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Estouro de vara de porcos-do-mato, segundo 
Paul Marcoy 1869 vol. 1 :63. 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho foi escrito para servir basicamente de guia zoo
lógico para antropólogos. Discute a relação entre a fauna sul
americana (neotrópica) e o homem aborígine, através da des
crição dos principais grupos e espécies animais, sua história 
geral, ecologia, distribuição regional e utilização pelo homem. 
Geograficamente, este estudo abrange a América do Sul e a 
América Central , até Honduras1 

. 

Existem muitas variedades de animais sul-americanos ; boa 
parte deles é endêm ica e arcaica. Estas variedades, e muitos 
invasores geologicamente recentes, são considerados de local i
zação periférica em relação aos centros mundiais avançados de 
maior evolução. São, portanto, fracos ou pouco desenvolvidos, 
apesar de que alguns possam ser, isto é, de uma maneira ou 
de outra, altamente especializados, e uns poucos, ter uma 
considerável força competitiva, mesmo em conflito direto 
com animais de áreas centrais mundiais mais progressivas. 

A idéia de· uma escala de evolução e de uma classificação dos 
animais como progressivos ou retrocedentes, competitivamen
te fortes ou fracos, especializados ou generalizados quanto à 
estrutura , função e comportamento, está diretamente relacio
nada à história filogenética e geológica da fauna em questão. 
A relação entre as hierarquias evolut ivas ou as posições evolu
tivas dos animais e a etnozoologia não é bem compreendida, 
mas parecem existir alguns indicadores. A maioria dos animais 
domesticados e semidomesticados pertence às categorias mais 
desenvolvidas da vida animal. Fatores da ordem de : conveniên- · 
eia de tamanho, utilidade de produtos ou funções e a própria 
disponibilidade do animal podem ser razões tão poderosas 

1 
Por razões de espaço e da orientação da Suma Etnológica Brasileira, 

voltada ao estudo dos grupos indígenas brasileiros, foram suprimidos 
os dados referentes à fauna - principalmente a domesticada - de re
giões ·Situadas fora de nossas fronteiras. Os trechos omitidos são assi
nalados por:(. .. ) (N. do C.l. 
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para sua domesticação como uma mentalidade e comporta
mento de nível mais alto, ou seja, adaptabilidade e ecologia 
favoráveis ao homem. 

O ser humano uti lizou esta fauna de várias maneiras: como 
alimento, couro, pele, fios (tendões), corda; na qualidade de 
animal de estimação, para cerimoniais e medicamentos; e, fi
nalmente, para produção e trabalho controlados (domestica
ção e semidomesticação). Com esta exploração - e indireta
mente através da expansão populacional, do desmatamento 
resultante da agricultura e da construção de instalações perma
nentes - o homem influiu de maneira adversa na fauna adja
cente, reduzindo o número e a variedade das espécies afetadas. 
Sem embargo, ele próprio foi afetado, sendo sua ocupação de 
determinadas áreas retardada por certos animais, devido às 
doenças transmissíveis e à propagação de pragas de insetos. 
Mediante a domesticação, o homem pode ter salvado do de
saparecimento determinadas espécies como a alpaca, talvez 
a lhama e a cobaia (porqu inho-da-índia ). Isto se admite, 
como certos autores, que estes animais são espécies distintas, 
não derivadas de qualquer forma viva selvagem2

. Apesar des
te ponto de vista não ser sustentado no presente trabalho -
exceto possivelmente com relação à alpaca - parece válido 
no que diz respeito a determinadas plantas e animais, tais 
como a batata, milho, tabaco, amendoim e tomates, das Amé
ricas (Cook 1925 : 41), e o cavalo, o zebu, o camelo dromedá
rio e o veado do Pere David, no Velho Mundo. Comparando
se as muitas espécies de plantas cultivadas - .que existem ape
nas em estado domesticado no Novo Mundo - com os poucos 
animais que podem ser colocados com certeza nesta catego
ria, pode-se concluir que as plantas foram domesticadas mui 
to antes dos animais neste continente. 

Esta conservação foi acidental. Uma conservação verdadeira
mente consciente só se desenvolveu no período Inca. Foi pra
ticada com a vicunha (e o guanaco), o pássaro de guano e tal
vez algumas outras espécies. Tanto quanto se sabe, o aborígine 
do neot rópico não processava qualquer produto animal, como, 
por exemplo, curtir peles para fazer couro por meios quími 
cos (ácido tânico, etc.), preparar perfumes com almíscar ani 
mal ou âmbar gris, cola de gelatina animal ou sabão de gordu
ra animal, exceto possivelmente tinta vermelha extraída de 
insetos cochinilhas. 

Os seguintes animais, com seus respectivos usos, eram os mais 
importantes para os aborígines da América do Sul : 

2 Ver nota 1: a discussão sobre estas espéc ies foi excluída da presen
te edição. (N. do C.l. 

ANIMAIS DOMESTICADOS 

Lhama (Lhama glama glama, ou L. glamal : transporte de carga; carne, 
lã, pele, medicamento, uso cerimonial, fios ou tendões, e como animal 
de estimação. 
Alpaca (Lama pacos): lã, carne, uso cerimonial, medicam,ento, pele, 
tendões, animal de estimação. 
Cobaia ou porquinho-da- índ ia (Cavia porce/lus ou C. p. porcel/usl: car
ne, uso cerimonial, medicamento, animal de estimação. 
Pato-do-mato ou pato-silvestre (Cair ina moschata): carne (e ovos),. ani
mal de estimação. 
(O cão, Canis familiaris, e o peru, Meleagris gal/opavo, não eram ende
mismos neotropicais, apesar de serem encontrados na América do Sul 
em época aborígine como elementos culturais difundidos da América 
do Norte). 

ANIMAIS SEMIDOMESTICADOS 

Doninha ou fuinha (Galictis furax): animal de estimação, caça de chin
chilas. 
Lontra (Lutra sp.): animal de estimação, pescaria. 
Pato-chinch ila extinto (Abrocoma oblativa) : uso cerimonial, alimento(?). 
Paca extinta (Cuniculus thomasil: uso cerimonial, alimento(?). 
Ema (Rhea americana e Pterocnemia pennata ): alimento, penas, animal 
de estimação. 
Marreco (Dendrocygna viduata e D. bicolor): alimento, animal de esti
mação. 
Pato-vapor ( Tachyeres pteneresl: alimento, animal de estimação. 
Jacamim (Psophia): animal de estimação, vigia. 
Aracuãs (Penelope, Ortalis): alimento, a nimal de estimação. 
Mutum (fan.dia dos Cracidae, diversos gêneros): alimento , vigia, animal 
de estimação. 
Maçarico (Oedicnemus domínicensisl: animal de estimação, vigia. 
Papagaio (família Psittacidae, especialmente do gênero Amazona l: ani
mal de estimação, penas. 
Remora (Echeneis naucratesl : captura de tartarugas, peixe-boi e peixes. 

OUTROS ANIMAIS IMPORTANTES 

Macaco (família dos Cebidae, de vários gêneros): alimento, animal de 
estimação. 
Tatu .(especialmente Dasypus novemcinctus l: ai imento. 

Preguiças terrfcolas extintas (dive rsas famílias): ai imento (?). 
Hutias (Capromyidae) das Antilhas vivos e extintos: alimento, animal 
de estimação (?). 
Cu tia (Dasyprocta, diversas espécies): alimento. 

Capivara (Hydrochoerus hydrochaerisl: alimento, couro. 
Paca (Cunicu/us paca): alimento. 
Ouriços (Proechimys e Brotomys e Boromys antilhanos extintos): 
alimento. 
Viscacha da planície (Lagostomus maxímus): alimento. 
Viscacha da montanha (Lagidium víscacía): alimento, lã. 
Mara (Dolíchotis patagonica) : ai imento. 
Preá (especialmente os gêneros Galea, Cavia e Microcavia l: ai imento. 
Tuco-tuco (Ctenomys, várias espécies): ai imento. 
Coelhos (Sy!vilagus, diversas espécies): al imento . 
Leão-marinho (Otaria flavescensl : alimento, pele. 



Foca (Arctocepha/us australisl : alimento, couro, pele. 
Lontra marinha (Lutra felina) : alimento, pele. 
Quati (Nasua): animal de estimação. 
Jaguar (Panthera onça l: esporte (caçada), pele, uso cerimonial e arte. 
Puma ou suçuarana iFe/is concolor): esporte (caçada), pele, uso ceri
monial, arte. 
Jaguatirica (Fel is parda/is): animal de estimação, uso cerimonial (?). 
Boto (preto, lnia goeffroyi; rosado, Sotalia pai/ida): alimento, pele, uso 
cerimonial , mitologia. 
Peixe-boi (Trichechus manatus e T. inunguis): alimento •. gordura (óleo), 
pele. 
Anta ou Tapir (Tapir): alimen,to, pele. 
Caititu ou pecari (Tayassu tajacu e T. pecaril: alimento, pele, animal de 
estimação. 
Veados (Odocoileus, Blastoceros, Ozotoceros, Hippocamelus, Mazama, 
Pudu) : alimento, tendões, animal de estimação, utensílios de osso e chi
fre. 

Guanaco (Lama g/ama guanicoe ou L. guanicoe): alimento, pele, couro, 
lã, animal de estimação, remédio, tendões para fios. 
Vicunha (Lama. vicugna ou Vicugna vicugna): alimento, pele, couro, lã, 
animal de estimação, tendões para fios. 
1 nhambus, jaós, macucos, codornas (família Tinamidae): alimento. 
Pássaro de guano, corvo-marinho ou cormorão (Pha/acrocorax bougan
viliil: guano e alimento. 
Patos e gansos (ordeni dos Anseriformes): alimento. 
Condor ( Vu/tur gryphus) : uso cerimonial e arte. 
Tucanos (família dos Ramphastidae, inúmeros gêneros): penas e animal 
de estimação. 
Tartaruga fluvial (Podocnemis e quel ídeos): ai imento. 
Iguana (Iguana): alimento. 
Pirarucu (Arapaima gigas): alimento e utensíl ias. 
Bagres, mandis, etc. (Platystoma, etc.): alimento. 
Dourado (Salminus): alimento. 
Saba lo (Prochilodus): alimento. 
Lagosta (Panulirus): alimento. 
Camarão de água doce (Macrobrachium): alimento. 
Formigas, mosquitos e outros insetos daninhos: pragas, transmissores de 
moléstias. 
Mexilhão (Myti/us): alimento, utensílios. 
Búzio ou caramujo (Strombus) : alimento, utensílios. 

DEFINIÇÃO DO NEOTRÔPICO 

A América do Sul, juntamente com as Antilhas do Caribe e a 
América Central (ao sul do planalto do México), constitui o 
chamado Neotrópico. É uma das seis maiores regiões (ou es
feras) zoogeográficas continentais do mundo, isto sem levar 
em conta as regiões marinhas. 

As outras cinco são as seguintes: 1) Neártíca: América do Nor
te, ao norte da zona tropical mexicana; 2) Paleártíca: Ásia (ex
ceto na região sudeste), Europa e África, ao norte do deserto 
de Saara; 3) Etíópíca: África, ao sul da faixa mediterrânea e Ma
dagascar; 4) Oriental ou Indiana: sudeste tropical asiático e Ma
lásia; 5) Australásia: Austrália, Nova Guiné, Nova Zelândia e 

Oceania. As regiões Neártica e Paleártica são designadas mui
tas vezes pelo nome comum de Holártica porque seus relacio
namentos são obviamente mais estreitos que o usual. (Ver 
Lydekker 1896; Sclater & Sclater 1899). Certos estudiosos 
são de opinião que também a Oceania pode ser validamente 
separada como uma área independente. 

A região neotrópica não é a maior em dimensão, mas cobre a 
maior área latitudinal (78 graus) e tem a maior percentagem 
e o maior número de formas únicas ou endêmicas. Esta sur
preendente quant idade de endemismo, associada ã riqueza ge~ 

neralizada da fauna, deve-se a uma combinação de: 1) grandes 
áreas; 2) meio ambiente diversificado; 3) isolamento muito 
prolongado, principalmente da América do Sul, como uma 
ilha continental durante a maior parte do período geológico 
terciário; 4) uma grande variedade de animais antes do isola
mento; 5) uma posição periférica em relação à massa de terra 
holártica. 

A América do Sul propriamente dita - omitindo-se a sub-re
gião da América Central - ocupa uma superfície de 6.825.876 
de milhas quadradas. Essa área corresponde a 2/3 da América 
do Norte incluindo a América Central, 1/3 da Eurásia, 5/8 da 
África e duas vezes e meia a superfície da Austrália. Assim 
sendo, é uma área suficientemente grande para um desenvol
vimento biológico diversificado. A América do Sul tem as 
montanhas mais altas e as mais extensas áreas habitáveis, os 
desertos mais completos e a maioria das florestas úmidas tro
picais do hemisfério ocidenta l, assim como muitos outros 
meio-ambientes que permitem a diversidade biológica. 

Tendo estado isolada da América do Norte como uma ilha con
tinental, desde a época eocena (terciário inferior ou era ceno
zóica) até aproximadamente o plioceno médio, permitiu que 
o fator tempo - no desenvolvimento biológico - agisse em 
direção a pontos terminais de evolução adaptativa (radiati
va). Antes do isolamento da época eocena, a América do Sul 
tinha, certamente, uma fauna diversificada. Isolada por lon-
go tempo, evoluiu morfologicamente em séries distintas. • 

Finalmente, a América do Sul ocupa uma posição periférica 
em relação à massa de terra holártica, constituindo o habitat 
de formas primitivas sobreviventes. Ao iniciar-se o isolamento 
da época eocena, a fauna era constituída de espécimes endê
micos e intrusos que podiam ser conceituados como evoluti
vamente semi-estáticos. Sob a influência do isolamento, vá
rios deles tornaram-se suficientemente maleáveis para produzir 
séries novas de filogenia, ou de persistir e continuar a evoluir 
devido à não-invasão de formas "superiores" de outras regiões. 

191 
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Todos estes fatores conferem à América do Su l, isto é, à ·região 
neotrópica propriamente dita, uma posição ímpar entre as 
regiões zoogeográficas, no que se refere à riqueza e endemis
mo da fauna (e também da flora). 

A região neotrópica conta, ainda, com uma grande quantida
de de formas invasoras relativamente recentes, vindas da 
América do Norte, pós-contato, do pi ioceno superior, atra
vés do holoceno. Em conseqüência, sua fauna é caracterizada 
atualmente por esta mistura de antigos espécimes endêmicos 
com endêmicos invasores recentes e com formas totalmente 
intrusas. O homem e certos animais setentrionais dominantes 
são invasores pós-plioceno. 

FAUNA GERAL DA REGIÃO NEOTRÔPICA 

Ao primeiro contato, a maioria dos animais do neotrópico pa
rece estranha e, alguns deles, realmente bizarros. A lista que se 
segue dá uma noção das muitas formas com as quais pode de
parar-se o visitante de outra região. 

Mam íferos 

Gambás marsupiais; muitas variedades estranhas de morcegos, inclusive 
o de nariz em folha e o autêntico vampiro sugador de sangue; sagüis e 
macacos com caudas preênseis e outros correlatos; os anômalos tatus 
e preguiças e os tamanduás, autênticos placentários desdentados; inú
meros roedores, alguns de grande porte, incluindo-se preás, capivaras, 
cutias, pacas, chinchilas, maras, viscachas, etc. ; quatis e "juparás"; 
felinos de vários tipos, como suçuaranas ou pumas, jaguares e muitas 
espécies menores de pêlo manchado ou sem manchas; inúmeros muste-
1 ídeos, inclusive uma lontra fluvial gigante (ariranha), iraras e furões; 
um tipo de urso; raposas e um cachorro-do-mato aberrante (guará); vea
dos e porcos pecaris, lhamas, alpacas, guanacos e vicunhas; antas, pei · 
xes-bo i e botos. 

Pássaros 
Ema; codornas, perdizes, inhambus, jaós, macucos, corapapás, ja
burus e jacamins; patos-do-mato e gansos selvagens; pombos e rolas; 
condores, urubus e gaviões; mutuns e aracuãs; ciganas, saracuras, 
colibris, seriemas, guácharos, tucanos, cotingas, pica-paus, beija-flores, 
araras e muitos papagaios e periqu itos; assim como papa-formigas, 
andorinhas, orioles, melros, cropendolas, sanhaços, tordas, pardais 
e tentilhões, etc. 

Répteis 
Crocodilos e jacarés; matamatás e outras tartarugas fluviais; cágados; 
iguanas e outros lagartos grandes; jibóias e sucuris; jararacas e surucucus, 
etc. 

Anffbios 
Os ceei! ídeos, cobras-de-duas-cabeças ou cobrões-cegos; rãs marsupiais 
e vivíparas; rãs com eh if res e sapos venenosos. 

Peixes 
Peixe .Pulmonar; uma surpreendente variedade de bagres grandes e pe
quenos, cascudos ou sem casca; poraquês, enguias e arraias de água do· 

ce; o pirarucu gigante; peixes carnívoros; o dourado, semelhante ao sal
mão e inúmeros lindos pe ixes minúsculos do tipo usado em aquário, etc . 

Outros animais 
Mi r íades de insetos, inclusive moscas que picam e mosquitos; vespas 
enormes e minúsculas abelhas sem ferrão; formigas-de-fogo, formigas 
de correição, saúvas, cupi ns ou térmitas de solo ou arborícolas e formi· 
gas solitárias gigantes; vaga lumes; enormes mariposas da floresta e bor
boletas de formas brilhantes; carrapatos e percevejos vermelhos; aranhas
caranguejeiras; centopéias, enormes lesmas terrestres e o estranho Pe· 
ripatus de muitas patas, etc. 

HISTÓRIA DA FAUNA DO NEOTRÔPICO 

A fauna do neotrópico tem uma história geológica única que é 
responsável por sua constituição atual. É usada a seguinte es
cala geológica, da época mais antiga à mais recente: 

Era mesozóica 
Era cenozóica 

Época paleocena 
Época eocena 
Época oligocena 
Época miocena 
Época pl iocena 

Época pleistocena 
Época recente (holocena) 

Período inicial de contato na era mesozó ica 

{ Secundário 

r 
Terciário 

{ Quaternário 

No mesozóico superior e no terciário inferior, a América do 
Sul era 1 igada a um outro continente, quase certamente à 
América do Norte. Ourante estes milhões de anos, a fauna 
da América do Sul foi parcialmente a mesma que a do con· 
tinente inter! igado. A fauna vertebrada básica terciária incluía 
marsupiais, qui rópteros (morcego), primatas, desdentados, 
roedores e ungulados entre os mamíferos; entre os répteis, 
tartarugas Pleurodira e Testudo (?)e crocodilos Caiman, assim 
como muitos outros grupos não-fósseis. 

Per íodo de isolamento terciário 

Ourante o eoceno, ol igoceno, mioceno e a metade inferior do 
plioceno, a América do Sul era uma ilha continental (a Amé
rica Central, tal como existia, era parte da América do Norte}. 

Da fauna básica existente surgiram os endemismos primários 
atuais e também muitos outros agora extintos. Desses últimos, 
os representados por fósseis eram em sua maioria mamíferos e 
incluíam borienídeos carnívoros e marsupiais polidolopídeos e 



• 

tipotóreos semelhantes a roedores, preguiças terrícolas, tatus 
gliptodontes, proterotéreos e notohipídeos semelhantes ao ca
valo, macrauquenídeos semelhantes ao camelo, toxodontes 
semelhantes ao hipopótamo, astropotéreos com presas, piro
téreos semelhantes ao mastodonte, enteloniquianos herbívoros 
e providos de garras (homalodotéreos), etc. Muitos desses ani 
mais eram diferentes e no que se refere à morfologia, " de um 
absurdo ultrajante" (Scott 1937: 518) . Todos estiveram limi
tados à América do Sul. Nenhum antropóide; humanóide, car
nívoro verdadeiro, murídeo, proboscídeo, eqüídeo verdadeiro, 
cervídeo ou bovídeo desenvolveu-se na América do Sul. São 
originários do Velho Mundo ou da Neártica. Todos os ti.pos 
- os especializados que mais tarde tornaram-se extintos e os 
especializados ou generalizados que sobrevivem até hoje - es
palharam-se pela América do Sul e, durante o imenso espaço 
de tempo em que durou sua existência como ilha-continental, 
preencheram os inúmeros nichos ecológicos (Scott 1937; Rus
coni 1933). 

