ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

ANIMAIS CARNÍVOROS SILVESTRES: DE QUE
MANEIRA A QUESTÃO DEVE SER TRATADA
A Prefeitura de Quatis, através da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, lançou uma campanha educativa a respeito do provável
aparecimento de animais felinos de grande porte (carnívoros silvestres)
em propriedades rurais da cidade.
O Município já registrou casos de aparecimento destes animais em
anos anteriores, o que motivou, inclusive, a realização na cidade de um
“Workshop Aparição de Felinos”, no ano de 2015.
Destinado aos segmentos dos servidores públicos e dos produtores
rurais, o encontro teve a participação de representantes dos seguintes
órgãos: CENAP/ICMBio (Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de
Mamíferos Carnívoros); Parque Nacional do Itatiaia; APASM (Área de
Preservação Ambiental da Serra da Mantiqueira); escritório local da
EMATER (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural); Comando de
Polícia Militar do Rio de Janeiro; e Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, entre outros segmentos.
Leia as informações abaixo sobre a questão:

Em Primeiro lugar, quem são os mamíferos carnívoros?

São mamíferos especializados em caçar e comer carne.
Mamíferos carnívoros silvestres são as espécies selvagens, que vivem livres na
natureza, como a onça-pintada, a lontra e o lobo-guará.

A importância dos carnívoros na natureza

Todos os seres vivos têm funções a cumprir no seu ambiente, sejam plantas, fungos,
bactérias ou animais. Quando alguma espécie desaparece de um lugar, as “tarefas”
dela ficam por fazer, desequilibrando o ambiente.
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Sua alimentação é bem variada, podendo incluir ratos, cutias, veados e vários outros
animais, como jacarés, cobras, peixes, caranguejos, insetos e caramujos. Existem
espécies que também comem frutos e mel.

Como prevenir problemas com carnívoros


Várias medidas são adotadas em todo mundo para prevenir problemas com
carnívoros. A solução pode ser simples, se você tomar alguns cuidados e
mudar certos hábitos:



Vacine e faça controle de vermes no seu gado. Animais doentes e fracos são
iscas para predadores.



Leve seus animais para locais seguros à noite, longe das matas. As fêmeas a
ponto de parir, os animais doentes e as crias novas devem ser guardadas em
lugares fechados, como galpões e estrebarias. Recolha porcos, galinhas e
outras aves à tardinha, em chiqueiros e galinheiros bem fechados, com teto.



Informe-se sobre custos de cercas elétricas; o investimento pode ser lucrativo.
Instale cerca elétrica nos locais onde o gado passa a noite e especialmente
nas bordas de mata. Cuide para que a altura da cerca e o número de fios
sejam suficientes para o tipo de predador dos seus animais.



Luzes acessas e espantalhos com formas humanas podem afastar
predadores.



Mantenha cães de confiança cuidando da casa e de seu rebanho.
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Planeje a época de cobertura das fêmeas, apara agrupar os nascimentos
numa mesma época, evitando que as crias nasçam no inverno.



Em alguns locais do Brasil são comuns ataques de cães à criação. Preste
atenção nos animais que rondam sua propriedade e sempre dê comida
suficiente aos seus.



Não cace animais silvestres, nem deixe funcionários e vizinhos caçarem na
sua propriedade. Evite que seus cães andem pelo mato caçando, pois isto
pode atrair onças para suas terras.



Proprietários que usam veneno em carcaças causam uma matança
indiscriminada de animais, como zorrilhos, tatus, aves, sendo que a maioria
não é predador de gado, e só come carniça. Eliminar estes animais é garantia
de problemas sérios no futuro.



Enterre a carcaça de gado morto por doença ou acidente e os restos de abate
para não atrair predadores, pois alguns comem carniça.

ATENÇÃO!

Sempre que um carnívoro estiver rondando seus animais, faça bastante barulho,
batendo em latas ou soltando fogos de artifícios. Não use armas de fogo!

SENHOR PROPRIETÁRIO
Em caso de predação na sua criação, informe rapidamente o CENAP/Ibama e a PróCarnívoros. O Centro Nacional de Pesquisa para Conservação de Predadores
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Naturais (CENAP), do Ibama, é o órgão do Governo Federal responsável pelas
questões relativas aos mamíferos carnívoros.
A Pró-Carnívoros tem interesse em pesquisar casos de predação, ajudando os
proprietários a evitar prejuízos e conservando nossa fauna.

Contato: CENAP/IBAMA
Estrada Municipal Hisaichi Takebayashi Nº 8600 – Bairro da Usina – Atibaia/SP –
CEP: 12952-011
Telefone/Fax: (011) 44116633
e-mail: cenap@icmbio.gov.br

Contato: Instituto Pró-Carnívoros
Av. Horácio Neto, 1030 - Parque Edmundo Zanoni - Atibaia / SP - CEP: 12945-010
Telefone: (011) 44116966
e-mail: procarnivoros@procarnivoros.org.br
Referência: CENAP/IBAMA – PRÓ-CARNÍVOROS - Material educativo - "Carnívoros
Silvestres e Proprietários Rurais - vamos melhorar este relacionamento?"
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