para a captura dos catetos, mostrando em detalhe  
 o gatilho. 
 Trap used for the capture of «catetos», showing the trigger in detail. 



 
ESQUEMA 2.  Cerca tipo paliçada de eucalipto, e travessa para sustensão da rede. 
 Fence palisade type made of eucalypt and the girder for the scale. 
 
 Os animais eram alimentados diariamente com a seguinte ração, obtida em um 
misturador para 600 kg: 
 concentração «Suinil-R»  120 kg 
 milho triturado   360 kg 
 farelo de trigo    120 kg 
 O corredor de marcação foi dividido em dois compartimentos interligados e com 
portas para o cercado (esquema 3). 

ESQUEMA 3.  Cercados (A e H) onde os animais foram mantidos após a captura; no 
centro o corredor de marcação (C). 
Lairs (A and H) where the animals are kept after captured, in the 
middle, the marking corridor . 



 
Os animais eram tocados do cercado «A» até o primeiro compartimento do 

corredor, e em seguida ao segundo compartimento, onde era colocada uma rede de «nylon» 
com malha de 10 cm, a qual era suspensa por cordas até uma roldana fixada a 4 metros de 
altura (esquema 4). 

Quando o animal entrava no segundo compartimento, era capturado com a rede que 
fora previamente estendida no chão, e suspenso para ser marcado e pesado. 

A marcação foi feita de acordo com o «sistema australiano» - código com cortes nas 
orelhas (esquema 5). 

Para maior segurança no trabalho de marcação, foi usado um «cachimbo», que era 
colocado após os dentes caninos do animal. 
 

 
ESQUEMA 4.  Corredor de marcação e travessa para suspensão da rede. 
 Marking corridor and the girder for net lifting. 
 

 
ESQUEMA 5.  Código de marcação, segundo «sistema australiano». 
 Marking code according Australian System. 



 
 Após a marcação, era aplicado no local ferido o antisséptico «Lepecid», obtendo-se 
resultados satisfatórios. 
 Em seis animais adultos foi aplicado o sedativo «STRESNIL» em injeções intra-
musculares profundas na cocha. 
 A pesagem foi feita com o animal suspenso na rede usando-se uma balança romana. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Nos sete meses de trabalhos de campo, foram capturados 29 animais, sendo 22 
adultos e 7 jovens. 
 

 
 
ESQUEMA 6.  Planta da área estudada, indicando as principais reservas de cerrado 

(A, H, C, D, E e F), o criadouro (I) e os locais de ceva (2, 3, 4). Os 
círculos indicam os locais onde os animais foram capturados. 
Map of the area studied indicating the main «cerrado" reserves (A, H, 
C, D, E and F) the pen (1) and the feeding sites (2, 3 and 4). The circles 
indicate the sites where the animals where captured. 

 
 Durante a permanência dos animais no cercado, ocorreu apenas a morte de uma 
fêmea adulta, por motivo desconhecido. 



 Os animais aceitavam bem a ração, sendo que esta devia ser controlada para que os 
animais não engordassem em demasia. 
 Frequentemente os catetos tentavam a fuga do local fazendo buracos no chão junto à 
cerca. Tais buracos deviam ser logo tapados, caso contrário a evasão ocorreria. Apenas uma 
fuga foi observada, por ocasião dos trabalhos de marcação, quando os animais ficavam 
bastante agitados: um macho jovem conseguiu saltar a paliçada do cercado. 
 Durante a permanência dos animais no cercado, 4 fêmeas deram cria: a primeira em 
junho - um macho; as três últimas em agosto - dois machos e uma fêmea. 
 Os animais marcados estão relacionados na tabela 2. 
 Entre os animais marcados contaram-se 13 fêmeas adultas com pesos entre 18,0 kg 
e 27,5 kg, em média 22,2 kg; 9 machos adultos com pesos entre 18,5 kg e 26,5 kg, em 
média 22,2 kg; 1 fêmea jovem pesando 3,7 kg e 8 machos jovens com peso médio de 8,6 
kg. 
 Visando-se uma maior segurança no trabalho de marcação, em seis animais foi 
aplicado o sedativo «Stresnil» por via muscular na cocha. A dose recomendada para suinos 
é de 1 ml/20 kg de peso vivo. 
 Nos catetos testados, doses de até 7 ml/20 kg praticamente não surtiram os efeitos 
desejados, sendo observada uma relativa sedação com doses superiores a 8 ml/20 kg. 
 A dose máxima aplicada foi de 10,9 ml/20 kg, não sendo observado nenhum efeito 
colateral, mesmo em fêmeas grávidas.  
 O tempo necessário para sedar os animais variou de 25 a 45 minutos. 
 Após estarem sedados, os animais podiam ser facilmente marcados. O efeito do 
sedativo durava de 3 a 6 horas, dependendo da dose aplicada. 
 As duas fêmeas grávidas submetidas à aplicação do sedativo não sofreram nenhum 
efeito adverso, ambas dando cria, 15 dias após, a leitões normais. 
 O único problema apresentado na aplicação de sedativo, foi o tempo necessário para 
a sedação do animal, em média 32,5 minutos.  
 Durante este tempo o animal ficava suspenso na rede, em uma posição incômoda e 
indesejável. 
 Naturalmente a marcação do animal sedado é mais segura, embora a marcação de 
animais apenas com o «cachimbo» nos pareceu suficientemente segura. 
 Após a marcação, os animais foram divididos em 4 grupos, os quais foram mantidos 
durante 30 dias em pequenos cercados (4,0 m x 4,0 m) distribuídos em pontos diferentes da 
floresta, próximos a banhados e reservas de vegetação natural. Isto foi feito para que os 
catetos se acostumassem com um local de ceva, onde encontrarão um complemento para 
sua alimentação. 
 Após esta permanência nos locais de ceva, os animais foram soltos. 
 