Período de contato da época pliocena média à época recente 

No plioceno médio, houve contato terrestre com a América 
do Norte e a América Central, que persistiu até a época moder
na (cf. Matthew 1939; Simpson 1940a: 157, 1940b e 1943: 
416; e Scott 1937: 1.21) . 

Imediatamente após este contato continental, começou um 
grande intercâmbio de animais que continua até a época mo
derna, apesar do fato de que mais animais setentrionais vieram 
para a América do Sul do que vice-versa. Isto porque: 1) os 
animais setentrionais estavam especializados de forma mais 
eficiente segundo linhas semelhantes de morfologia adaptativa 
e eram melhores competidores; 2) a América Central - faixa 
sul da Neártica - era habitada por espécimes tropicais evoluí
dos de famílias setentrionais mais desenvolvidas ou por alguns 
sobreviventes per iféricos de formas primitivas. Da América 
Central neár:tica terciária foram para a América do Sul as for
mas pliocenas neárticas, já semitropicalmente adaptadas, de 
morcegos, roedores cricetídeos, coelhos, felinos, lobos, raposas, 
mustelídeos, ursos, veados, antas, cavalos autênticos, pecaris, 
camel ídeos, mamutes e mastodontes, assim como alguns pássa
ros e outros animais. Esta invasão continuou através dos perío
dos pleistoceno e recente. O homem foi um dos invasores mais 
tardios: pleistoceno inferior ou holoceno superior. Os invasores 
setentrionais foram bem-sucedidos. Penetraram extensamente 

e a maiorir.i sobreviveu, excetuando-se os cavalos, lobos, tigres 
de dentes de sabre, mamutes, mastodontes e a maioria dos 
ursos. Nenhum bovídeo neártico (gado vacum, bisão, búfalo, 
carneiro, cabra, etc.), contudo, penetrou na América do Sul, 

provavelmente porque nenhum deles chegou a ser um habitan
te adaptado ao semitrópico da América Central pliocena neár
tica. Todos, aparentemente, habitavam as planícies e monta
nhas das latitudes mais setentrionais e estavam muito distantes 
da área de 1 igação. 

Inversamente, do sul para o norte - especialmente para as zo
nas tropical e subtropical da América Central e da área sul re
cente neártica - foram alguns gambás, morcegos, macacos, 
preguiças terrícolas e arborícolas, gliptodontes e outras espécies 
de tatus, tamanduás, roedores histricóides, beija-flores, papa
gaios, etc. Nenhum exemplar único ungulado neotropical, que 
já estivesse extinto ou confinado às planícies austrais (tempe
radas) da América do Sul, empreendeu essa migração. Nas 
zonas favoráveis da América Central e do sul do México, os 
numerosos invasores neotropicais competiram bem e sobre
viveram, dando à atual sub-região centro-americana seu cará
ter neotropical. Mais para o norte, no território norte-ameri
cano, onde algumas formas penetraram (especialmente as 
preguiças terrícolas e gli ptodontes), poucos sobreviveram. Entre 
os mamíferos, restam hoje apenas o ouriço ou coandu, o gambá e 
um tipo de tatu de nove listras. O pecari de colar branco pode 
ser uma forma primitiva sobrevivente de uma espécie pleistoce
na norte-americana, mais amplamente distr ibuída, e a jaguati
rica, o jaguar e o quati, originariamente neárticos, podem ser 
invasores inversos da orla fronteiriça. Se a se.paração cenozóica 
intercontinental tivesse existido na Neártica sul,_ e se a área 
neotr9pica pré-pliocena tivesse possuído uma orla semitempe
rada ao norte - especialmente com uma ecologia de planície 
- a quantidade de formas neotropicais que penetraram na re
gião Neártica teria sido muito maior. 

Este contato entre a América do Sul e do Norte foi uma ocor
rência importante na história da fauna neotróp ica porque a 
"era dos mamíferos" estava em seu auge. Isto é, os mamíferos 
de vários gêneros - entre os quais, o homem - eram numero
sos e extremamente especial izados. Assim sendo, a periferia de 
cada um dessP.s continentes foi invadida pelos membros domi
nantes de todos os tipos da periferia adjacente. 

Cabe salientar, contudo, que a América Central era estreita. 
Nestas condições: 1) a progressão de invasores processou-se 
antes como uma lenta infiltração do que como uma rápida 
invasão maciça; 2) penetraram apenas as espécies adaptadas 
aos trópicos das áreas periféricas adjacentes da América do Sul 
e do Norte; 3) membros exclusivos das áreas temperadas de 
ambos os continentes viviam muito afastados da ligação terres
tre e não fizeram a travessia . Este último fator foi um tanto 
anulado pelas variações das linhas isotérmicas equatoriais du
rante as glaciações da época pleistocena, acompanhadas pelas 
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espécies equatoriais. O homem pré-histórico penetrou na Amé
rica do Sul através desta estreita faixa centro-americana. Esta 
migração foi lenta, quer o homem tenha habitado o Novo 
Mundo durante a última glaciação, ou depois desta. Sua expan
s~o total - do estreito de Bering ao cabo Horn - deve ter levado, 
pelo menos, vários milênios. 

As formas setentr ionais estão substituindo os endemismos neo
tropicais, empurràndo-os para pequenos habitats per iféricos ou 
de isolamento central. A substituição dos ind(genas pelo ho
mem branco tem sido extremamente rápida e ainda continua a 
exercer-se. 

A expansão das espécies em território "novo", previamente 
acess(vel ou inacess(vel, nao tem sido muito estudada. Cer
tamente, as reversões e oscilações sao comuns na extensao 
desta expansão por longos per(odos e grandes distâncias. Tais 
reversões podem ser causadas por fatores climáticos extremos 
de natureza temporária (secas, inundações, ondas de frio, etc.), 
catástrofes geológicas dinâmicas (erupções vulcânicas, fluxos 
de lava, etc.) e fatores biológicos (epidemias, forte competição 
de um novo competidor, perda ou mudança de vegetação, etc.). 
Todos estes fatores deveriam ser lev~dos em conta em qualquer 
cogitação sobre o movimento intercontinental das formas or
gânicas sul e norte-amer icanas. 

A fauna neotrópica pode ser divid ida no~ seguintes tipos h is
tóricos: 

ENDf:MICOS 

PRIMÁRIOS (de troncolterciár io inferior) 

Indígenas: evoluídos de antigo tronco, p. 
ex .. cobaias. tatus, etc. Provavelmente pou
cas espécies pr imitivas sobreviventes do 
tronco original paleoceno permanecem 
imutáveis. 

1 

SECUNDÁRIO (de invasores neárticos 
pós-pi iocenos) 

Evoluídos: p. ex .. 
guanaco. raposa de 
juba. veado pampeiro, 
etc. 

1 

Primitivos 
sobreviven
tes: p. ex., 
urso (?). pe
carí, etc. 

Relativa-
'--~--- mente sem 

modifica
ções: ho
mem, puma 
etc. 

INTRUSOS 

Muitas espécies endêmicas e a maioria dos gêneros e fami'lias 
assim c lassificados são endemismos. primários, isto é, sêo neotro
p icais através de toda a sua história geológica. Descendem dos 

tipos isolados na América do Sul no início do terc iário. Ou
tros endemismos, a maioria pertencente ~s categorias inferio
res dos gêneros e espécies, são endêmicos secundários, descen
dentes de formas invasoras (intrusas) da América do Norte 
da fase pós-contato (época pós-pi iocena). Resultam das modi
ficações subseqüentes à invasão - ou da extinção subseqüente 
de troncos relacionados na América do Norte - isto é, são 
formas primitivas sobreviventes. 

Quando se consideram os níveis taxonômicos mais elevados, 
tais como famíl ias e mesmo ordens, torna-se evidente a distin
çao entre endemismos primários e secundários. Todos os Brady
podidae (preguiças arborícolas), Dasypodidae (tatus) e Myr
mecophagidae (tamanduás) são endêmicos primários, assim 
como os Callitrich idae (sagüis), Cebidae (macacos), Histrico
morpha (roedores histricomorfos), etc. Contudo, todos os 
Felidae (felinos), Canidae (cães e raposas), Mustelidae (animais 
mustel (deos, do tipo da doninha ou fuinha) - de fato, toda a 
ordem Carnívora na área neotrópica - e os Cricetidae (roedo
res cricetídeos) são intrusos, apesar de vários deles terem-se 
tornado, mais tarde, endemismos secundários. Os camel (deos, 
alpaca, guanaco e vicunha, também eram originalmente intru
sos. Invasores relativamente sem modificações não são nume
rosos; entre eles estão o puma e o homem. 

Alguns dos troncos endêm icos primários têm correlativas na 
África e na Austrália. Este fato levou alguns autores a postular 
um depósito glaciár io pleistoceno continental tardio ou liga
ções terrestres através dos oceanos Atlântico ou Pacífico. An· 
tes da era terciária, a história da fauna da América do Sul é 
obscura. A história terciária é melhor explicada pela teoria 
de Matthew ( 1915, reeditada em 1939). Trata da evolução das 
formas mais desenvolvidas - inclusive do homem - na Holár
tica, e de sua penetração em épocas .propícias (quando exis
tiam conecções terrestres) para os continentes periféricos. Aí 
permaneceram, suprimindo formas menos dominantes e tor
naram-se, por sua vez, relativamente primitivos pela extinção 
ou pela evolução emergente de populações correlatas nas áreas 
holárt icas centrais de onde eram originários. É sabido que uma 
seqüência semelhante de acontecimentos ocorreu quando a 
América do Sul esteve ligada à América do Norte, através da 
América Central, durante o pl ioceno médio. 

DIVISÕES ECOLÓGICAS E ZOOGEOGRÁFICAS DA ÁREA 
NEOTRÔPICA · 

Divisões ecológicas 

De maneira geral, a área neotrópica exibe climas tropicais e 
temperados, bem como formações ecológicas. Os picos andinos 



são boreais. A parte tropical é bem maior que a temperada; só 
a bacia amazônica abrange 2.000.000 de milhas quadradas 
(cerca de 5.180.000km2 

). Este é um fator importante, uma 
vez que não foi na zona tropical da área neotrópica, e sim nas 
regiões temperadas que o homem desenvolveu altas culturas, 
a par de uma etnozoologia complexa. Na região neotrópica, a 
área temperada limita-se ~ relativamente estr~ita porçao sul da 
América do Sul. 

1) Num sentido mais amplo, as formações ecológicas tropicais 
correspondem à floresta pluvial, à planície pouco fértil e às 
margens fluviais e marítimas. A maioria dessas formações se 
correlaciona com temperaturas elevadas e altos índices pluvio
métricos, o que é considerado enervante para o homem e ou
tros mamíferos proveniente de zonas temperadas. 

A floresta úmida é o aspecto mais típico da ecologia tropical. 
Como em outros locais do mundo, espelha a natureza biológica 
em algumas de suas manifestações mais desenfreadas e esmaga
doras. Literalmente, centenas de espécies de plantas e animais, 
tanto similares cor:no extremamente diferentes, são encontra
das dentro de uma área restrita, apesar do fato dos exemplares 
de cada tipo serem relativamente escassos e do homem utilizar 
menos espécies do que seria de se esperar. A etnobotânica é 
mais desenvolvida do que a etnozoologia. Os animais distri
buem-se em determinados locais. Nos recônditos da floresta 
parecem estar completamente ausentes, embora uma pesquisa 
cuidadosa possa, eventualmente, descobr ir muitas formas infe
riores de vida animal. Os invertebrados parecem ser a forma 
dominante de vida animal, e os mamíferos não parecem ser 
numerosos, tanto em espécies quanto em indivíduos. A decom
posição orgânica é rápida e a preservação de alimentos, difícil. 
A natureza se restabelece semp·re que molestada e compete 
com o homem, cujo avanço cultural envolve uma interferência 
e uma permanente modificação da mesma. Os peixes consti
tuem uma das mais importantes formas de vida animal para o 
homem. 

Não existe paralelo, na área neotrópica, com o complexo cul
tural búfalo aquático-porco-galinha-arroz do sudeste asiático 
tropical. Estas espécies existem, atualmente, mas são introdu
ções pós-colombianas e não formam um complexo cultural 
especial. 

O aspecto fluvial da ecologia tropical é também característico, 
e na estação das chuvas estende seus limites mais além das 
terras baixas inundáveis. Ocorrem, comumente, animais aquá
ticos e arborícolas. As formas terrestres são encontradas adja
centes às margens. Ocasionalmente, algumàs espécies são en
contradas em concentrações surpreendentemente numerosas. 

Peixes-boi e peixes são da maior importância. O transporte por 
canoa é bastante eficiente. Assim sendo, o homem encontra no 
meio ambiente fluvial a melhor forma de sobrevivência nas 
terras baixas tropicais, em contraste com outras associações. 

As planícies (pastos), grandes e pequenas, estão presentes na 
área neotrópica tropical. Tornam-se geralmente pantanosas, 
no período das chuvas, e relativamente infecundas. Em época 
recente, estas planícies não produziram uma fauna complexa, 
com exemplares de algumas espécies facilmente utilizáveis e 
numerosas, como aconteceu com as planícies mais férteis da 
América do Norte e da África. Se uma fauna semelhante exis
tiu no passado nas planícies tropicais, tornou-se extinta. 

A ecologia da costa marítima tropical é complexa. Os rios 
depositam aluvião rico em nutrientes. Desaguam em baías 
relativamente serenas, ou nos locais onde aflora, perto da 
costa, a água salgada que vem das profundezas oceânicas, fria 
e também rica em nutrientes. Os mangues são igualmente 
abundantes em vida animal. As praias exclusivamente arenosas 
e as costas rochosas, batidas pelas ondas, têm a fauna mais 
pobre. Atraído pela facilidade de exploração da fauna costeira, 
o homem preferiu, possivelmente, as baías abrigadas perto da 
embocadura dos rios aos mangues pantanosos, praias arenosas 
ou costas rochosas. Os mariscos e crustáceos seriam mais usa
dos pelo homem do que pelos peixes. As ilhas com recifes de 
corais são, contudo, mais ricas em peixes do que em moluscos. 

A ecologia da montanha tropical - assim como determinadas 
formações marítimas - é igualmente adequada ao homem, 
mas ocupa uma área pequena na região neotrópica. Ao longo 

dos Andes setentrionais e nos planaltos das Guianas, as condi
ções da montanha tropical aproximam-se da zona temperada, 
apesar das mudanças de estação serem menos contrastadas. 

2) As formações ecológicas da área neotrópica temperada ocu
pam, em sua maior parte, a região sul . Incluem planícies, este
pes e montanhas, com alguns trechos desérticos e boreais. 
Existem, contudo, poucas espécies caracterizadas como desér
ticas ou boreais, porque estas regiões sao comparativamente pe
quenas e habitadas pela fauna de outras biotas maiores. As 
estepes desérticas e boreais foram importantes na ecologia do 
homem porque, quando enfrentadas de modo adaptativo ofe
recem condições semelhantes a oásis para populações concen
tradas. 

As estepes e planícies da área sul temperada neotrópica pos
suem uma típica fauna de plan i'cie, que inclui espécies de came-
1 ídeos, maras, viscachas de planície, tatus, tuco-tucos, e mas, 
determinados tinami'deos, aves aquáticas de regiões eleva
das, etc. Esta fauna atual é apenas um remanescente da fau-
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na muito mais rica da época pleistocena, que inclui'a ·tam
bém cavalos, toxodontes, gliptodontes, preguiças terri'colas, 
ursos, lobos, veados que se assemelham aos alces, etc. Esta 
fauna é comparável - se bem que em escala menor - à das 
grandes planícies norte-americanas, composta pelo bisão, an
ti'lope, alce, lobo, lebre, esquilo da pradaria, galinha da prada
ria. E, ainda, à fauna dos platôs e planlcies do sul e do leste 
africano, composta pelo antílope, zebra, gnu, alcéfalo, leão, 
cachorro, avestruz, galinha-d'angola, etc. Entre as faunas 
recentes conhecidas de plani'cie é a mais rica em animais de 
grande porte. 

Na área n~otrópica temperada, o homem é um importante ele
mento da fauna ; pode tê-1 o sido, também, durante o piei stoceno 
superior. Foi, certamente, competidor contemporáneo de uma 
série de mamíferos atualmente extintos. O homem da Mongó
lia e o caucasiano constituem, provavelmente, um organismo 
do clima e da ecologia temperados. Aparentemente, ~stas con
dições lhes são extremamente agradáveis, propiciando elevada 
atividade mental e física. Os climas frios e secos das regiões 
temperadas são favoráveis à preservação do alimento, o que 
vem a ser um importante fator para a sedentariedade e para o 
desenvolvimento da criação animal e da agricultura. 

Na extremidade sul da área temperada neotrópica, o homem 
construiu, com base na fauna de planície - particularmente 
do guanaco e da ema - uma cultura etnozoológica sem domesti
cação, comparável à cultura bisão-antílope dos índios das pla
nícies, ou à cultura dos índios das florestas setentrionais e da 
tundra norte-americanas. Nas partes setentrionais mais altas 
da área neotrópica temperada (Peru, Boi ívia, noroeste da Ar
gentina, norte do Chile), o homem construiu, com base na 
lhama, alpaca, cobaia e o pato-silvestre, uma cultura com domes
ticação muito mais complexa que a similar do iaque, cavalo e 
camelo bactriano do planalto central asiático. Nesta área - o 
altiplano da América do Sul - a etnobotânica foi altamente 
desenvolvida com grande número de plantas cultivadas, tais 
como: o milho, batata, feijão, abóbora, quinoa, tabaco e coca. · 
Nesta região, a cultura humana culminou com o extraordinário 
império Inca. 

A extensão setentrional de estepe e montanha da área neotró
pica temperada sul merece consideração especial. Foi o berço 
da mais elevada cultura humana e do maior desenvolvimento 
de animais domesticados e plantas cultivadas. É uma região de 
rápida transição entre as formações boreais, temperadas e 
tropicais; entre climas. frios e secos, quentes e úmidos. Possui 
tundras, estepes, montanha, floresta temperada, floresta tro
pical e deserto. 

A maior concentração na área neotrópica de diferentes espé
cies de plantas e animais parece ser encontrada nesta região, 
especialmente nos declives orientais e nos contrafortes dos An
des peruanos. Este fenômeno pode ser o resultado das rápidas 
transições devidas à altitude, combinadas com a existência de 
vales fluviais profundos e isolados, num terreno extremamente 
acidentado. Uma área aparentemente semelhante de zonas 
transicionais existe no sudoeste da Ásia - área iraniana-meso
potâmica - onde teve lugar o maior complexo conhecido de 
domestição animal e cultivo de plantas: cavalo, camelo, gado 
vacui:n, porco, cabra, carneiro, trigo, cevada, centeio, sorgo, 
etc. As culturas Maya-Nahua-Asteca desenvolveram-se também, 
provavelmente, numa área de transição semelhante; isto é, en
tre as estepes sul da área neártica e o norte da área neotrópica 
tropical. 

Dois fenômenos podem ser correlacionados com o elevado 
desenvolv imento cultural humano destas reg iões de transição : 
1) mudanças · climáticas acentuadas em torno dos. últ imos 
10.000 anos; 2) a extinção da maioria.das espécies aparentadas 
aos atuais animais .domesticados e plantas cultivadas. 

A ecologia das costas marítimas temperadas é complexa. A 
fauna é rica, especialmente em áreas abrigadas perto da vazão 
de correntes ou onde afloram águas fr ias profundas perto da 
costa. As águas fluviais e as águas · marítimas profundas são 
ricas em sais nutritivos solúveis: nitratos, fosfatos e si 1 icatos. 
As costas do extremo sul e sudoeste da· América do Sul são 
favorecidas por águas férteis e pela formação de baías profun
das, onde floresce a vida 1 itorânea. Juntamente com a vida 
aquática, existe uma rica fauna de vertebrados - peixes, pássa
ros e mam(feros - q ue eram fácil e largamente utilizada pelo 
homem aborígine. ( ... ) 

Divisões zoogeográf icas 

A zoogeografia, ecologia e etnozoologia são estreitamente 
inter-relacionadas. As áreas zoogeográficas, de vár ios graus de 
exclusividade, são caracterizadas por um conjunto de animais 
diferente do que caracteriza uma área adjacente. Existem di 
versas divisões zoogeográf icas da parte tropical da área neotró
pica devido a histórias geológicas d istintas. A parte temperada 
constitui uma sub-região zoogeográfica única. Esta sistematiza
ção permite uma boa compreensão da fauna neotropical. 

Quatro sub-regiões principais podem ser consideradas na 
' área neotrópica. Para um resumo das interpretações de di-

f.erentes autores sobre a zoogeografia neotropical, que, su
perficialmente, mostram muitos desacordos, ver Lane (1943), 
Lydekker (1896:135 e ss.) e Sclater & Sclater (1899 pr.3). As 



diferenças entre estes autores no que se refere ao número e 
extensão das sub-regiões resultam provavelmente do emprego 
de divisões taxonómicas maiores ou menores como base para 
uma diferenciaçâ'o regional. 

1) Guiana-Brasil. Formaç<'Ses ecológicas da floresta tropical ri
beirinha da América do Sul. 
2) América Central. Formações ecológicas de floresta tropical 
ribeirinha centro-americanas. 
3) Antilhas-_ Formaç<'Ses ecológicas de floresta tropical marinha 
das Grandes Antilhas. 
4) Patagônia-Chile. Formações ecológicas temperada-boreais 
de estepe-montanha sul-americanas . 

A sub-região Patagônia-Chile é a mais diferenciada e pode ser 
tida, legitimamente, como uma combinação das três outras 
sub-regiões (como foi apontado pela ecologia). A Guiana-Bra
sil é a t(pica sub-região tropical neotropical, e tem duas sub-re
giões tropicais fronteiriças: as Antilhas, onde as condições de 
isolamento insular contínuo resultam numa excepcional di
ferenciação da fauna; e a América Central, que é, na realidade, 
uma zona de meS'cla entre a área neártica e a neotrópica, mas 
cuja flora, clima e a maioria dos elementos da fauna são tro
picais (neotropical). É, por isso, tida como uma sub-região 
desta última. As áreas transicionais· entre as sub-regiões são 
consideradas por alguns como sub-regiões propriamente di
tas, sendo melhor classificadas como subdivisões menores, de 
nível igual ao de outras subdivisões de sub-regiões maiores. 

O clima, vegetação e geomorfologia destas regiões são trata
dos em outro trabalho e os tipos principais mostrados nos ma
pas 8, 9 e 1 03 

. 

Sub-região Gu iana-Brasi 1 

Esta sub-região inclui toda a América do Sul continental tro
pical (com exceçâ'o da faixa costeira do extremo noroeste 
da Colômbia e do Equador) e as Pequenas Antilhas. A perife
ria meridional indefinida estende-se desde a região ~lta dos An
des, no norte do Peru e do Equador meridional ; para o sul, do 
lado leste, diagonalmente, até a região do rio da Prata; e do 
lado oeste dos Andes, para o sul, até o Peru meridional. Assim, 
o limite sudoeste cerca uma estreita extensão ao norte da sub
região Patagôn ia-Chile, nos Andes centrais. 

A fauna é variada, caracterizando-se pela abundância de gam
bás e morcegos; e, ainda, pela de macacos, sagüis, taman
duás, pregu iças, tatus, coelhos, esquilos, roedores tipicamente 
histricomorfos (rato de espinho, rato de cerdas, cutias, pacas, 

3 
Cf. Carl O. Sauer, HSAI vol. VI : 319-344. 

capivaras e porcos-da-índia, Cavia, etc.); pelo guaximim, " ju
pará", irara, jaguatirica, jaguarondi, jaguar, raposa de juba, 
guará, urso de óculos, boto, anta, peixe-boi, veado pequeno, 
cervo do pantanal , caititu, etc. A maior parte da rica fau
na de pássaros neotropical é encontrada nesta zona , inclusive 
aracuâ's, mutuns, jacamins, papagaios, tucanos, diversos ti
namídeos, etc.; e também pela maioria da rica vida réptil, 
anfíbia e de peixes, inclusive as famosas e abundantes tarta
rugas fluviais . Esta é também a sub-região dos insetos de abun
dância inacreditável e das moléstias tropicais causadas pela 
fauna que tornam a vida sedentária do homem difícil em deter
minados lugares e épocas. (Ver Mello Leitão 1937). Animais 
domesticados são, em grande párte, inexistentes. Nesta sub-re
gião, até mesmo a cobaia, o cachorro e o pato-silvestre care
cem de distribuição universal. 

Sub-região da América Central 

Engloba toda a América Central ao sul do platô do México 
meridional e também a estreita faixa costeira de floresta plu· 
vial a oeste da Colômbia e Equador. 

Assemelha~se , climática e geomorfologicamente, à da Guiana· 
Brasil, e em termos de vegetação tem associações similares, mas 
com diferentes espécies e, até mesmo, gêneros. O mesmo sucede 
com a fauna: os troncos são semelhantes, mas a maioria das 
espécies e alguns gêneros é distinta. Trata-se, além do mais,. 
de uma zona de transição entre as Américas do Norte e do Sul, 
que conta com uma determinada quantidade de formas endê
micas de plantas e animais neárticos. O endemismo local das 
unidades taxonômicas menores, de origem predominantemen
te neotropical, e seu clima tropical justificam a classificação 
de sub-região neotrópica. 

Sub-região das Antilhas 

Compreende as Grandes Antilhas e as ilhas Bahamas, isto é, 
exclui as Pequenas Antilhas e as ilhas da plataforma continen
tal do Caribe sul-americano, como Trinidad, Margarita , Tortu
ga e Aruba. 

A fauna é um de.rivativo aberrante das sub-regiões da Guiana
Brasil e da América Central, com alguns elementos neárticos. 
Caracteriza-se, atuàlmente, por sua pobreza e alto grau de en
demismo (diferenciação) , sendo ún icas, por isso, algumas das 
espécies e muitos gêneros, e até mesmo algumas famíl ias . Os 
tipos mais importantes são: determinados morcegos, roedores 
terrícolas e arborícolas da família Capromydae , os inset ívoros 
Solenodon, alguns pássaros extremamente especial izados, 
grandes lagartos de solo, peixes de água salgada locais , bem 
como moluscos terrestres e aquáticos. A lém do mais, nas épo-
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cas pleistocena e recente, existiram muitos outros tipos, igual
mente endêmicos, que inclui'am as preguiçàs terr(colas 111egalo
quin ídeas, roedores capromídeos adicionais, assim como al
guns grandes roedores dinomídeos e heptaxodontídeos, inse
tívoros nesofontídeos, certos tipos de morcegos, a coruja gi
gante de palheiro, um tipo de arara de Hispaniola e uma co
dorniz-pomba de Porto Rico. Havia exemplares sobreviventes 
de todos estes tipos até a época pré-colombiana tardia, e al
guns até mesmo na época da ocupação européia. 

Sua extinção foi acelerada pelos aborígines através da agri
cultura e da caça, especialmente eficaz em áreas insulares 
restritas. E mais ainda, pelo homem branco, devido a esses 
mesmos fatores e à introdução acidental do rato doméstico e à 
intencional do mangusto birmanês. Em determinados samba
quis aparecem, comumente, restos de esqueletos dos tipos ex
tintos. (Cf. Allen, G. M. 1942). 

Esta fauna extinta, somada aos tipos endêmicos sobreviventes 
(alguns mamíferos), compunha-se de relativamente poucas 
espécies, mas de muitos indivíduos. Ná"o existiam mamt'feros car
nlvoros e sim inseti'voros·. Esses bichos, juntamente com ases
pécies marinhas como mexilhões, ostras, caranguejo, lagosta, 
peixe e tartaruga, forneciam alimento suficiente para asse·gu
rar a sobrevivência humana, se necessário, sem recorrer à agri
cultura. As ilhas - tanto com relação ao cl ima quanto à comida 
natural - favoreciam o assentamento humano . O acesso aos 
homens, bem como aos animais, era mais fácil pelo sudeste, 
através das Pequenas Antilhas, desde a costa norte adjacente da 
América do Sul. Grandes intervalos mari'timos bloqueavam a 
passagem da maioria dos animais, mas o homem podia cruzá
los facilmente com o uso de botes. 

Na sub-região Antilhana existiam dois animais domesticados, a 
saber: o pato-silvestre e a cobaia conhecida como porco-da-i'n· 
dia, Cavia poce//us (Oviedo y Valdés 1851, 1: 390). Estas espé
cies foram sem dúvida trazidas da vizinha região norte da Amé
rica do Sul ou da América Central pelos Aruak. Havia uma ca
racterística cultural autóctone no emprego da rêmora (pega
dor, Echeneis naucrates) para a pesca e a captura do peixe-boi 
e da tartaruga. Mas este animal não pode ser considerado ver
dadeiramente domesticado. 

A origem da fauna das Grandes Antilhas está envolta em mis
tério. Aventou-se que a existência de uma conexão terrestre 
entre as Pequenas Antilhas e o norte da América do Sul, ou 
entre Cuba e a F ló rida, seria responsável pela sua existên-
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eia. Esta conexão terrestre tem sido negada, admitindo-se 
apenas uma dispersão casual bem sucedida de animais ex
traviados. Nenhuma das duas teorias explica satisfatoria-

mente todos os problemas zoogeográficos. (Ver Barbour 
1914; Anthony 1925-26 : 194-223; Darlington 1938; Myers 
1938; Matthew 1939; e muitos outros) . 

Sub-região Patagônia-Chile 

Engloba as seções temperada meridional e antártica da Amé
rica do Sul e uma longa faixa estreita, dos altos Andes até o 
norte do Peru. 

A fauna caracteri'stica inclui : alguns gambás anômalos didelfí
deos e cenolestídeos e alguns de tipo distinto; muitos roedores 
especializados histricomorfos, tais como chinchilas, viscachas, 
maras (semelhantes a lebres), ratos chinchilinos, ratos octo
dontes e tuco-tucos (semelhantes a esquilos); quase todas as 
cobaias silvestres ou preás (exceto a Cavia), toupeiras, etc.; 
veados huemais, os camel ídeos lhama, alpaca, guanaco e vi
cunha; emas, alguns tinamídeos (aves semelhantes às perdizes), 
muitos patos e gansos, condores, etc. Existem relativamente 
poucas - e não muito abundantes - variedades de insetos, 
embora as espécies hematófagas constituam verdadeiras pra
gas. A fauna é tão diferenciada - apesar de menos rica - como 
a das sub-regiões somadas da Guiana-Brasil e da América Cen
tral, e muito mais numerosa que a fauna igualmente diversi
ficada das Antilhas. 

A combinação de fauna, flora e clima (ecologia temperada de 
estepe-pampa-deserto-montanha) - como ocorreu em outros 
lugares semelhantes - parece ter sido favorável ao desenvol
vimento cultural humano. Nas extremidàdes sul da área, o 
homem construiu uma cultura em torno do guanaco e da ema, 
suplementada, na costa, pelas espécies marinhas. Na parte nor
te da área, com altitudes médias e altas, a transição das con
dições boreais para as tropicais era brusca. Nesses nichos o 
homem construiu uma cultura altamente complexa baseada 
na lhama, alpaca , cobaia , pato-do-mato domesticados e nas plan
tas cultivadas. Na parte leste, nos vastos pampas úmidos cobertos 
de capim, havia poucas espécies mamíferas (Hudson 1892) . 
Do ponto de vista etnozoológico, a sub-região Patagônia-Chi
le é a mais importante. 

A FAUNA DA ÁREA NEOTRÔPICA 

Considerações Gerais 

Segue-se uma discussão a r~speito dos principais grupos de ani
mais encontrados na área neotrópica. Uma classificação mais 
detalhada é usada para os mamíferos porque são os tipos mais 
freqüentes e integralmente utilizados pelo homem, os mais 
conhecidos do autor e da maioria dos leitores. Diversos pássa
ros, peixes, crustáceos e moluscos assumem também valor 



para o homem. 1 números sambaquis , ao longo das costas me
ridionais e anti lhanas, estão repletos de restos fossilizados dos 
últimos três grupos. Isto não significa, contudo, que outros 
grupos - particularmente de insetos - deixem de ser levados 
em conta. Eles podem tornar regiões inteiras quase comp leta
mente inabitáveis em determinadas estações do ano. Na verda
de, se alguns desses insetos pestíferos fossem maiores ou mais 
numerosos, tanto os homens como os animais não poderiam 
sobreviver à sua agressão - ou sua defesa - cega, instintiva e 
esmagadora. Mosquitos, fo rmigas de ferrão de tipos variados, 
vespas, ca rrapatos, traças e suas detestáveis espécies são en
contrados na região tropical da América Central e da Amé
rica do Sul numa abundância que, â primeira vista, é mara
vilhosamente surpreendente, mas logo em seguida, terrivelmen
te molesta. Existem também doenças transmitidas por agentes 
protozoários, bactérias e vírus. Apesar de desconhecer-se o 
número exato de moléstias humanas e de animais pré-colom
bianos - especialmente no que d iz respeito ao moderno fla
gelo da febre amarela, malária, sífilis e desinteria - havia pro
vavelmente doenças em número suficiente , tais como verruga, 
leishman iose cutânea ("uta", "espundia"), etc. Estes seriam 
fatores importantes na limitação da expansão e da própria 
existência do homem e de alguns animais em determinadas 
áreas. O "cinturão de verruga" na vertente oeste dos Andes 
peruanos pode ter tido um poderoso efeito para isolar as cu l
turas das terras altas das culturas da costa, em determinadas 
épocas e lugares. Algumas das correntezas da região da plan í
cie andina leste, ao longo da maioria de sua área norte e cen
tral, são ta'o infestadas por simulidos que a habitação pelo hG
mem na estação seca torna-se extremamente d if í ci 1. 

MAMfFEROS (MAMMALIA) 

Do ponto de vista etnozoológico, os membros desta classe, bas
tante comuns na área, são os mais importantes dentre os ani
mais su l-americanos. Como já foi assinalado, existe abundân
cia de roedores, alguns de grande d imensão, mas também es
cassez de grandes ungulados. Três mamíferos eram domesti
cados: a lhama, a alpaca e a cobaia (porco-da-índia); e muitos 
outros, semidomesticados, ou culturalmente integrados. Das 
38 famílias de mamíferos terrestres, 23 são endêmicas primá
rias e 8 são famílias adicionais de mamíferos marinhos, não en
dêmicos (Cabrera & Yepes 1940). 

Ordem Marsupialia: Gambás 

Todos os gambás são endêmicos primários e pertencem às fa
mílias Didelfídea e Cenolestídea. Esta ordem está distr ibuída 
por toda a área neotrópica, exceto nas Antilhas. A maioria das 

espécies é pequena e sem importância. Uma delas, entretanto, 
o gambá grande comum (Didelphis, "gambá", "sariguê" , "chu
cha"), pode ter valor alimentício em toda a área continental 
neotrópica, exceto na maior parte da sub-reg ião Patagônia
Chile. Onde existe, é abundante e de fácil captura. ( ... ) 

Ordem Chiroptera: Morcegos 

A área neotrópica tem 1 O famílias de morcegos, das quais 7 
são endêmicas primárias. Os legítimos vampiros sugadores de 
sangue (Desmodontidae) são os mais importantes; outros fa 
zem parte do folclore , e alguns eram comidos, como os mor-
cegos frugívoros do Velho Mundo . Os verdadeiros vampiros 199 

(Desmodus rotundus, Diaemus youngi, Diphylla ecaudata) 
são encontrados na Guiana-Brasil e na América Central e são 
os únicos morcegos sangüívoros do Novo e do Velho Mundo. 
São de pequeno tamanho (corpo, com 6 a Bem; de asa a asa, 
20 a 30cm), com orelhas pequenas e longos polegares. Cada 
incisivo central superior tem o feitio de uma lança, com uma 
ponta aguçada e uma borda lateral inclinad~, afiada como uma 
navalha; cada canino superior é longo, aguçado e com uma 
extremidade interna cortante; os restantes são vestígios de den-
te. Não possuem nariz em "folha" ou cauda. Os morcegos-vam-
piros podem rastejar rapidamente nas paredes de suas caver-
nas, ou sobre suas vítimas, ou ainda no solo próximo. A pele 
da vítima é aberta pelos incisivos cortantes; o fluxo sangüi'neo 
é lambido e não sugado. A saliva pode conter um anticoagulan-
te (Bier 1932). Estes morcegos, onde existem, são pragas da 
maior gravidade. Alimentam-se exclusivamente de sangue fres-
co e atacam tanto o homem e animais domésticos, como as 
espécies selvagens. Provocam considerável desconforto fi'sico 
e angústia mental. Sabe-se atualmente que transmitem raiva 
na ilha de Trinidad e tripanossomiase eqüina ("mal de cadeiras", 
"quebra-bunda") no Brasil meridional, onde têm ocorrido 
grandes perdas de cavalo. Contudo, não foram apontados co-
mo vetores de epidemias semelhantes na ilha de Marajó, na 
embocadura do Amazonas. Sua importância como transmisso-
res de doenças na época aborígine não é conhecida. Afirma-se, 
sem embargo, que a presença de vampiros nos contrafortes do 
noroeste da Argentina não permite, atualmente, a criação de 
alpacas. Este também deve ter sido o caso, anteriormente ( Ro
mero, E. C. 1927 :99-100; v. também Ditmars & Greenhall 
1935; Allen, G. M. 1939). lgnacio de Armas (1888:25-26), sob 
o nor11e Phyllostomus spectrum, anotou as observações de 
Oviedo sobre o morcego-vampiro e curas de suas dentadas co-
mo a colocação de brasas ou água quente na incisão sangrenta. 
Este último autor anotou também as depredações causadas 
pelps morcegos nas expedições de exploração de Balboa no 
Panamá, G.aray em Pánnco, Diego de Ordaz, ao longo do Ori-



noco, Herrera em Nova Granada e Cabeza de Vaca no Para
guai. Os morcegos molestavam, não apenas seres humanos, 
mas também cavalos, gado e galinhas, a tal ponto que ameaça
vam expedições ou povoados. É de ~e presumir que tais rela
ções vampiro-ser humano refletiam as condições gerais em que 
viviam os aborígines nestas regiões. (. .. ) 

Ordem Primatas: Macacos e Sagüis 

Esta ordem é encontrada na Guiana-Brasil e na América Cen
tral. Os macacos são importantes como alimento, devido à sua 
dieta vegetal e frugívora, e como animais de estimação, por 

200 causa de sua inteligência relativamente desenvolvida e sua apa
rência humana. 

Fami'lia Callithrichidae (sin. Hapalidae) : sagüis, titis. Há muitas 
espécies de sagüis, mas são todas pequenas e semelhantes ao 
esquilo, com cauda longa, não preênsil, rosto de. macaco e pa
tas com todos os dígitos, menos o artelho grande. São utiliza
dos principalmente como animais de estimação. 

Família Cebidae, macacos e monos. Existem 11 grupos dife
rentes (gêneros) de macacos e estão limitados à parte tropical 
da área neotrópica, exceto as Antilhas. Todos são usados como 
alimento e como animais de estimação. Alguns são mais apre
ciados que outros, particularmente o capuchinho ou macaco 
de cauda enrolada (" prego", "machin", Cebus), macaco-ara
nha (coatá, marimonda, Ateies); o macaco peludo (guariba, 
"alouate", Alouatta). Todos esses gêneros são de grande tama
nho (de 3 a 9kg). 