TABELA 2. Catetos capturados ou nascidos nos cercados. 
TABLE 2. «Catetos» captured or born in the pen. 
 

 
N.o DE ORDEM 
N.o OF ORDER 

 
SEXO 
SEX 

ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO 

STAGE OF DEVELOPMENT 

 
PESO (kg) 

WEIGHT (kg) 

 
OBSERVAÇÕES 
OBSERVATIONS 

1 macho 
(male) 

adulto 26,5 - 

2 fêmea 
(female) 

adulta 27,5 grávida 
(pregnant) 

3 macho adulto 21,5 - 
4 macho adulto 21,5 - 
5 macho adulto 19,0 - 
6 fêmea adulta 20,0 - 
7 fêmea adulta 18,5 - 
8 macho adulto 22,0 - 
9 fêmea adulta 18,0 - 

10 macho adulto 18,5 - 
11 fêmea adulta 25,0 - 
12 fêmea adulta 19,0 grávida 
13 fêmea adulta 18,0 - 
14 fêmea adulta 24,0 - 
15 fêmea adulta 21,0 - 
16 macho adulto 22,5 - 
17 macho adulto 24,0 - 
18 macho jovem 13,0 - 
19 fêmea adulta 24,5 grávida 
20 fêmea adulta 26,5 - 
21 fêmea adulta 23,5 - 
22 macho adulto 24,5 - 
23 macho jovem 9,5 nasc. em junho* 
24 macho jovem 10,5 - 
26 fêmea adulta 23,5 - 
26 macho jovem 11,0 - 
27 macho jovem 11,0 - 
28 macho jovem 10,0 - 
29 macho jovem 4,5* nasc. agosto 

(born august) 
30 macho jovem 4,3* nasc. agosto 
31 fêmea jovem 3,7* nasc. agosto 
- fêmea adulta - morreu 

(dead) 
- macho jovem - escapou 

(scaped) 

* pesados em novembro/78 
* weighted in november, 1978 



 
TABELA 3. Catetos submetidos à aplicação do sedativo «Stresnil». 
TABLE 3. «Catetos» treated with the tranquilize «Stresnil». 
 

N.o 
N.o 

SEXO 
SEX 

ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO 

STAGE OF DEVELOPMENT 

PESO 
WEIGHT (kg) 

DOSE APLICADA (ml) 
DOSE APPLIED 

RELAÇÃO (ml de 
SEDATIVO/20 kg) 

RATIO (ml of 
TRANQUILIZED /20kg) 

TEMPO PARA 
SEDAÇÃO 
(minutos) 

ALLAYING (min) 
1 macho 

(male) 
adulto 26,5 12 9,0 45 

2 fêmea* 
(female) 

adulta 27,5 15 10,9 30 

3 macho adulto 21,5 12 11,1 30 
4 macho adulto 21,5 9 8,3 35 
5 macho adulto 19,0 10 10,5 30 

19 fêmale adulta 24,5 10 8,1 25 

* Grávida 
* Pregnant 
 

 
FIGURA 1. Cateto suspenso na rede; notar o «cachimbo» colocado após os dentes 

caninos. 
FIGURE 1. «Cateto» lifted in the net; observe the pipe put behind the canine teeth. 
 



 

 
FIGURA 2. A marcação é feita nas orelhas segundo sistema «australiano». 
FIGURE 2. The marking is made in the ear according Australian system. 
 



 
FIGURA 3. O cateto é pesado na rede, com uma «balança romana». 
FIGURE 3. The «cateto» is weighted in the net with a Roman scale. 
 



 
FIGURA 4. Paliçada de eucalipto (Local B). 
FIGURE 4. Eucalypt palisade (Local B). 
 
4. CONCLUSÕES 
 
 Em vista dos resultados obtidos, pode-se concluir que: 
a) as florestas implantadas de Pinus spp, desde que apresentem reservas de vegetação nativa 
e banhados, podem apresentar condições satisfatórias para o repovoamento de catetos, 
Tayassu tajacu, condições estas que poderão ser sensivelmente melhoradas com a aplicação 
de um programa de manejo e melhoramento de habitat; 
 
b) embora não se possa estimar a população de catetos existente na floresta, por não terem 
sido marcados na época do repovoamento, o número de animais coletados foi satisfatório, 
principalmente ponderando-se que muitos animais abandonaram a floresta, sendo mortos 
nas propriedades vizinhas; 
 
c) não resta dúvida que o principal fator que influenciou no desenvolvimento e manutenção 
desta população foi o controle da caça predatória, com um perfeito esquema de vigilância 
desenvolvido pela CAFMA; 
 
d) o emprego do sedativo «Stresnil» para auxiliar nos trabalhos de marcação, ofereceu uma 
maior segurança, não se observando nenhum efeito adverso nos animais sedados, inclusive 
fêmeas grávidas; 
 
e) o uso do «cachimbo» no animal suspenso na rede toma o trabalho de marcação bastante 
seguro, podendo ser feito sem o uso de sedativo. 
O produto testado apresentou o inconveniente de demorar bastante para sedar o animal; 
 



f) a aplicação de sedativo em catetos pode ser recomendada principalmente para o 
transporte dos animais e pequenas cirurgias eventualmente necessárias; 
 
g) o «sistema australiano» de marcação mostrou ser bastante eficiente para os catetos, não 
ocorrendo problemas de hemorragia, mesmo com os animais adultos. 
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