Fig. 1. Mico-qe-cheiro. Apud Alexandre Rodrigues Ferreira 1971 :126 
(Iconografia produzida em 1785). 

Os macacos são caçados por meio de tocáias , com arco e flecha 
ou sarabatanas com dardo envenenado. O Cebus.pode ser atraí
do com chamados. Os animais de estimação são obtidos geral
mente quando filhotes de suas mães mortas. 

lgnacio de Armas ( 1888:23-24) acreditava que muitos dos su
postos casos de canibal ismo, especialmente de crianças, nas 
primeiras narrativas espanholas, provinham da observaÇão dos 
nativos comendo macacos, e não seres humanos. Anotou tam-

bém as observações de Humboldt, Schomburgk e Bates sobre a 
facilidade de se cometer tal erro , mesmo participando pessoal
mente de uma refeição sabidamente de carne de macaco. Con
tudo, o canibalismo era praticado em certa medida na área 
neotrópica. 

Não havia a ocorrência natural de macacos nas ilhas antilhanas, 
exceto em Trinidad e, possivelmente, em Barba~os . Entretanto, 
restos arqueológicos de cebídeos têm sido encontrados em 
Cuba (um macaco-aranha, o Montaneia antropomorpha de 
Ameghino) e em Hispaniola (gênero incerto; Miller 1916; 
1929: 5) , indicando, assim, viagens e comércio entre as Gran
des Antilhas e o continente, especialmente a América Central, 
com as conseqüentes inferências sobre a navegação oceânica 
dos nativos. 

Família Hominidae, homem; toda a área neotrópica. Todos os 
membros desta família na área neotrópica são Homo sapiens; 
não se conhecem espécies fósseis inquestionáveis. (Ver Me 
Cown, HSAI V 1963:1-7; Hrdlicka et alii 1912) . Não são dis
cutidas, neste trabalho, subespécies ou raças, como resultado 
de respostas biológicas a determinados meio-ambientes. 

O homem primitivo foi, e é, definitivamente, um elemento 
dominante da fauna natural. Como uma espécie inteligente, 
sedentária ou nômade, vivendo em pequenos grupos, em co
operação intragrupal e conflito intergrupal, atacando a vida 
animal durante o ano inteiro e periodicamente colhendo ali
mento vegetal, tinha, em geral , um forte efeito adverso em seu 
meio · ambiente. Construiu culturas com núcleos de grandes 
populações, através de suas atividades organizativas e coopera
tivas; expulsou, capturou ou exterminou seus inimigos huma
nos, ou vice-versa. E, finalmente, desperdiçou e exauriu seu 
alimento animal e vegetal circundante, o que, talvez, tenha 
contribuído para o extermínio de algumas espécies; provocou 
o desmatamento pelo fogo, causando erosão e mudanças nas 
bioecologias locais; mas, ao mesmo tempo, domesticou e cul
tivou a ponto de , talvez, salvar determinadas espécies da ex
tinção. 

A penetração do homem primitivo da América do Norte para 
a América do Sul foi relativamente lenta, devido à estreita 
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passagem através da América Central e aos ambientes diferen
tes e desfavoráveis que encontrou, em comparação com os da 
faixa sul da área neártica. i; provável que o homem neártico 
mer idional, antes de· sua penetração para a América do Sul, 
era predominantemente um espécime adaptado aos terrenos 
abertos, de altitude elevada, ar seco e bastante rarefeito e de 
grande variação de temperatura diurna dos planaltos meridio
nais do México. Expandindo-se para a área neotrópica pós
pliocena, deparou-se com florestas densas, baixa altitude, ar 
úmido e pesado, bem como uma temperatura elevada e cons
tante. Este é, atualmente, um meio ambiente d ifícil para o 
homem de clima temperado devido à dificuldade de regular a 
temperatura do corpo, e à lassidão física e mental resultantes, 
apesar do eficiente mecanismo regulador de temperatura hu
mano. Este meio ambiente e clima tem sua maior distribuição 
mundial na América do Sul. É provável que a navegação 
fluvial tenha sido bem desenvolvida antes que o homem se 
adaptasse com sucesso (relativamente falando) às regiões úmi
das e tropicais da América do Sul. 

Uma outra dificuldade ambiental a ser enfrentada adaptativa
mente pelo homem foi a dos altos páramos e punas dos Andes, 
da Colômbia ao Chile, especialmente no Peru e na Boi ívia, 
onde extensos platôs constituem a segunda maior área habitá
vel d& grande altitude no mundo (a maior é o Tibete, na Ásia). 
Nesta região, o ar extremamente rarefeito e seco, a grande va
riação da temperatura diurna e talvez a escassez de alimentos 
ofereciam consideráveis obstáculos. Entretanto, os seres 
humanos, quiçá povos de colina e montanheses, adaptaram-se 
com sucesso a este meio ambiente extremado. As condições 
desérticas da costa oeste do Peru e da costa noroeste do Chile 
também foram contornadas com uma adaptação fisiológica 
apropriada à temperatura constantemente elevada, ao ar seco 
e à escassez de água. O homem pôde suportar e adaptar-se me
lhor a climas secos, quentes ou frios, do que a quentes e úmi
dos, sempre que obtinha água e sal suficientes. De fato, a hu
manidade parece ter sido estimulada a desenvolver maior vigor 
físico e mental em meio-ambientes adversos na área neotrópica 
- exceto nas terras baixas úmidas - onde talvez nunca se te
nha realmente adaptado com sucesso. Se o homem penetrou 
nessa área em data recuada, digamos de 1 O a 20.000 anos atrás, 
deve ter encontrado menos dificuldades de clima e de ambien
te do que na atualidade, devido a um deslocamento geral para 
o sul de cinturões isotérmicos e climáticos durante o término 
da última era glacial. 

Desconhece-se_ a existência de qualquer espécie de macaco an
tropóide ou cercopitecídeo (do tipo do Velho Mundo) de 
ocorrência natural na. área neotrópica - ou em qualquer parte 

do Novo Mundo - apesar da introdução, no começo do século 
XVI 11, de dois macacos " guenon" da África Ocidental (do géne
ro Cercopithecus). A espécie C sabaeus desenvolveu-se em Grana
da e o C. mona, em Barbados e em St. Kitts , nas Pequenas An
t ilhas (Allen, G. M. 1911:251-253). O macaco antropóide es
púrio (Amer-anthropoides loysi) descrito por Montandon 
( 1929c) à base de notas e fotografias originárias do nordeste da 
Colômbia, é, sem dúvida, o macaco-aranha de cor castanha, 
Ateies hybridus (o Ateies belzebuth hybridus de Kell9gg 
& Goldman 1944 :27; ver também Ashley-Montagu 1929; Ca
brera, A. 1930; e Hooton 1942:271 -273). 

Ordem Edentata: preguiças, tatus e tamanôuás 

Todos os desdentados são exclusivamente endemismos primá
rios neotropicais e estâ'o, certamente, entre os mais estranhos 
exemplares do reino animal. A ordem inclui os tatus gigantes 
extintos e as preguiças terrícolas extintas, dos quais alguns mem
bros foram contemporâneos do homem primitivo, que ta lvez 
contribuiu para sua extinção. 

Fig. 2. Preguiça de três dedos. Apud A. R. Ferreira 1971 :138. 
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Família Bradipodidae: preguiças arborlcolas ou "pericos"; com 
dois dedos (Choloepus) e três dedos (Bradypus). Tanto as 
preguiças de dois como de três dedos são utilizadas como 
alimente e facilmente capturadas sern armas. São vagarosas, 
penduram-se ou deslocam-se pelos galhos das árvores de cabeça 
para baixo, ou dormem numa forquilha, mas raramente são 
encontradas a altura suficientemente baixa ou concentradas 
em quantidade suficiente para tornarem-se uma fonte segura 
de alimento. Os espécimes individuais são capturados freqüen
temente com a derrubada de florestas, especialmente quando é 
feita com rapidez, com machados modernos. O Bradypus é apa-

202 rentemente semi -restrito à árvore de embaúba (Cecropia), cujas 
folhas muito aprecia. A embaúba, entretanto, é mirmecofilosa, 
sendo habitada por uma espécie de formiga-de-fogo vermelha, 
minúscula, agressiva e altamente venenosa. Aparentemente, nâ'o 
molesta a preguiça, impedindo a subida na árvore ou o ataque 
à mesma por outros animais ou pelo homem. As preguiças têm 
dentes e podem causar uma mordida dolorosa. O Choloepus 
pesa de 5 a 8kg e o Bradypus, de 2 a 4kg. 

Família Dasypodidae: tatus, "quirqu inchos", "cach icamos", 
etc.; nove cintas e parentes (Dasypus), seis listras (Euphrac
tus), peludo (Chaetophractus e Zaedius), de rabo mole (Ca
bassous), canastra (Priodontes), tatu-bola (Tolypeutes) e 
pigmeu (Chlamyphorus). Todos os tatus são muito usados 
como alimento nos locais em que habitam, particularmente o 
Dasypus. Está espalhado por toda a área neotrópica semi
tropical e tropical. Sua carne é muito saborosa, e na'o pos
sui a habilidade de entocar-se como outros tatus. As carapaças 
são usadas com freqüência como vasilhames. Qualquer tipo 
pode ser capturado à mão, mas a perseguição e captura é aju
dada por cachorros. Todas as espécies têm dentes (como pe
que.nos pinos) que não oferecem qualquer perigo. 

Família Myrmecophagidae: tamanduás, "oso hormigueros"; 
tamanduá-1 ou sedoso (Cyclopes), comum ( Tamandua) e ban
deira (Myrmecophaga), Guiana-Brasil e América Central. Os 
tamanduás não são muito importantes etnozoologicamente. 
As espécies anãs e gigantes sâ'o bastante incomuns em forma e 
comportamento para chamar a atenção, e o tamanduá bandeira 
pode ser um adversário perigoso, golpeando lateralmente com 
suas poderosas patas dianteiras, dotadas de enormes garras. 
Todos os tamanduás são desdentados. 

Família Glyptodontidae: gliptodontes ou tatus extintos. 
Muitos gêneros eram comuns na época pleistocena e alguns 
sobreviveram até a época recente, sendo contemporâneos do 
homem primitivo, que provavelmente apressou sua extinção, 
com perseguições e distúrbios. Alguns eram enormes, do tama
nho de um urso. 

Fig. 3. Tatu-galinha. Apud A. R. Ferreira 1971 :139. 

Famílias Megalochinidae, Megatheriidae, Megalonychidae e 
Mylodontidae: preguiças terrícolas extintas. Têm sido encontra
dos restos de muitos gêneros, da época pleistocena, na área 
neotrópica, especialmente na sub-região Patagônia-Chile, e al
guns bem ao norte, na América do Norte. A lgumas espécies 
sobreviveram até uma época recente tardia, a julgar pelo estado 
dos ossos, pele, fezes e até sangue em certos locais da Patagô
nia, dos Andes, Antilhas e Arizona. Sabe-se que essas espécies 

foram contemporâneas e, provavelmente, caçadas pelo homem 
primitivo, que pode ter apressado sua extinção. É improvável, 
contudo, que preguiças terri'colas tenham sido estabuladas em 
cavernas no est re ito de Ultima Esperanza, na Patagônia, pelo 
homem pri mitivo e usadas como um anima l semidomesticado 
fornecedor de al imento, como tem sido afirmado (Bird 1938a; 
ver também Beddard 1902:182; Ley 1941:189-193). 

Ordem Rodentia : roedores 

A Rodentia inclui uma multiplicidade de espécies de muitas 
famílias. As mais importantes, na área neotrópica, são a Hystri
comorpha e a família miomorfa Cricetidae. 

Subordem Dupl icidentata 

(Considerada com freqüência uma ordem diferente, Lagomor
pha) 
Família Leporidae: coelhos e lebres. Na área neotrópica, como 
endemismos secundários, existem pequenos coelhos, tapitis 
(Sy!vilagus) , comuns na sub-região Guiana-Brasil e na da Amé
rica Central, sendo usados como alimento. São capturados com 
armas diversas, armadilhas ou à mão e, muitas vezes, com o 
aux(lio de cães. 



A lebre européia (Lepus europaeus) e o coelho europeu (Oryc
tolagus cuniculus) foram recentemente introduzidos na sub-re
gião Patagônia-Chile, onde existem em grande quantidade em 
estado selvagem e são importantes elementos da fauna e fontes 
de alimento. Foram também introduzidos em algumas da Pe
quenas Antilhas, mas não conseguiram desenvolver-se bem. 

Subordem Simplicidentata 
Inclui todos os outros roedores e é considerada freqüentemen
te como a verdadeira ordem Rodentia. 

lnfra-ordem Hystricomorpha 
Existem muitas famílias de histricomorfos, cuja diferenciação, 
em alguns casos, é duvidosa, mas que estão incluídos aqui para 
um reconhecimento mais fácil. São endemismos primários e ex
clusivamente neotropicais, exceto no que se refere a algumas 
famílias existentes na África, uma das quais estende-se até o 
sul da Ásia. 

Fami'l ia Erethizontidae: ouriços ou coandus. Existem diversos 
géneros (Coendou, Echinoprocta, Chaetomys) encontrados nas 
sub-regiões Guiana-Brasil e América Central. São de tamanho 
bastante grande (de 2 a 4kg), letárgicos e indefesos contra o 
homem, sendo, portanto, presas fáceis. A carne é comestível e 
as cerdas podem ser usadas como adornos para vestimenta. O 
Coendou é o mais comum e está amplamente distribuído. 
Possui uma cauda preênsil dorsal que é única entre os ma
míferos. Os porcos-espinhos norte-americanos (Erethizon) 
são de origem neotropical, mas estão extintos hoje ao sul do 
sudoeste dos Estados Unidos. 

Famíl ia Dinomydae: paca de cauda, "pacarana" (Dinomys 
branickii). Esta espécie é o único membro vivo de sua fami'lia, 
encontrada nos Andes do leste central e do norte. t grande 
(10 a 15kg), letárgico, constituindo um alimento animal muito 
apreciado, hoje raro, apesar de ter sido, provavelmente, mais 
abundante na época aborígine. É tão facilmente dominado que 
seria talvez domest icável. 

A fami'lia incl uía outros membros, agora extintos: o grande 
"quemi" (Ouemisia quemi) de Oviedo y Valdés, de Hispaniola, 
e o "quemi" de Porto Rico (Elasmodontomys obliquus), assim 
como o grande (do tamanho de um urso negro) Amblyrhiza 
inundata das ilhas de Anguilla e San Martín, no extremo leste 
das Grandes Antilhas (Allen, G. M. 1942 :126-128). Os "que
mis"· existiam em abundância nas Grandes Antilhas; eram con
temporâneos do homem, e utilizados como alimento, talvez 
até ao ponto de sua extinção (Miller 1929) . 

. Famt'lia Echimydae: ratos de espinho de diversos gêneros. 
De pelagem dura, sa"o encontrados nas sub-regiões da Guia-

na-Brasil e da América Central meridional. O rato de espi
nhos (Proechimys), do tamanho de um rato doméstico, é 
um dos mamíferos pequenos mais comuns da floresta. Tem 
uma carne branca saborosa e é provavelmente um alimento 
animal importante. Os ratos de espinhos (Echimys, Mesomys), 
menos comuns e menos importantes, são, em alguns casos, 
arboríco las. 

O Brotomys de Hispaniola e o Boromys de Cuba, recentemen
te extintos, (os "mohuys" de Oviedo y Valdés) eram comuns 
na época aborlgine, tendo sido grandemente apreciados como 
alimento. Sua extinção foi acelerada pelo homem, através da 
agricu ltura e da introdução de animais competitivos. As ossa
das indicam que os "mohuys" eram semelhantes ao Proechi
mys em tamanho e estrutura. ( ... ) 

Família Dasyproctidae: cutias, "jochis"; endemismos primários, 
exclusivamente neotropicais. A cutia comum (Dasyprocta, fig. 
4) é, provavelmente, o alimento animal mais importante nas 
florestas da Guiana-Brasil e América Central durante todo o 
ano. t facilmente caçada com arco e flecha, sarabatana em 
tocaia, ou apanhada em armadilhas, ou ainda à mão, depois de 
forçada a refugiar-se numa toca vazia ou num tronco oco por 
cachorros. É de grande tamanho (2 a 4kg), diurna, habitante 
da mata, é um corredor e não um animal de toca, de carne 
muito saborosa e muito comum. Foi recentemente introduzida 
em algumas ilhas das Grandes Ant ilhas (Howes 1930) . A espé
cie menor, de cauda rígida, Myoprocta, é de menor importân
cia e de existência mais restrita (Guiana-Brasil do norte). 

Fig. 4. Cutia vermelha. Apud A. R. Ferreira 1971 :163. 
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Famtlia Caviidae: cobaia, mara, capivara e, talvez, paca: Todos 
primários endémicos, exclusivamente neotropicais, constituin
do uma importante família. 

' 
As cobaias, preás, cuis e coris (Cavia, Galea, Microcavia e Ke-
rodon) são comuns na maior parte da área neotrópica (ex
ceto na América Central e Antilhas), nos capinzais, matagais 
ou em terras altas (estepe-puna), mas não são encontradas ge
ralmente em florestas densas. São alimento grandemente apre
ciado, animais diurnos e facilmente capturáveis. Um de seus 
membros, a cobaia ·comum ou porquinho-da-índia (Cavia 
porcellus), foi domesticado (ver HSAI V: 454) provavelmente 
a partir da cobaia selvagem do Peru. 

A mara, lebre ou cobaia patagônica (Dolichotis patagonica), 
encontrada na sub-região Patagônia-Chile, é um importan
te alimento animal. De grande tamanho (75cm de comprimen
to e de 1 O a 15kg de peso) é um animal diurno e habitante 
semigregário das planícies. Foram feitas recentemente criações 
na Argentina para aproveitar sua carne e pele. A mara anã (Pe
díolagus salinicola) é encontrada nos baixios salinos do noroes
te argentino e é menos importante. 

A capivara (Hydrochoerus hydrochaeris), das sub-regiões Guia
na-Brasil e América Central, é o maior roedor vivo (de 50 a 70 
kg). Animal gregário, aquático, comum e uma importante fon
te de alimento e de couro. Pode ser capturado com arco e fle
cha ou com armadilha de cova. 

A paca (Cunículus paca, sin. Aguti e Coelogenus), também 
encontrada nas sub-regiões Guiana-Brasil e América Central, 
é considerada um dos mais apreciáveis alimentos animais de
vido à sua deliciosa carne branca. Pesa até 10 kg, solitário, 
vive na mata e é caçado com cachorros, que o encurralam 
numa toca ou dentro d'água. A paca é considerada por alguns 
autores como membro de outra família.( .. . ) 

Subordem Sciuromorpha 

Família Sciuridae: caxinguelês ou coatipurus; Guiana-Bra
sil e América Central; endemismos secundários de tronco ne
ártico pós-plioceno. Toda esta subordem é representada na 
área neotrópica por três tipos de esquilos apenas. 1 nexistem 
esquilos terrícolas ou outros ciuromorfos. Existem diversos gê
neros, mas de pequena monta para os abor(gines devido à 
dificuldade em caçá-los. São todos arborícolas, diurnos e co
mestíveis. 

Subordem Myomorpha: ratos, camundongos e "pericotes" 
comuns 

Família Cricetidae: roedores cricet ídeos. Em toda a área neo
trópica, exceto as Antilhas; endemismos secundários. Existem 

muitos gêneros, mas a maioria é pequena e desimportante, 
exceto possivelmente às grandes membros Oryzomís (o gênero 
mais comum), dos quais uma espécie é extremamente comum 
na costa sul peruana, em ciclos quadrienais, quaRdo devastam 
as plantações, como fazem provavelmente há milênios. Exis
tem inúmeras representações de ratos devorando milho na ce
râmica pré-colombiana do museu de Lima (Gilmore 1947: 
236). O grande rato de margem (Nectomys squamípes) é co
mum nas matas da área Guiana-Brasil e pode ter valor alimen
tlcio. 

Ratos e camundongos "domésticos"(Rattus e Mus) d·a famt'lia 
Muridae acompanharam o homem branco em sua ocupação das 
Antilhas e do continente e são extremamente comuns em mui
tos lugares. Contudo, estão geralmente confinados aos grandes 
centros populacionais e não participam da etriozoologia abor(
gine, apesar do fato de Miller (1929) acreditar que os "mures 
y ratones" de Q11iedo eram Mus introduzidos. 

Ordem Carnívora: mamíferos carnívoros 

Na área neotrópica, esta ordem inclui os membros de todas 
as fami'lias vivas, exceto da Hyzenidae e Viverridae (os viverr(
deos estão representados atualmente em diversas ilhas anti
lhanas e na· Guiana com a introdução do mangusto, Mungos 
bírmanicus). · 

, 

Fig. 5. Ouati. Apud A. R. Ferreira 1971 :144. 



Família Procyonidae, quatis, " guaxinins" (Procyon e Nasua), 
e os "juparás" arborícolas e noturnos (Patos e Bassaricyon). 
Endemismo secundários, talvez intrusos ocidentais da área 
neártica antes do contato da época pliocena. Todos os mem
bros desta família são facilmente domados quando pequenos, 
assumindo importância como animais de estimação. O Nasua 
é muito comum e pode ter sido usado também como alimento. 
O Patos pode ser ligado às cerimônias " jupara" do Amazo
nas. 

Família Mustelidae : lontras , nútrias (Lutra e Pteroneura ) ; ja
ratatacas e zorrilhos (Conepatus); doninhas (Grison, Galictis, 
Lyf)codon); iraras ou "taíras" (Tayra); toda a área neotrópi
ca, exceto· as Antilhas; endemismo secundário. Algumas espé
cies são importantes. A lontra comum fluvial (Lutra) é encon
trada na maioria das correntezas de água doce, facilmente do
mada, tornando-se um animal afetuoso de estimaçâ'o. Afir
ma-se que fo i usada para a pesca na Colômbia (Smith, citado 
por Allen, J. A . 1904: 454). No sul do México e regiões adja
centes, a lontra fluvial tinha grande significação religiosa e mi
tológica, especialmente com relação a pessoas afogadas e ri 
tua is de caça (lgnàcio de Armas 1888: 46-47). Estes costumes 
podem ter se espalhado para a vizinha América Central. O há
bito cultural do emprego da lontra domesticada para a pesca 
não era tão comum no Novo Mundo quanto no Velho Mundo 
(Gudger 1927). A lontra fluvial gigante, ariranha (Pteroneura 
brasiliensis) vive n_as regiões dos _rios Amazonas, Orinoco e 
Prata e é de grande tamanho (até 2m de comprimento total). 

Alguns acreditam que sua pele é impermeável à água, e portan
to valiosa para roupagens ou outra proteção (Cabrera & Yepes 
1940 : 157). 

Famíl ia Fel idae: felinos de muitos tamanhos e cores, alguns 
manchados ; toda a área neotrópica, exceto a das Antilhas. En
mismos secundários : os mais importantes sâ'o o jaguar , o puma 
e a jaguatirica. O jaguar, onça, tigre (Felis ou Pantera, onça), 
das sub-regiões Guiana-Brasil e América Central, é de gran
de tamanho (de 50 a 1 OOkg), truculento e habita· a floresta , 
onde existe al imentação apropriada. E um troféu de caça 
muito cobiçado, abatido com técnicas especiais, uma das quais 
consiste em provocar uma carga do animal e empalá-lo numa 
lança fincada no solo . t importante no folclore e na mitologia, 
a modo de d ivindade e an imal totêmico. Como o puma, era 
usado pelos 1 nca na punição de criminosos. O puma, onça su
çuarana ou "leon" (Fel is ou Puma, conocolor) expande-se 
por toda a área neotrópica, exceto as Antilhas. Abrange a 
maior área de. alcance de qualquer espécie mam (fera no hemis
fério ocidental, do Canadá central à Terra do Fogo, do Atlân
tico (anteriormente) ao Pacifico, do cume das montanhas ãs 

florestas, planlcies e desertos. De grande tamanho (50 a 75kg) , 
é muito apreciado como troféu de caça e especialmente co
mum na sub-região Patagônia-Chile, onde os camel ídeos lamói
des e, mais recentemente, os carneiros, fornecem um suprimen
to abundante de alimentação. Era capturado pelos Inca em 
suas incursões (chacos) contra a vicunha e usado como instru
mento de tortura e de execução (cova de leões) . O motivo fe
lino usado pelas culturas das terras altas andinas pode ser ba
seado no puma e também no jaguar. A jaguatirica, ou " t igrillo" 
(Felis, ou Leopardus, parda/is) é um belo felino listrado e mos
queado de tamanho médio (10 a 12kg), que abrange a Guiana-
Brasil e a América Central. t um habitante comum da floresta, 205 
domesticável quando jovem e mantido muitas vezes como an i-
mal de estimação pelas classes mais altas Inca, talvez por pom-
pa e provavelmente também como símbolo . O museu Ch iclín 
tem uma estatueta que representa um felino domesticado se
melhante à jaguatirica, aos pés de um importante personagem 
oficial que está sentado num trono. 

Segundo Ballou ( 1897), o gato-do-mato (Fel is bracatta) do 
planalto sudoeste do Brasi_I seria o progenitor selvagem do "fe
lino cor de casca de tartaruga" brasileiro. 

Família Ursidae: ursos . Esta família é repres.enta~a na área 
neotrópica atualmente por uma espécie primitiva sobr!i!vivente, 

Fig. 6. Onça suçuarana. Apud A. R. Ferreira 1971 :151 . 



206 

o jucumári ( Tremarctos ornatus), encontrada nas altas verten· 
tes dos Andes orientais, da Venezuela à Boi ívia. Parece ser um 
animal de monta nas lendas da parte sul de seu habitat . Quali
dades e até formas fantásticas lhe são atribuídas. O urso de 
extinção recente (Arctoterium brasiliensis) das cavernas de 
Lagoa Santa, no leste do Brasil, foi, provavelmente, contem· 
porâneo do homem primitivo. 

Famrlia Canidae: cachorros-do-mato e raposas. Toda a área neo
trópica, exceto a das Antilhas; endemismos secundários. Todos 
os can (deos nativos neotropicais sâ'o raposas, exceto o guará, ou 
cachorro-do-mato. A. Cabrera ( 1934) demonstrou que o ca
chorro selvagem de pelagem amarelada da Argentina, o "perro 
cimarrón", era um feroz cão pária de origem européia, trazi
do pelos espanhóis. Na Argentina, no pleistoceno superior (e 
no holoceno inferior?) existiu um lobo verdadeiro (Canis neh
ringi), mas ignora-se se foi contemporâneo do homem primi· 
tivo. 

Apesar das afirmações de Latcham ( 1922), não há confirma
ção de que o sangue de qualquer raposa neotropical haja con· 
tribu ído para uma raça de cão aborígine. Raposas e cães ver· 
dadei ros raramente se cruzam, e quando isto sucede, a prole 
pode ser estéril. Krieg ( 1925), entretanto, faz um relato de 
duas ninhadas resultantes do cruzamento entre Pseudalopex 
azarae (= Dusicyon gymnocercus) e um híbrido "fox·terrier" 
(terrier fox?). Ver HSAI VI: 424). ( 1 nformações sobre câ'es). 
, 
E a seguinte a classificação dos canídeos sul-americanos: 

OSGOOD 1934 
Família Canidae 
Subfamília Caninae 
Dusicyon 
(Dusicyon) australis 
(Dusicyon) culpaeus 
(Dusicyon) gimnocercus 
(Dusicyon) griseus 
(Dusicyon) sechurae 
(Dusicyon) microtis 
(Lycalopex) vetulus 
(Cerdocyon) thous 
Urocyon cinereoargenteus 
Chrysocyon brachyurus 
Subfamília Cyoninae 
( Kraglievich 1930b) 
Speothos venaticus 

CABRERA & YEPES 1940 
Família Canidae 
Subfamíl ia Caninae 
Dusicyon australis 
Pseudalopex culpaeus 
gymnocercus 
gracilis 
Lycalopex sechurae 
Atelocynus microtis 
Lycalopex vetulus 
Cerdocyon thous 
Urocyon guatemalae 
Chrysocyon brachyurus 
lcticyon venaticus 

O cachorro-do-mato (Dusicyon thous, sin. D. cancrivorus) 
é encontrada na região florestal da sub-regiâ'o Guiana-Bra· 
sil e estende-se até Tucumán, no sul. Latcham ( 1922:17) 
afirmou que esta espécie foi domesticada no norte da América 
do Sul e cruzada com o cão verdadeiro (europeu). Sugeriu, 
também, que poderia ser a progenitora do cão pelado aborí
gine. Suas conclusões a respeito do cruzamento com cães e sua 
condiçâ'o de ancestral do ca'o pelado sâ'o provavelmente incorre
tas. Mas o fato de que a espécie possa ter sido domada - e 
mesmo semidomesticada - apóia-se na citação feita por Lat· 
cham, de Oviedo y Valdés. A descrição do animal corresponde 
à do D. thous, mas Oviedo declarou ter visto apenas um único 
exemplar, trazido de Cartagena para Hispaniola. A propensão 
da espécie para alimentar-se de caranguejos, descrita por Ovie
do e outros, não foi confirmada. A afirmação resulta, prova
velmente, de uma confusao entre a raposa e cães selvagens de 
be ira-mar, ou mesmo, com o guaxinim (Procyon cancrivorus). 
É concebível que uns poucos espécimes de D. thous possam 
ter sido a base de algumas das inúmeras descrições de um ca· 
charro mudo, "perro mudo", que fo i observado no norte da 
América do Sul no início da época colonial (ver HSAI VI :425). 

O guará, loboguará, "zorro de crin ", "aguaráguazú" ( Chry
socyon brachyurus, sin. C. jubatus) é uma enorme raposa 
(20 a 30 kg), que tem orelhas grandes, pernas longas (altu· 
ra do ombro, até 90 cm), corpo e cauda curtos. Vive nas áreas 
circunscritas de mata e de floresta da sub-região Guiana-Bra· 
sil meridional (Boi ívia e Brasil Central, aié o Paraguai e o Uru
guai), sendo um animal fora do comum quanto à forma e 
comportamento. Segundo Latcham (1922:14), citando Tor· 
res, poderia tratar.se do progenitor do "perro cimarrón". 
(Torres identificou restos de cães em sitias no rio Paraná co· 
mo sendo deste tipo). Latcham sugeriu também que a raposa 
de juba seria provavelmente o cachorro semelhante ao "grey· 
hound" das Guianas, o que parece improvável. O próprio 
Latcham cita outros autores que derivavam este cão de raças 
européias ( 1922 :20). 

O cachorro-do-mato, caçador (lcticyon venaticus, ou Speo
thos venaticus) é uma espécie aberrante de cachorro-rapo
sa, de patas e caudas curtas, com reduzida fórmula molar 
(M 1/2 ao invés de 2/3). Embora raro, é encontrado nas 
florestas da Guiana-Brasil e no sul da América Central (/.pana
mensis). É facilmente domado e pode ter sido observado pelos 
primeiros espanhóis em condições de semidomesticação ou de 
doma. Por isto, juntamente com a raposa de floresta domada, 
foi considerado um "perro mudo", apesar de emitir um peque· 
no latido áspero (8ates, M. 1944), do mesmo modo que a 
raposa. (Ver HSAI VI: 426). 



Fig. J. Guaraxaim.ApudA. R. Ferreira 1971:141. 

Ordem Cetacea: ~leias e Toninhas (Golfinhos) 

Famllia lniidae: botos fluviais. O golfinho fluvial negro ou 
boto (lnia geoffroyi), dos rios Orinoco e Amazonas, e o golfi
nho cinzento bicudo (Stenodelphis blainvillei) do rio da Prata, 
são usados como alimento e para o aproveitamento de seu 
óleo, participando do folclore e da medicina aborígine. Ao lon
go do rio Amazonas, os índios acreditam que o boto transfor
ma-se numa sereia que canta ou lança feitiços para fazer os bo
tes naufragarem. Acreditam também que seus olhos são 
valiosos tal ismãs de amor; os dentes são usados como remédio 
para dor de dente, enquanto que a carne e a gordura são tabu 
em certos lugares, e em outros, não. Bates (ed. de Clodd 1892 : 
309) declarou que "nenhum outro animal da região. amazônica 
é motivo de tantas .fábulas como o Souto, mas é provável que 
elas não se originem dos índios, e sim dos colonizadores portu
gueses". A existência mister iosa deste cetáceo - em que todos 
os processos vitais se passam na água, lo nge dos olhares huma
nos - somada à grande exuberância de sua atividade e caracte
rísticas sociais óbvias, provocou admiração e sentimentos ami
gáveis tanto entre os aborígines quanto os civilizados. 

Praticamente nenhuma caça é feita aos botos, hoje em dia, e 
provavelmente nunca o foi. Caso tal hábito tenha existido é 

I 

provável que fosse executado com arpões e flutuadores de ma-
deira semelhantes aos usados para caçar pirarucus e peixes-boi 
fluviais. 

Fami'lia Ziphiidae: porcos-do-mar e golfinhos. Estes animais 
são capturados ocasionalmente, ou localizados quando se per-

dem de seu grupamento, sendo então utilizados, ao longo das 
costas meridionais. Os gêneros incluem Mesoplodon , Ziphius, 
Berardius e Hyperoodon. 

Famíl ia Delphinidae: golfinhos marinhos e fluviais. Esta famí
lia inclui o golfinho rosado do rio Amazonas (Sotalia pai/ida), 
e outros Sotalia marinhos, juntamente com Delphinus, Ste
nella, Lissodelphis, Lagenorhynchus, Cephalorhynchus, Pho
caena, Globicepha/a, Grampus, Tursiops e Pseudorca. Os golfi
nhos são geralmente capturados ou mortos quando extravia
dos, sendo caçados ocasionalmente com arpão e bote, ou redes. 
Assumem grande importância para os nativos das costas pata
gônia e chilena. 

Ordem Proboscidea: Elefantes e Mastodontes 

Todos os proboscídeos estão extintos, atualmente, na área 
neotrópica, mas diversas espécies eram comuns no pleistoceno 
superior e holoceno inferior, e algumas formas contemporâ
neas do homem primitivo. 

Ordem Sirenia: Peixes-boi 

Fam ília Trichech idae : peixe-boi (Trichechus inunguis), rios 
Amazonas e Orinoco; "vaca-marinha", "manati". ( T. mana
tus), rios e costas do. Caribe e das Antilhas. Ambas as espé
cies são importantes para a alimentação, o aproveitamento do 
couro, da gordura e na mitologia. 

O peixe-boi fluvial era o terceiro animal mais importante dos 
sistemas fluviais Amazonas-Orinoco, depois da tartaruga fluvial 
gregária e do pirarucu de escamas gigantes. O peixe-boi era 
caçado com arpões ou redes, durante a estação seca, ou quan 
do as águas desciam ou subiam rapidamente, criando canais e 
correntezas. O caçador desl izava si lenciosamente em sua canoa 
nas lagoas e canais, tomando cuidado para não trair sua pre
sença ao penetrante sentido auditivo do peixe-boi. O arpão 
tinha uma extremidade removlvel e um flutuador de madeira 

' 
que por vezes era a própria haste da arma. Um exemplar de 
peixe-boi pode ter vários metros de comprimento e pesar de 
200 a 300kg, fornecendo assim uma grande quant idade de car
ne, gordura e couro de boa qualidade. A técnica do arpão foi 
altamente desenvolvida nas regiões fluviais da área tropical 
neotrópica e era usada para o peixe-boi, a tartaruga e o grande 
pirarucu, indiscriminadamente na mesma caçada, dentro da 
mesma lagoa, durante a estação seca (ver estas outras espécies) . 
Para a captura de peixes-boi na embocadura de lagoas, lagos 
ou canais eram usadas redes, mas não há certeza de que estas 
e as empregadas na captura de tartarugas (ver HSAI V/:404) 
fossem pré-colombianas (Morais Rego 1944; Veríssimo 1895: 
48-56). 
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Fig. 8. Pesca de peixes-boi. Apud Marcoy 1869 2: 153 pr. 20. 

Ordem Perissodactyla: Ungu lados ímpares ( Eqü i nos, Ri noce
rontes e Antas) 

Família Tapiridae: tapires, antas, "dantas" da sub-reqião Guia
na-Brasil (Tapirus americanus, sin. terrestris, fig. 9) e da Amé

rica Central ( Tapirus, ou Tapirella, bairdi). A anta é môito uti
lizada por sua carne e couro e, em quase toda a extensão onde 
vive, é capturada com armadilhas especiais de covas ou com 
lanças e arpões a bordo de canoas. É um animal ,de grande por
te, pesando de 200 a 250 kg. 

Fig. 9. Çaptura de anta. Apud Keller-Leutzinger 1874. 

Fami'lia Equidae: eqüinos. Paleontológica e arqueologicamente, 
conhecem-se eqüinos da América do Sul meri·dional, Peru e 
Equador, mas estas espécies (Equus curvidens e Hippidium sp.) 
tornaram-se extintas pouco antes da chegada do homem bran
co, e nunca foram domesticadas pelos aborígines, apesar de 
terem sido, provavelmente, usadas como alimento, quando e 
onde pudessem ser obtidos (Bi rd 1938b). O cavalo europeu 
(Equus caballus) tornou-se rapidamente selvagem, depois de 
sua introdução pelos espanhóis. Foi integralmente utilizado, 
logo em seguida, como montaria, transporte de carga e por sua 
carne e couro, especialmente pelos Tehuelche, Puelche, Dia
guita, Araucano e diversas tribos do Chaco da Argentina, no 
começo do século XVIII, mas, provavelmente, só depois de 
estimulados pela observação do uso feito pelos espanhóis. Os 
Goajiro da Venezuela tornaram-se também cavaleiros. (Ver 
Cabrera, A. 1945: material recebido pelo autor além do prazo 
para a inclusão nesta obra). 

Ordem Artiodactyla: Ungulados pares (Bovinos, Cervídeos, 
Ovinos, Caprinos, etc.) 

Economicamente, esta é a ordem mais importante, e é encon
trada em toda a área neotrópica, exceto nas Antilhas. 

Famflia Tayassuidae (sin. Dicotylidae): peca ris (fig. 1 O). Este 
tipo de porco-selvagem neotropical é comum em quase toda a 
sub-região da Guiana-Brasil e da América Central e é um ende
mismo secundário. Existem duas espécies distintas (tratadas mui
tas vezes como gêneros diferentes), conhecidas habitualmente 
como caetetu e queixada. Eles na'o devem ser confundidos 
com os porcos selvagens europeus (sus scrofa), dos quais 
diferem pela presença de uma glândula de almr'scar lombar 
e pela ausência de pseudo-cascos externos traseiros, entre 
outras características. Estas duas espécies sa'o amplamen
te utilizadas no aproveitamento da carne e do couro, e am-

. bas poderiam parecer potencialmente domesticáveis porque 
os animais pequenos são facilmente domados. Contudo, se ná·o 
forem castrados, os machos tornam-se ferozes e incontroláveis. 
Os índios de Darién comerciavam pecaris vivos com tribos in
terioranas (Cieza de Léon, ed. de Markham 1864:37). 

O pecari de faixa branca, caititu, "saino" { Tayassu tajacu), é 
um habitante das florestas e matas, do rio da Prata ao sudoeste 
dos Estados Unidos. Esta espécie é relativamente pequena 
{de 15 a 20kg), com uma faixa esbranquiçada sem contorno 
preciso sobre os ombros. É um animal geralmente solitário, 
mas pode ser encontrado em pequenos bandos de seis ou oito. 
A carne, de excelente paladar, e o touro são muito apreciados. 
Os pecaris de faixa branca são caçados geralmente com armadi-



lhas de tocaia, covas, redes ou perseguição com cachorros, que 
acuam sua presa em troncos ocos ou em tocas de tatu gigante. 

A segunda espécie, o pecari de boca branca, queixada, "cafu
che", "puerco de tropa" ( T. pecari), vive também nas florestas 

' 
da área Guiana-Brasil sul até o México meridional. ~ maior que 
o anterior (de 25 a 35kg), com a mandíbula inferior nitida
mente branca. Caminha esporadicamente em grandes rebanhos, 
alguns com cerca de 200 exemplares. ~ uma espécie truculen
ta, ruidosa, gregária e que se defende em comunidade, sendo 
um adversário de peso. Como tem uma grande área de migra
ção, não é uma fonte de alimento tão certa como o caititu, ou 
pecari de faixa branca. Pode ser capturado com armadilhas de 
cova, redes ou ser cautelosamente tocaiado pela traseira. ~ 
facilmente detectado até uma distância de meio quilômetro 
devido ao seu avanço ruidoso pela mata, com grunhidos e 
guinchos, e talvez, às vezes, ao cheiro acentuado da glândula 
lombar. Quando assustado, recorre a um estalejar de dentes 
realmente intimidador e a uma abundante secreção glandula r. 
Seu ataque é rápido, mas curto, e muitas vezes pouco eficaz, 
apesar de que um único inimigo que haja tombado - seja 
homem, jaguar ou puma - esteja geralmente condenado. 

Fig. 10. Caititu. Apud A . R. Ferreira 1971 :155. 

Família Cervidae: veado, " venado"; em toda a área neotrópi
ca, exceto na sub-região das Antilhas; endemismo secundário. 
Esta família é de grande importância para os aborígines por 
sua carne, couro e outros produtos (ossos e chifres). O grande 
veado do pântano, cervo, "ciervo" (Blastoceros dichotomus) 
é encontrado nas planícies e pantanais do sudoeste brasileiro, 
do leste boliviano e do Chaco. Sua distribuiça'o coincide apro
ximadamente à do guará (Chrysocyon brachyurus) . O vea
do campeiro (Ozotoceros bezoarticus) é um veado de por
te menor, com uma nítida mancha branca na cauda e na an
ca e habita mais freqüentemente a Guiana-Brasil meridional 
e o norte da Patagônia-Chile. O veado andino (Hippocamelus 209 

bisulcus) de porte médio, patas curtas e chifres em forquilha 
simples, é encontrado nos altos - puna, páramo e altiplanos -
dos Andes, da Colômbia à Terra do Fogo. Os veados mateiro, ca
tingueiro e nambi (Mazama, de diferentes espécies) distribui-se 
amplamente pela floresta da Guiana-Brasil e da América Central. 
Os machos têm pequenas galhadas em ponta única. E, finalmente, 
o veado anâ'o, "corzuelo enano" (Pudu pudu) é um raro habitante 
das florestas dos altos picos andinos do leste, da Colômbia à 
Bolívia. Eaton (1916) encontrou restos desta espécie em túmu-
los de Machu Picchu. Os veados são caçados em todas as áreas 
com armadilhas ou por meio de tocaia . 

Fig. 11 . Veado. Apud A. R. Ferreira 1971 :156. 

• 
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AVES 

Existem 22 ordens, com 86 famílias de aves na área neotrópica. 
É a mais rica fauna deste tipo em todo o mundo e um paraíso 
para os ornitólogos. Trinta e seis por cento das famílias são 
endemismos primários. A título de comparação, basta dizer que 
a Austrália tem 9,7%; a Etiópia, 8,9%; e o resto, menos de 2% 
cada (Barden 1941 ; Wetmore 1929 :548). Existem muitos pás
saros para a alimentação, de estimação ou ornamentais e uma 
espéciedomesticada,o pato-do-mato ou pato-silvestre, apesar de 
várias outras espécies terem sido semidomesticadas - o pato
vapor, o mutum, aracuã, papagaio, jacamim, etc. (ver HSAI 
VI :393). Apenas as espécies e grupos mais importantes são 
discut idos aqui. O peru não é de origem neotropical. (Ver 
HSAI VI :408). 

As aves para a alimentação não são numerosas, mas algumas 
muito im.portantes, especialmente as emas, diversos tinamídeos, 
patos e gansos, mutuns e aracuãs. As de estimação são mais 
comuns e incluem principalmente as emas, tachã's ou anhu
nias, jacamins, mutuns, aracuãs, papagaios, periquitos, ara
ras, tucanos e pássaros canoros, como ondes e sabiás. O uso 
de penas de ave em faixas, mantos ou para a decoração de 
armas foi mais desenvolvido na área neotrópica do que em 
qualquer outra parte do mundo. Os mantos de penas dos ín
d ios Tupinambá e das tribos dos Andes centrais (tanto costei
ras como dos altiplanos) eram trabalhos de arte altamente 
apreciados. As principais aves de penas ornamentais eram as 
emas, papagaios, araras e tucanos (Yacovleff 1933b) . A mo
dificação do colorido das penas pelo processo de tapiragem era 
uma arte desenvolvida pelos indígenas e praticada exclusiva
mente (?) nos papagaios. 

Ordem Rheiformes: Emas 

Estas aves são encontradas na sub-região Guiana-Brasil meri 
d ional e em toda a da Patagônia-Chile. São endemismos primá
rios e formam uma ordem monotípica com a família Rheidae. 

As emas não voam, mas são muito velozes, possuem três dedos 
(os avestruzes têm dois) e tipicamente animais de planície. 
Eram importantes como alimento, para adornos de penas e 
como an imais de estimação, especialmente para as tribos pam
peiras, seus ovos preparados serviam como vasilhas. Existem 
duas espécies: a ema, "riandu", avestruz (Rhea americana, fig . 
12), da sub-região Guiana-Brasil meridional e no norte da sub
região Patagônia-Chile, de grande porte (de 25 a 50kg); e a 
avestruz (Pterocnemia pennata) da sub-região Patagônia-Chile 
meridional, que é menor (de 15 a 30kg). 

Fig. 12. Ema. Apud A. R. Ferreira 1971 :66. 

Ordem Tinamiformes: Tinamus, lnhambus, Jacus, Perdizes 

Esta ordem vive em toda a área neotrópica, exceto na sub-re
gião das Antilhas. (Ver fig. 13). Representa um velho tronco 
endêmico, mas bem-sucedido e expandido por toda a região. 

Estes pássaros assemelham-se, quanto à forma externa, às ver
dadeiras codornizes e perdizes (ordem Galliformes). Altamente 
apreciadas como alimento, muitas (todas?) espécies são solitá
rias. São caçadas com armadilhas ou, atraindo-as para bem per
to com uma imitação de seu pio, podem ser mortas com um 
porrete ou pedra. Há indicações de que a domesticação de uma 
ou de várias espécies foi tentada na região andina central (in
terpretação pessoal de Latcham 1922: 17 6-179; Ver H SA 1 VI: 
394). (. .. ) 

Ordem Ciconiformes: Garças, Cegonhas, Flamingos 

Os pássaros desta ordem destacam-se em qualquer fauna e di -
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Fig. 13. lnhambu-anhanga. Apud A. R. Ferreira 1971 :68. 

versos grupos principais são encontrados na América do Sul. 
O jaburu (Mycteria americana), uma espécie de cegonha, existe 
em toda a extensão das sub-regiões da Guiana-Brasil e da Amé
rica Central. Destaca-se pelo tamanho (até 1,5m), enorme bico 
em dardo, colorido contrastante de seu corpo branco e seu 
pescoço e cabeça pelados de um negro intenso, com carúnculas 
escarlates e, também, por viver em bandos. 

As garças sa'o comuns em determinadas regiões e destacam-se 
por sua vistosa plumagem branca que se desenvolve na época 
de acasalamento, suas longas pernas e por sua paciente pesca 
de tocaia, em águas rasas, de pequenos peixes e rãs. 

O flamingo (família Phoenicopteridae, Phoenicopterus ruber) 
é uma ave semelhante à garça, que chama a tenção por suas 
longas pernas e pescoço, de coloração avermelhada, espe
cialmente nas asas, e por seu bico de forma peculiar, curto e 
recurvado. É um animal gregário, que vive em grandes bandos 

e é encontrado desde as Antilhas, por quase toda a América 
do Sul, onde é conhecido geralmente por "ganso do norte". 
lgnacio de Armas (1888:131) refere-se ao fato de que autores 
antigos descreveram o aprisionamento e a criação de flamingos 
em moradas cubanas abor í gines; Wetmore & Svvales ( 1931 :96) 
afirmam que ossos de pernas de flamingos eram usados em 
Hispaniola como flautas ou cabo de flautas. Grandes bandos 
de flamingos reúnem-se anualmente, em maio, nos lagos rasos 
salobros dos altiplanos do Peru e da Boi ívia. Oferecem um belo 
e agradável espetáculo que não pode ter deixado de chamar a 
atenção dos aborígines destas regiões, mas nenhuma referência 
a qualquer aspecto etnozoológico especial ligado a esta ave 211 
foi encontrada nesta área. ( ... ) 

Ordem Anseriformes: Patos, Gansos, Tachãs ou Anhumas 

O pato arborícola de grande tamanho, ireré, marreca do Pará 
ou "apaí" (Dendrocygna viduata), encontrado em toda a sub
região Guiana-Brasil, é, hoje em dia, freqüentemente do1nado 
e mant ido como ave de quintal semidomesticada. Presume-se 
que tenha existido um uso aborígine semelhante. Bandos de 
irerés podem ficar em torno de fazendas ou aldeias, mesmo em 
completa liberdade, ou inclusive voar. Fazem-no durante a 
estação seca, retornando talvez novamente com as chuvas, o 
que indica uma forte tendência natural para convívio e parti
lha de alimentos, satisfeitos pela presença humana. Este "pa
to" é do tamanho de um ganso pequeno (até 50cm de compri
mento), com a cara e a garganta brancas, em contraste com o 
alto da cabeça e o corpo negros, e o ventre manchado. Cons
trói seus ninhos bem escondidos por entre a vegetação do so
lo ou em árvores. Outra espécie, a rnarreca toucinho (D. bico
lor), que tem a parte inferior do corpo cor de canela, é en
contrada na sub-região Guiana-Brasil setentrional e meri
dional, mas não na região amazônica intermediária. Estas 
duas espécies têm estreito parentesco com espécies da África -
que são domadas e mantidas em condição semidomesticada 
pelos nativos - especialmente na costa leste, em Madagascar 
e nas ilhas Maurício. A semel hança física entre os bandos sul
americanos e sul-africanos destas duas espécies é tão acentua
da, que sua introdução da África - trazidos como animais 
de estimação pelos negros, na época colonial - foi aventada. 
Esta explicação, entretanto, não parece defensável. 

Os patos arborícolas não são realmente domesticáveis porque 
não se reproduzem em cativeiro e parecem participar apenas 
de forma acidental em qualquer cultura neotropical. Precisam 
ser criados desde recém-nascidos ou de ovos chocados por ga
linhas, práticas comumente utilizadas nas áreas em que exis-
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tem. Os ninhos e seus ovos são habitualmente difíceis de loca
lizar. Os cubanos criam hoje o pato arborl'cola de bico preto 
(D. arborea), uma espécie exclusivamente antilhana, utilizan
do os métodos acima mencionados de chocar ovos ou criar 
recém-nascidos. Schomburgk observou, no século passado, que 
a marreca toucinho foi um dos animais ''domesticados" 
mais comuns entre os índios da Guiana ( 1 hering, R. 1940: 405-
406; Philips 1922, 1: 125-127) . ( ... ) 

Ordem Falconiformes: Condores, Urubus, Gaviões, Falcões 

Esta ordem existe em toda a área neotrópica. 

Apesar de ser a falcoaria - ou uso controlado de qualquer 
· membro da família Falconidae - desconhecida na área neo
trópica, diversos abutres da fami'lia Cathartidae eram etno
zoologicamente importantes. ( ... ) 

O urubu-rei, "zamuro rey" (Sarcoramphus papa), encontrado 
em todas as sub-regiões da América Central e da Guiana-Bra
sil, era comumente usado como motivo de decoração na cerâ
mica de algumas culturas panamenhas pré-colombianas, mas 
seu significado é desconhecido. Este abutre era muitíssimo 
comum nos códices Maia e era evidentemente considerado um 
deus menor, com traços "rabelaisianos" (Tozzer & Allen 191 O, 
4: 329-331 e ils. ). Esta característica etnológica provavelmente 
difundiu-se para o sul, até o Panamá. Este pássaro destaca-se 
por seu colorido brilhante. Seu corpo é negro, com o ventre, 
parte interna das asas e o peito brancos nitidamente demarca
dos. Sua cabeça é pelada, exceto por um pequeno topete de 
plumagem negra. As partes laterais do pescoço são de um 
vermelho brilhante e a da frente , amarela. As narinas e a par
te superior da grande carúncula na base do bico superior são 
também amarelas. As ír is de seus olhos são de um branco pu
ro. Seu peso varia de 3,3 a 5kg e sua envergadura de asas, de 
1,7a1 ,9m. 

A hárpia "pega macaco" (Harpia harpyja), que é esparsamente 
distribui'da pelas florestas das sub-regiões da Guiana-Brasil e 
da América Central, é conhecida pelo tamanho fora do co
mum, a plumagem, porte e força. Seu comprimento da cabeça 
à cauda é cerca de 1 metro e a força prodigiosa ·de suas grandes 
garras é demonstrada pelos enormes tarsos, do tamanho do 
pulso de uma criança, ou maiores ainda. Possui um grande co
lar e uma crista de penas no pescoço e no alto da cabeça. 

As presas favoritas desta enorme águia são também grandes, 
tais como: preguiças, macacos, porcos selvagens e pequenos 
veados e novilhos, e talvez, ocasionalmente, uma criança pe
quena, se se pode dar crédito a histórias correntes no interior 

do Brasil. Voa, sem pairar, com rápidas batidas de asa para o 
interior da mata densa e seu breve "mergulho" de caça é tão 
rápido e letal como a queda de um raio. O tamanho imponen
te e a força deste rei dos predadores, o aspecto terrificante 
de sua crista ereta, seu grande bico estreito e olhos ferozes -
quando; engaiolado, confronta-se com presas vivas - daria, 
inevitavelmente, a este pássaro uma posição especial na cultura 
de qualquer grupo nativo. Os recém-nascidos eram avidamente 
procurados e criados em cativeiro; as penas das asas e da cau
da, arrancadas ou colhidas na muda, davam um valor especial 
às flechas ou aos adornos de cabeça e eram artigos disputados 
para exibir ou comerciar. A carne, gordura e até mesmo o 
excremento tinham um valor medicinal especial para algumas 
tribos dos rios Xingue Araguaia (lhering, R. 1940: 385-386). 

A águia cinzenta (Harpyaliaetus coronatus) e a hárpia de cau
da longa (Morphnus guianensis) são aparentadas e têm aspecto 
semelhante, se bem que um pouco menores. A primeira é en
contrada no extremo sudoeste da Guiana-Brasil e na região 
adjacente da Patagônia-Chile; a segunda distribui-se por quase 
toda a Guiana-Brasil e a América Central. 

Notável por sua abundância nos campos e "lhanos" de toda a 
sub-região da Patagônia-Chile e da sub-região meridional da 
Guiana-Brasil é o caracará (Polyborus plancus), de porte médio 
e dotado de crista, que devora carniça como os abutres, sem 
medo perto do homem, e é um predador do n i'vel de um pe-

·-queno gav1ao. 

O pequeno abutre negro, urubu da ·cidade, "zamuro", "galli
nazo" (Coragyps atratus) da Guiana-Brasil e da América Cen
tral, é um devorador de carniça comum nas aldeias e acampa
mentos. Parece haver desenvolvido relações semidomésticas 
com o homem (relação de convivência e partilha de alimentos, 
ou até mesmo simbiótica, mas não domesticada), que data pro
vavelmente de época aborígine bastante recuada. É totalmen
te negro, de cabeça pelada, e tem o tamanho de um corvo . 

Ordem Galliformes: Faisões, Codornizes 

Esta ordem, de importância etnozoológica, que inclui galos 
silvestres, a codorniz verdadeira, faisões, pavões, a galinha-d'an
gola e a galinha comum em outras partes do mundo, tem qua
tro grupos neotropicais (de três famílias): o jacu e o mutum, 
da família endêmica Cracidae, o peru domesticado norte-ame
ricano, da família Meleagrididae (culturalmente difundida 
na América do Sul), e as codornizes (Colinus, Rhynchortyx 
e Odontophorus), da família Phasianidae. O Colinus, ou "bob
white", da América do Norte, é um invasor relativamente 
recente (geologicamente falando) da América do Sul , até a 
Colômbia e a Venezuela, e foi introduzido pelo homem bran-



co em Hispaniola. O Rhynchortyx também é um invasor re
cente e distribui-se do México meridional até o noroeste da 
Colômbia. O Odontophorus é encontrado em toda a sub-região 
da Guiana-Brasil, assim como na da América Central, e é com
provadamente uma espécie neotropical semelhante ao galo 
silvestre. O pavão fasianídeo (presumivelmente, a ave indiana 
Pavo cristatus), e a galinha-d'angola (domesticada africana 
numidídea - Numidea meleagris ga/eata) foram introdu
zidos em Hispaniola em época pós-colombiana e, em seguida, 
tornaram-se selvagens (Wetmore & Swales 1931: 45). Todos os 
galináceos têm valor nutritivo para o homem, porque vivem 
em bandos e sua carne é deliciosa. A totalidade desta ordem na 
área neotrópica é nitidamente endêmica secundária, provinda 
originalmente da área neártica. 

Família Cracidae; jacus (aracuãs) e mutuns. Esta fami'lia é 
endêmica na América Central. Os jacus, "pajuiles", "aracuãs" 
(gêneros Panelope, Ortalis, etc.) são semelhantes ao galo sil
vestre. Vivem na mata, são altamente apreciados como ali
mento e, por isso, conservados muitas vezes em cativeiro, 
se bem que não . se acasalam nestas condições. Têm asas cur
tas e caudas longas, pescoço pelado e colorido, azulado em 
algumas espécies, e avermelhado, em outras. 

Os mutuns, "pavos" (Crax, Mitu, fig. 14) sa'o aves grandes, 
quase do tamanho de um peru, que vivem em bandos na mata 
e são ainda mais apreciados como alimento que as codornizes. 
Também são mantidos em cativeiro, em estado de doma. Estes 
dois tipos de galináceos neotropicais parecem passíveis de do
mesticação, mas isto nunca foi feito. Nenhum dos dois acasa
la-se com facilidade, ou não se acasala em cativeiro. Lotsy & 
Kuiper (1924: 277) sugeriram que alguns Cracidae podem ter 
se acasalado com galinhas e produzido um cruzamento desta 
última que põe ovos azuis (ver mais adiante). Parece, contudo, 
impossível um tal hibridismo fértil entre duas famílias (Cra
cidae e Phasianidae) . A galinha e o pavão (ambos Phasianidae) 
e a galinha-d'angola (Numididae) podem ser cruzados com su
cesso, mas o resultado de qualquer possível cruzamento inter
familiar é estéril (Jull 1930: 327). 

Os mutuns, provavelmente da espécie existente na América 
Central, Crax globicera, foram introduzidos em Hispaniola na 
época histórica, mas parecem ter se tÇ>rnado em seguida extin
tos (Wi mpffen, R itt er; citados por Wetmore & Swales 1931 : 46). 

O peru (Meleagris ga/lopavo) não é um endemismo neotropical. 
Sua distribuição em estado selvagem é na área neártica meri 
dional (hoje em dia, grandemente redazida) e foi domesticado 
em ou em torno dos altiplanos mexicanos. Foi introduzido 
no período pré-colombiano, por d ifusão cultural, na América 

Central e no norte da América do Sul, até a Colômbia e a Ve· 
nezuela (Latcham 1922: 175), ou até Cumana, na Venezuela 
e Tumbez, no norte do Peru (lgnacio de Armas 1888: 119). 
Depois da Conquista, foi levado para outras partes da América 
do Sul, assim como para a Europa. O primitivo termo espanhol 
para peru era "guanajo", presumivelmente derivado da ilha de 
Guanajo, que integra a leste o arquipélago de Ruatan, ao norte 
de Honduras, onde Colombo viu pela primeira vez o pássaro 
domesticado, em 1502 ( lgnacio de Armas, idem). Mais tarde, 
o peru foi chamado de "pavo", mas esta palavra também se 
aplica ao mutum nativo selvagem, e talvez à codorniz, e deve· 
se ter cuidado, para evitar confusões, na interpretação de "pa- 213 
vo", mesmo com um bom conhecimento da avifauna local. Os 
jesuítas, aparentemente, introduziram o peru em Hispaniola, 
onde tornou-se silvestre, mas estes pássaros selvagens são con· 
siderados atualmente extintos (Wetmore & Swales 1931 : 
46). (. .. ) 

A galinha (Gallus gal/us domesticus) não é um endemismo do 
neotrópico; é originária do sudeste asiático. Contudo, foi desde 
logo introduzida na América do Sul, onde espalhou-se rapida
mente e tornou-se parte da economia aborígine. Latcham 
(1922: 176-179) discutiu a questão da existência de "gallinas" 

Fig. 14. Mutum-cavalo. Apud A. R. Ferreira 1971 :86. 



214 

I 

e "pollos" no Peru, antes da conquista de Pizarro, em 1532. 
Nordenskiõld ( 1922 : 9-30) tentou provar, através da filologia, 
que os Inca conheciam a galinha antes da chegada de Pizarro, 
em 1532, e a chamavam " hualpa", nome corrente na maior 
parte da área andina leste sob a influência Inca. 

O primeiro desembarque autêntico de europeus na costa do 
Brasil foi perto da Bahia, em 22 de abril de 1 ~00, por Cabral, 
que trouxe galinhas na viagem. Pinzon e Lepe haviam desem
barcado alguns meses antes, aproximadamente ao norte do rio 

·Amazonas. A menos que se aceitem os propalados desembar
ques anteriores pelos portugueses (que alguns afirmam ter isso 
acontecido em data tão recuada como 1448), 31 anos teria 
sido o máximo de tempo para esta excepcional difusão da ga
linha. Mas Nordenskiôld demonstrou claramente a existência 
de extensas rotas comerciais e que a galinha era tratada como 
um animal especial. Contudo, se esta explicação for inaceitá
vel, a origem da galinha no Peru, numa época que precedeu a 
Conquista, deve ser buscada nas viagens transoceânicas poliné
si as. 

Latcham (idem) descreve esta galinha primitiva como sendo sem 
cauda, poedeira de ovos azuis, o que sugere uma espécie de "tina
mu'', que tem cauda curta e põe ovos azuis (ou verdes) com uma 
textura característica de porcelana. Existe, realmente, uma ga
linha sul-americana, mas trata-se de uma ave pequena, sem vér
tebras de cauda e pigostilo, põe ovos azuis, tem uma pequena 
crista única e tufos laterais de penas no pescoço (Jull 1927: 
452) . Esta raça foi "descoberta" por criadores de aves em 
1914 e foi designada Araucana. A única outra raça conhe
cida que não possui rabo é um tipo de galinha anã do Japão. 
Lotsy & Kuiper (1924: 277) tinham em mente a raça Arau
cana de galinhas de ovos azuis quando sugeriram a possibili 
dade de uma cruza fértil impossível entre uma galinha normal 
e um mutum (não mencionaram a espécie), para explicar o co
lorido azul dos ovos. 

Toda esta questão precisa ser devidamente esclarecida. A ex
pansão cultural das galinhas, do Brasil para o Peru, em menos 
de 32 anos, parece extremamente rápida. A ocorrência da ga
linha Araucana no Peru da pré-Conquista significa que a raça 
originou-se em menos de 32 anos, durante sua difusão, porque, 
indubitavelmente, os espécimes introduzidos originalmente 
eram normais. Este fato, e mesmo a presença de galinhas no 
Peru antes de 1532, é duvidoso. 

Uma forma galinácea aberrante é a cigana (Opisthocomus hoaç
zin), um dos pássaros que mais se destacam nas matas inundadás 
das bacias do Amazonas e do Orinoco. Tem o tamanho e a apa
rência de um faisão (comprimento até 30cm), cauda longa, cabe-

ça com crista e cor castanho-avermelhada pintalgada; vive em 
bandos, movendo-se desajeitadamente na densa vegetação ras
teira e solta gritos roucos ou sibilantes quando perturbado. 
Possui um papo peculiar em forma de moela e os filhotes têm 
uma estrutura fascinante de asas em garra, que lhes permite 
escalar rapidamente as árvores, e um mecanismo de fuga que os 
faz mergulhar de ponta-cabeça, do alto dos troncos para den
tro d'água. Existe em abundância e todos estes fatores deve
riam contribuir para que esta espécie tivesse importância etno
zoológica. Contudo, sua carne é fortemente almiscarada e de 
sabor desagradável, o que pode ter impedido sua integração 
na cultura humana. A cigana representa uma espécie endê
mica primária, única no mundo, cuja existência restringe-se 
exclusivamente a esta região e cujas características surpreen
dentes de estrutura e de comportamento fizeram com que 
fosse classificada, em épocas diversas, em diferentes ordens 
aviculares. 

Ordem Gruiformes: Grous, Jacamins, Frangos·d'água, Seriemas 

Esta ordem, composta de muitos tipos diferentes de pássaros -
entre os quais os mais conhecidos são os grous e frangos
d'água - é representada na América do Sul por uma série de 
espécies. Entre outras, incluem-se os jacamins, de importân
cia etnozoológica na floresta pluvial da sub-região Guiana
Brasil e a característica seriema, das planícies e florestas secas 
do sul da mesma área. 

O jacamim (Psophia), da Guiana-Brasil, é freqüentemente 
domado, tem a ponta das asas cortada e é mantido em tor
no das casas como vigia contra animais predadores ou como 
alerta para a presença humana, mas aparentemente não se re
produz em cativeiro. Este pássaro é de tamanho médio (com
primento: cerca de 50cm), com pernas e pescoço alongados, 
um bico curto e afiado e é um habitante gregário terrestre das 
matas. Suas penas são negras, exceto as tectrizes brancas ou 
castanhas nas partes inferior e superior das asas. Seu grito pode 
ser agudo e alto, ou curto e profundo, à maneira de um ventrí
loquo, e não é dado a reservas, quando perturbado. Sua na
tureza gregária é, aparentemente, satisfeita com a companhia 
de galinhas e perus domésticos. 

A seriema (Cariama cristata) é um dos pássaros mais caracterís
ticos das vastas plani'cies interiores do Brasil, Paraguai e da vi
zinha Argentina (chapadas, campos, cerrados e "llanos". É 
uma ave grande, aproximadamente do tamanho de um peru 
(comprimento: até 75cm), com pernas e pescoço alongados, 
de coloração mosqueada branco-cinza e um pequeno tufo de 
plumagem em torno das narinas. É ouvida ou avistada com 
freqüência, empoleirada num arbusto em campo aberto, sol-



tando seu grito agudo, que atinge a grande distancia , nas pri
meiras horas da manhã, ou caminhando em passadas majesto
sas pelo capim. Tanto a seriema como um parente próximo - a 
se riema de floresta ou "churia" (Chunga burmeisteri), das 
florestas do noroeste da Argentina - são endemismos primários 
derivados de um antigo tronco. A Chunga pode ser facilmente 
domada . 

Ordem Charadriiformes: Aves caradriiformes, Maçaricos 

Estes pássaros pertencem às espécies comuns de praias e pân
tanos que habitualmente se reúnem e migram no inverno em 
enormes bandos. Alguns membros neotropicais provêm da 
América do Norte; outros são pássaros sedentários ou migrató
rios dentro do continente sul-americano. ( ... ) 

Ordem Columbiformes: Pombos e Rolas 

Existem muitas espécies desta ordem na área neotrópica, mas 
a maioria é pequena e poucas parecem ter sido de alguma im
portância para a alimentação. Uma rola terri'cola semelhante 
à codorniz (a rola-codorniz de cabeça azul, Starnoenus cyano
cephala) foi vista ' em Cuba por Colombo, que a achou muito 
comum e notou sua captura pelos nativos. Estes a domavam 
em poucos dias e a mantinham em torno de suas moradias para 
engordá-la como alimento (lgnacio de Armas 1888:1 17). ( ... ) 

Ordem Cuculiformes: Cucos 

Alguns dos pássaros mais comuns da América do Sul são o anu 
preto (Crotophaga ani) e o anu branco (Guira guira). Este úl
timo foi registrado por Wetmore (1926:188) no Chaco do Pa
raguai: " ... considerado excelente para domesticação já que ... 
(os pássaros cativos?) livram as habitações de todos os insetos 
voadores e rasteiros ... , e ... provavelmente sem base real, que 
podem aprender a imitar palavras do vocabulário humano". 
Raramente, porém, o anu branco foi visto em outras partes 
da América do Sul, domado e solto em torno d as habitações; 
tampouco apresenta o comensalismo com o homem que tem o 
urubu. 

Ordem Psittaciformes: Papagaios, Periquitos, Araras 

Estes pássaros são comuns em toda a área neotrópica, inclusi
ve nas Antilhas. Papagaios e periquitos são encontrados até 
nos pampas argentinos e nos altos Andes meridionais descal
vados, onde fazem seus ninhos em barrancos e fendas rocho
sas. Todos chamam a atenção pelo belo colorido verde, o hábi
to de viver em bandos, pela voz estridente e habilidade imita
tiva (para falar), pelas acrobacias, quando estão empoleirados, 
ou pelas depredações que fazem nas plantações, principalmen-

te de milho. Algumas espécies - especialmente os papagaios 
do gênero Amazona e alguns per iquitos e araras - são semido
mesticadas como belos animais de estimação falantes, mas 
nenhuma reproduz-se com facilidade em cativeiro. O suprimen-
to é feito através da caça aos ninhos para capturar filhotes. 
Estes são também considerados como de excelente paladar. 
Apesar destes pássaros, quando em cativeiro, imitarem a voz 
e a fala humanas, quando em estado selvagem não imitam as 
vozes de outros pássaros ou animais (Wetmore 1931: 107-108). 
Isto pode ser conseqüência da repetição insuficiente que ocor-
re na vida selvagem, se comparada à reiteração incessante ne
cessária para ensinar um papagaio a pronunciar sons humanos 215 

no cativeiro. Sua longevidade não ultrapassa de 20 a 30 anos 
(ao contrário da crença generalizada), mas isto permite a um 
animal capturado como filhote tornar-se praticamente um 
membro da família. 

Um engenhoso costume indígena, praticado na maior parte da 
América do Sul, é o de modificar as cores das penas de papa
gaio, esfregando tinta em áreas depenadas. As novas penas to
mam então a cor desejada, geralmente, o amarelo. Este proces
so, conhecido como tapiragem, foi descrito por Métraux 
( 1944c). Uma mistura da secreção da pele da rã ou do sapo 
e de uma tintura vegetal - habitualmente, a cor laranja ou ver
melha da Bixa ore/lana - é esfregada na pele recém-depenada 
de papagaios pelos seguintes grupos: Tupinqmbá da costa bra·
sileira, Achagua da Colômbia oriental, Karib de Galibis (Guia
na Francesa) e Mojo da Boi ívia oriental. O emprego exclusivo 
de tintura vegetal é feito pelos Borôro do sudoeste do Brasil, 
Mbayá e Mocov( do Gran Chaco e pelos índios Makuxl. Gor
dura de peixe é esfregada, ou dada como alimento aos papa
gaios, pelos lndios dos rios Negro, Uaupés e Aiarí; pelos Kokâ
ma e Kambeva do rio Solimões (estes dois grupos usavam o 
peixe perarara), e pelos Puinave do sudeste da Colômbia (pei
xe carajó). Algumas fontes afirmam que a nova cor persiste 
por diversas mudas de penas, mas isto é duvidoso. Os brasi
leiros chamam estes papagaios modificados, contrafeitos ou 
falsificados, para indicar a não-durabilidade da nova cor. 

Existe uma série de inconsistências nas descrições da tapiragem. 
Não é fato absolutamente seguro que um trauma provocado 
na pele pela aplicação de uma tintura modifique o colorido das 
novas penas que nascem, apesar de ser isto posslvel. É duvidoso 
que a secreção da pele de sapo ou rã, ou a gordura de peixe 
tenham o mesmo efeito. A secreção da pele de rã, quando 
fresca, não é venenosa para a corrente sangü ínea, mas algu
mas o são, quando secas. A cor das penas do canário pode 
ser · modificada para cinzento, quando o animal é alimenta
do com sementes de cânhamo, ou para vermelho, se alimen-



tado com sementes de pimenta de Caiena. Outros autores ~fir
mam que a alimentação pode ser o procedimento utilizado 
para alterar o colorido das penas de papagaio (Wassén 1934d : 
622). As modificações provocadas pela alimentação afetam to
das as penas na muda, mas as penas localizadas que passaram 
pelo processo da tapiragem podem crescer entre as mudas. 

Ordem Strigiformes: Corujas 

Poderia parecer que um pássaro tão chamativo como a coruja 
tivesse uma et11ozoologia estudada. Sem embargo, carecemos 
de referências a respeito. Diversos gêneros deste animal habi-

216 tam a área neotrópica. A pequena coruja buraqueira (Speotyto 
cunícularia), comum na maior parte da América do Norte e 
do Sul, era comida no Uruguai para estimular o apetite de con
valescentes (Wetmore 1926: 202). Este costume pode ser de 
origem aborígine. ( ... ) 

Ordem Caprimulgiformes: Guácharos, Curiangos 

O curiango (Steatornis steatornís, família Steatornithidae) do 
norte da sub-região Guiana-Brasil mede entre 40 a 80cm, abran
gendo corpo e cauda. A p_lumagem é castanho-avermelhada 
com manchas brancas, tem um forte bico recurvo e constitui 
uma fonte importante de alimento e óleo. Estas aves fazem 
seus ninhos em grandes colônias em cavernas onde os filhotes, 
que são muito gordos, podem ser capturados em grande quan
tidade (Humboldt, ed. de Ross 1852 1: 254-262) . 

Ordem Micropodiformes: Beija-flores, Andorlnhões 

Os beija-flores se notabilizaram apenas devido aos seus atrati
vos estéticos. São pássaros minúsculos de colorido fora do 
comum, forma surpreendente e grande habilidade de voar e 
plainar. Alguns são relativamente grandes, até 15 a 20cm de 
comprimento, incluindo o corpo e a cauda; outros são menores 
que os insetos de maior tamanho. Suas cores, de muitas tona
lidades e nuances, são freqüentemente irisadas . 

Os andorinhões da área neotrópica são sem importância; não 
existe qualquer espécie que faça ninhos comestíveis de saliva, 
como na Malásia. 

Ordem Piciformes: Tucanos, Pica-paus, etc. 

Famflia Ramphastidae: tucanos. Estes pássaros, encontrados 
nas sub-regiões Guiana-Brasil e América Central, são endemismos 
primários. Sua importância etnozoológica se deve à sua pluma
gem de colorido brilhante. As penas amarelas são as mais apre
ciadas para testeiras e outros ornamentos. Os pássaros carac
terizam-se por seu enorme bico falciforme e de estrutura reti -
cular ou esponjosa. ' 

------------- .. . . -- --- ---· -

Ordem Passeriformes: Pássaros de poleiro, Pássaros Canoros 

Os pássaros pertencentes a esta ordem - a maior da classe 
aves - são utilizados principalmente como animais de estima
ção, pelo seu canto e b_eleza das penas. Incluem-se nesta ordem, 
na área neotrópica, espécies tão notáveis como o galo~a-serra 
(Rupicola rupicola) do noroeste da Guiana-Brasil; as "oropen
dolas" e"guaxes" da ·Guiana-Brasil e América Central (alguns 
possuem penas amarelas muito apreciadas); o joão~e-barro 
(Furnaríus rufus), com seus notáveis ninhos de barro, do sul 
da Guiana-Brasil e norte da Patagônia-Chile; e os surucuás, 
inclusive o famoso "quetzal" (Pharomacrus mocíno), da Amé
rica Central e da cultura Maya. Muitos outros, sem expressão 
etnozoológica, não foram incluídos neste trabalho. 

R~PTEIS (REPTILIA) 

Esta classe tem muitos representantes na ár~a neotrópica, al
guns de alto valor econômico como fonte de alimento. O regis
tro de fósseis demonstra que vários grupos tiveram uma histó
ria geológica terciária semelhante a dos mamíferos, devido à 
sua condição de endemismos primários, endemismos secundários 
e intrusos não-modificados vindos da região neártica desde a 
época pliocena. É provável que os grupos não-fossilizados te
nham tido uma história similar (Dunn 1931 ; Simpson, G. G. 
1943). 

A classe inclui: 1) tartarugas e jabutis ou cágados; 2) crocodi
los do tipo Caíman e crocodilos verdadeiros; 3) lagartos; 4) ser
pentes (ver Ditmars 1928; Santos, E. 1942). 

Ordem Chelonia: Cágados e Tartarugas 

Tartarugas e jabutis sâ'o uma importante fonte de alimento: tan
to a carne como os ovos são comestíveis. Sua carapaça é uti li
zada como vasilhame e como intrumento de percussão. 

O cágado terrestre mais comum é o jabuti ou "galapago" 
(Geochelone dentículata), da sub-regiâ'o Guiana-Brasil. É en
contrado no solo da mata, em florestas não inundáveis, sendo 
facilmente capturável. Seu tamanho é de pequeno a médio: 25 
a 45cm de comprimento, 3 a 5kg de peso. Espécimes excepcio
nais atingem um comprimento de 70cm (lhering, R. v. 1934: 
112). 

É de se presum ir que nenhuma outra atividade etnozoológica 
nas bacias do Amazonas e Orinoco seja ma is importante que 
a colheita da tartaruga fluvial de desova coletiva (Podocne
mís expansa), conhecida como "gado do Amazonas". O mes
mo se aplica, em menor proporção, ao peixe-boi fluvial. A 
ampla área de distribuição, as incrlveis quantidades reunidas para 
a desova em determinadas praias de areia, e a conseqüente dis-
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Fig. 15. Jabuti. Apud A. R. Ferreira 1971 :58. 

ponibilidade de <;>vos, filhotes e fêmeas adultas tornaram esta 
espécie, literalmente, um esteio da vida e um organismo-cha
ve nos aspectos fluviais da biota da floresta tropical. Não ape
nas o homem dependia desta tartaruga como alimento, mas 
também outros predadores, como os numerosos pássaros aquá
ticos e rapaces, peixes predadores, mamíferos carnívoros e jaca
rés. Nenhum outro animal dos trópicos da América do Sul produ
ziu esta espécie (Bates, H. W., ed. de Clodd 1892: 300-315; Ve
ríssimo 1895: 56-88; Silva Coutinho, in Goeldi 1906: 733-745; 
Humboldt, ed. de Ross 1852 2: 185-193). 

Na estação de ni'vel mais baixo da água - setembro, no alto 
Amazonas, a novembro, no baixo, e março, no Orinoco - as 
fêmeas adultas afluem para os canais e rios deste vasto sistema 
interior aquático, vindas da floresta inundada e das lagoas mar
ginais, onde engordaram com alimento vegetal durante a esta
ção chuvosa. Iniciam sua subida (arribação) para desovar nas 
praias ou faixas de areia. Os machos mais jovens e os filhotes 
ficam para trás. Junta-se, assim, uma multidão de tartarugas 
fêmeas nas áreas de desova. Este exército de répteis, num ru
morejar baixo e constante de cascos e pés que colidem, roçam
se e se movem, remoinham em torno, certificando-se indivi 
dual e coletivamente da ausência de perigos na areia. Ao me
nos uma vez, no período aproximado de duas semanas, cada 
tartaruga emerge à noite, d irige-se às partes mais altas da área 
arenosa, cava uma cova de cerca de meio a um metro de pro
fundidade e deposita no fundo de 100 a 150 ovos, antes de en 
chê-la com areia e batê-la bem, arrastando-se de volta à água 
ao amanhecer. 

Ignora-se que fatores determinam a escolha de uma faixa ou 
praia de areia conveniente à desova. As selecionadas apresen
tam areia de textura fina e elevação considerável a partir do 
ponto mais alto da área arenosa, acima do nível anual da cheia 
e a ausência de inimigos. Qualquer caçador desta espécie sabe 
que as tartarugas são muito cautelosas. Sua visão é aguda e a 
audição ta lvez também igualmente apurada. Sempre que per
turbadas, as tartarugas poedei ras deslocam-se para um local 
mais tranqüilo. O tropismo de mover-se corrente acima, contra 
a correnteza, no baixo Amazonas, parece inve.rter-se em águas 
mais altas. No rio Ucaiali, ao menos, o n1ovimento anual dá-se 
corrente abaixo. 

Os ovos são chocados durante um mês de sol quente e alguma 
chuva. Os minúsculos filhotes, com o umbigo aderido, mascam 
e escavam sua saída das covas infalivelmente para as margens 
do rio que, por vezes, ficam a uma milha de distância do local 
da desova. Este êxodo pós-natal começa geralmente à noite. Na 
manhã seguinte, porém, muitos podem estar expostos aos pre
dadores postados na areia, antes de atingirem sua meta. Com a 
chegada da estação chuvosa vários meses depois, a maioria 
das pequenas e grandes tartarugas já se terá dispersado pelos 
riachos, canais e lagoas na floresta. 

A caça predatória à tartaruga é constante, durante o ano todo, 
e em todas as áreas de sua ocorrência. Concentra-se,porém, nas 
fêmeas adultas em desova, nos ovos dos ninhos e nos filhotes 
saídos da casca, em emigração para a água. Apesar da desova 
noturna, do rompimento da casca e marcha dos filhotes tam
bém à noite, o tributo é enorme. O homem e o jaguar são os 
inimigos principais da fêmea adulta durante a desova; e talvez 
seja o homem o único inimigo dos ovos. No entanto, uma mul
t idão de mamíferos, pássaros e répteis rapaces ataca os filho
tes durante sua dispersão em terra e, logo a seguir, na água, on
de ainda estão concentrados. Em outras épocas do ano, nas la
goas da floresta e nos canais das principais correntes de água, 
tanto as tartarugas jovens como as mais idosas são vítimas oca
sionais de peixes, pássaros, jacarés, cobras e do homem. Inú 
meras atividades humanas estavam centradas em torno da tar
taruga fluvial. Eram mais intensas durante a curta estação d_e 
desova, quando a concentração de tartarugas provocava uma 
concentração humana. Enquanto desovavam, as tartarugas 
adultas eram caçadas, virando-as de costas (viração ) e costu
rando-se, em seguida, as nadadeiras de um só lado, para imobi
lizar as vítimas. Podiam então ser transportadas a longas dis
tâncias, ou mantidas frescas por algum tempo, enquanto ou
tras eram transformadas em carne seca e óleo. Centenas de 
milhares de ovos eram desencavados e empilhados no solo, 
diante das tendas individuais. Eram comidos frescos ou trans-
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formados em óleo, mediante o esmigalhamento com os pés 
descalços dentro de uma canoa. Expostos ao sol quente por al
gumas horas, o óleo em flutuação era transferido a vasilhas de 
barro ou de cobre, para refino posteriór. Na época colonial, o 
óleo de boa qualidade era usado na cozinha e o de qualidade 
inferior, misturado ao alcatrão (asfalto) usado na vedacão de , . 
navios. 

É óbvio que tais métodos de colheita eram terrivelmente des
trutivos. Tamanho foi o sacrifício de tartarugas adultas fêmeas 
"grávidas" durante a desova e tamanha a perturbação sofrida 
por todo o ciclo, que as tartarugas abandonaram as praias nos 
distritos mais densamente povoados do baixo Amazonas. Des
de os primeiros tempos da exploração colonial, seu número 
decresceu rapidâmente e, hoje em dia, não ocorrem desovas 
em larga escala naquela região, ficando confinadas às cabe
ceiras mais remotas de ambos os rios, Amazonas e Orino.co .. 

Contudo, as possibilidades· de sua preservação eram tão óbvias 
que determinadas medidas foram adotadas por algumas aldeias 
coloniais do século XI X no alto Amazonas. É plausível que 
tenham sido praticadas anteriormente por alguns grupos aborígi
nes, apesar da afirmação de Humboldt de que tais mec;fidas eram 
o resultado da organização missionária das atividades indígenas. 
A aldeia nomeava um "comandante" para supervisionar as 
atividades de desova e de caça. Este, por sua vez, designava 
sentinelas para vigiar furtivamente as tartarugas e determinar 
o fim da postura. Dessa forma, ev.itava-se que intrusos, tanto 
humanos como animais, afugentassem-nas para outra localida
de. Durante as várias semanas de decurso da postura, as tarta
rugas não eram molestadas, apesar de alguns espécimes desgar
rados serem capturados pelas sentinelas como alimento fres
co ou para preparar carne seca. Depois que as tartarugas pu
nham os ovos e desapareciam, a aldeia reunia-se na praia, onde 
a cada fami'lia cabia um espaço determinado para cavar eco
letar os ovos e todo este trabalho desenrolava-se como um fes
tival. 
É duvidoso que a distribuição de cada secção da praia para fa
mílias individuais fosse tão altamente organizada na época 
aborígine como o foi depois da chegada do homem branco. 
Este último tinha ~ interesse econômico na venda do óleo 
e um conceito maior de propriedade privada, que pode ter-se 
sobreposto a uma participação e coleta puramente comunais. 
Contudo, os indígenas podem ter praticado a prese.rvação das 
tartarugas em desova e, posteriormente, a segregação das praias 
para a coleta dos ovos entre grupos maiores que a família, isto 
é, entre aldeias e tribos. 

No período colonial, nos locais onde foi praticada a preserva
ção, a propriedade comunitária das praias de tartaruga consti-

Fig. 16. Massacre dé tartarugas. Apud Marcoy 1869 1 :627. 

tuiu parte 'importante "na e~nozoologia desta espécie. O mesmo 
pode ser ditó ·.quanto à pre,caução de permitir seu cruzamento 
contínuo .na mesma. ilha, ·sem serem molestadas. Em época 
aborígine; sé· ·por um lado a propriedade das praias pode ter 
sido també.m uma medida preservacionista importante, a des
preocupação ou a inaptidão para organizar ·a proteção destes 
locais contra intrusos humanos ou animais pode ter causado a 
mudança constante das praias de desova de um lugar para ou
tro. Em função disso, a localização da desova nunca foi infle
xivelmente assocÍada a um modo de vida de um grupo huma
no. A bre_ve e marcante concentração periódica das tartarugas 
em desova pode ter motivado alguma tolerância entre grupos 
sociais antagônicos. Causou certamente a migração regular de 
determinadas tribos indígenas, que viajavam cem quilômetros 
ou mais, para participar da coleta e retornar em seguida. Se
gundo Humboldt, os índios do Orinoco, acima das quedas 
em Maipures, deslocavam-se até às três famosas praias de tar
tarugas a muitas milhas rio abaixo, entre as quedas e o rio 
Apure. Assim sendo, a luta pela sobrevivência pode ter aproxi
mado povos distantes e criado um intercâmbio especial entre 
grupos sociais de outro modo antagônicos ou sem contato. 

Concentradas correnteza acima do rio (arribação) para a deso
va, as tartarugas eram caçadas com uma técnica particular que 
empregava um tipo de arco e flecha especial. O arco era mais 
resistente e a flecha, mais longa e mais pesada que a habitual, 
com uma extremidade pontiaguda de ferro, que pode ter sido, 



na época pré-colombiana, feita de pedra. Era presa a uma pon· 
ta destacável por uma linha enrolada em torno da haste que 
servia de flutuador. A flecha era disparada em ampla trajetória 
para descrever um arco e cair quase verticalmente sobre o 
casco, provocando sua perfuração . Afirmava-se que disparos a 
curta distancia, em ângulo, resvalam sobre a carapaça dorsal. 
A tartaruga era, em seguida, arpoada com um arpâ'o curto, 
antes de ser içada para dentro do barco; não fosse assim, 
b peso e a luta do animal por libertar-se poderiam soltar 
a ponta da flecha, perdendo-se a presa. Este método inco
mum de disparo de flecha era, sem dúvida, usado quando 
as tartarugas agrupavam-se maciçamente à superfície, ao 
final da arribaçâ'o, ou talvez, diante de sua praia de desova, 
como mostra a ilustração de Marcoy (cf. HSAI /// : 634) . Nes
tas condições, deixar de acertar o grupo compacto de tartaru· 
gas seria difícil, mas não seria absolutamente necessário atirar 
em muitas nesta ocasião, já que logo em seguida elas seriam 
facilmente capturáveis à mão, na área da desova, a menos que 
os caçadores pertencessem a um grupo excluído da praia. Esta 
mesma técnica era também utilizada na caça das tartarugas 
espalhadas durante a arribação, quando seria mais lógico cap· 
turá-las desta forma. Por outro lado, parece inacreditável que 
semelhante método tivesse a precisão requerida, porque o alvo 
seria uma única tartaruga que poderia não permanecer por 
muito tempo à superfície. 

Durante o resto do ano, principalmente na estação chuvosa,.as 
tartarugas em desova coletiva espalham-se pelas lagoas·e canais 
inundados da floresta e pelos igapós e igarapés dos rios. Exis-
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Fig. 17. Pesca de tartarugas com arco e flechas. Apud Marcoy 1869 
7:630. 

tem também espécies menores que, juntamente com os machos 
e filhotes da espécie em desova coletiva, habitam as lagoas per· 
manentes e os cursos d'água na estação da seca. Em todos estes 
locais e em todas as estações - particularmente na estação seca 
em que a água e as tartarugas estão concentradas - todas as 
espécies são caçadas pelo homem com arpão especial, rede, ou 
anzol sem farpa. Um indício de que a rede possa ser pós-co
lombiana é a decidida preferência. dos índios do Sol imões em 
atingir as tartarugas com arco e flecha, ao invés de uma rede 
européia, usada na mesma lagoa e na mesma pescaria com re 
sultados mais produtivos (Bates, H.W. 1892). 

O arpão utilizado na caça às tartarugas nas lagoas e canais 
durante a estação seca era o mesmo empregado na captura de 
peixes-boi e pirarucus, à mesmo época e local. Era co mposto 
de uma lança com cabo longo e ponta descartável , que era ata· 
da a um flutuador de madeira ou à haste, para sua recuperação 
posterior. A técnica de capturar tartarugas com anzol sem 
farpas consistia em remar cu idadosamente nas águas claras das 
lagoas da floresta, onde o borbulhar das narinas da tartaruga 
submersa guiava o pescador para que atirasse o anzo l com isca 
diretamente em frente à vítima. Através de uma tensâ'o constan
te, evitava-se que a tartaruga fisgada tombasse de volta na água 

Fig. 18. Coleta de ovos de tartaruga na praia. Apud Marcoy 1869 1 :661. 
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enquanto era içada para dentro da canoa. Quando a tração ces
sava, o anzol soltava-se sem esforço. Costumava-se também 
mergulhar para procurar as tartarugas, o que, sem dúvida, exi
gia muita perícia e só podia ser praticado em águas muito 
claras. 

As redes eram firmemente presas em entradas estreitas das la
goas e canais. Em águas rasas e lamacentas, onde não havia 
troncos e galhos submersos, estas eram parcialmente arrastadas 
por vadeadores, enquanto outros espantavam as vitimas em 
sua direção. Junto com as tartarugas, eram apanhados, ocasio
nalmente, serpentes, jacarés e peixes. As espécies perigosas 
eram tratadas com desprezo, mas, por vezes, com respeito, 
dependendo das circunstâncias. Muitas das tartarugas apanha
das com rede eram machos e, em algumas regiões, havia um 
tabu contra o consumo de sua carne por pessoas com proble
mas inflamatórios (Bates, H.W. 1892). 

As tentativas de domesticar a tartaruga em desova coletiva 
nunca ultrapassaram o estágio de seu aprisionamento (prova
velmente junto com outras espécies) em tanques, onde eram 
alimentadas com mandioca e plantas leguminosas. Em certos 
casos, eram aprisionadas dentro d 'água, num pequeno curral 
cercado por paliçadas (Martin, ín Goeldi 1906:744; Latcham 
1922:159-161) . 

A tartaruga em desova coletiva é aparentemente a única espé
cie de tartaruga ou "yurara-assu" (Podocnemís expansa) espa
lhada pelas bacias do Amazonas e do Orinoco. Uma fêmea 
adulta mede de meio a um metro de comprimento e seu peso 
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Fig. 19. Fabricação de óleo de ovos de tartarugas em um cocho. (ndios 
Konibo. Apud Marcoy 1869 1 :660. 

varia entre 1 O e 50 kg. Os machos são menores, assim como 
diversas outras espécies comuns, entre as quais as principais 
são a tracajá e a "aiyussa". Estas últimas desovam individual
mente, ou em pequenos grupos. Todas as espécies de água doce 
são conhecidas coletivamente no Brasil como "cágados"; o 
termo "tartaruga" aplica-se mais apropriadamente às grandes 
tartarugas marinhas, mas é comumente usado também para a 
P. extensa. 

Ordem Crocodilia: Crocodilos, Caima's, Jacarés, "Gavial" 

Os crocodilianos comuns da sub-região Guiana-Brasil, tecnica
mente conhecidos como caimãs (jacaré, caimão, Caíman), são 
representados por cinco espécies diferentes. A maioria é peque
na (de 1,5m a 2m), mas uma delas (C. níger) é enorme (de 4 
a 6m), sendo um adversário implacável e perigoso predador. 
Come-se a cauda, os músculos faciais e os ovos, mas na'o consti
tui uma importante fonte de alimento. (. .. ) 

Existem quatro espécies de crocodilos verdadeiros, sendo 
três de tamanho moderado, ao longo da costa do Caribe da 
Guiana-Brasil e da América Central. Uma espécie (Crocodylus · 
íntermedíus) atinge de 6 a 8m de comprimento e constitui 
uma séria ameaça à vida humana no rio Orinoco e seus aflu
entes. Os crocodilos verdadeiros parecem ser mais agressivos e 
perigosos que os caimãs. Não existe qualquer espécie de aligá
tor na área neotrópica. Uma espécie do Novo Mundo, al/ígator 
míssíssípíensís, encontra-se do Texas à Carolina do Norte. 

Ordem Lacertilia: Lagartos 

Os lagartos são representados na área neotrópica por muitas 
espécies, a maioria pequena. Dois gêneros de maior tamanho 
têm valor como alimento. 

Os "tejus", ou "caripiaris" ( Tupínambís), da sub-região Guia
na Brasil, medem 1 m de comprimento (60cm na cauda), 
pesando de 1 a 1,5kg. Ocorrem em bosques, sendo capturados 
com armadilha de laço, arco e flecha, e comidos. 

Os camaleões, sinumbus ou iguanas (Iguana), do norte da Guia
na-Brasil, América Central e Antilhas, alcancam 1-1,3m de 
comprimento, tendo a cauda de 80 a 90cm e de 1 a 2kg de 
peso. São também arborícolas, o que torna mais difícil captu
rá-los que os tejus. Come-se a carne, muito apreciada, e tam
bém os ovos. A caça é feita com armadilha de laço ou arco e 
flecha. Afirma-se que espécimes individuais são capturados 
vivos por grupos indígenas da sub-região Guiana-Brasil e amar
rados a um poste por uma linha atada ao pescoço ou passada 
pelas placas do pescoço (Latcham 1922 :161-162). Existia um 
costume semelhante nas Antilhas, quando visitadas por Oviedo 
nocomeçodoséculoXVI (OviedoyValdés 1851, 1:392-396). 



Ordem Ophidia: Serpentes 

As serpentes assumem importância etnozoológica apenas de
vido ao seu aspecto aterrador, à letalidade das espécies peçonhen
tas, bem como o tamanho e habilidade constritora das sucuris. 
Não são habitualmente comidas. 

As serpentes peçonhentas acham-se, em sua maioria, na Guiana
Brasil e na América Central. As caiçacas e jararacas (Bothrops, 
muitas espécies} são altamente peçonhentas e comuns em alguns 
locais da selva, estendendo-se até os pampas argentinos. A 
cascavel (Crotalus durissus) é também muito perigosa, em
bora pouco comum. Habita matagais, bosques secos e planícies. 
A surucucu, "rié ka" , etc. (Lachesís muta), de tamanho avanta
jado (cerca de 3m e 5kg de peso) é a mais perigosa de todas 

Fig. 20. Sucuri capturando uma capivara. Apud A . R. Ferreira 1971 :62. 

devido à sua dimensão, força de ataque, comprimento das 
presas e quantidade de veneno. Não é abundante na maioria 
das áreas em que vive. As cobras-coral, "corales" (Micrurus, 
diversas espécies) são pequenas e menos daninhas que as ante
riormente mencionadas. 

Existem muitas espécies de cobras não-venenosas, mas apenas 
as sucuris são importantes. 

As jibóias (principalmente Constríctor), da área neotrópica, 
exceto a Patagônia-Chile, alcançam 4 a 5m de comprimento e 
20kg ou mais de peso, mas não são perigosas. A pele de algumas 
espécies tem um belo colorido e desenho, tornando-a um tro- 221 
féu e um adorno muito cobiçados . 

A sucuri (Eunectes, fig. 20), da Guiana-Brasil, é de enorme ta
manho: cerca de 5 a 11 ,5m de comprimento (Dunn 1944 : 
183), pesando de 25 a 150kg. É uma poderosa serpente cons
tritora e um animal impressionante, mas provavelmente de 
pouco perigo para o homem. Alimenta-se principalmente de 
jacarés. ( ... ) 

ANF(BIOS (AMPHIBIA) 

Esta classe inclui as cecílias (minhocões ou cobras-cegas), lagar" 
tixas, salamandras, rãs e sapos. Estes últimos são importantes 
na etnozoologia neotropical, e um elemento comum na arte, 
na mitologia, magia, veneno e cerimônias. (Wassén 1934c, 
1934d). 

Ordem Salientia: Rãs e sapos 

O sapo gigante, sapão (Bufo marinus), da Guiana-Brasil, pesa 
até 2kg e possui enormes glândulas parótidas nas partes trasei
ras da cabeçà e do pescoço. Elas contêm uma secreção leitosa, 
expelida em gotículas quando o sapo está assustado, ou que 
escorre ao serem comprimidas. Essa secreção - que é tóxica 
para o aparelho digestivo - assim como a da pele desta e de 
outras espécies (particularmente a Dendrobates), é usada como 
ingrediente na tapiragem: a mudança do colorido das penas em 
crescimento dos papagaios. 

As pequenas rãs venenosas, de colorido brilhante - "ranas de 
veneno" (Dendroba tes e Phyllobates) do noroeste da Colôm
bia - têm uma secreção da pele que parece ser altamente tóxi
ca para o aparelho digestivo, mas inócua, quando fresca, para 
a corrente sangü ínea, com efeito oposto quando seca. Neste 
estado, é usada como verieno para dardos de sarabatana. (Wassén 
1934c). Muitos autores têm escrito sobre este assunto, e um 
sumário, com notas críticas herpetológicas, está sendo prepa
rad0 para publicação por E. R. Dunn, que gentilmente ofere
ceu alguns dos dados acima citados. 



PEIXES (PISCES) 

A área neotrópica é rica em peixes, tanto de água doce como 
de água salgada, sendo inúmeras esp.écies importantes itens 
alimentares. Entre as muitas espécies de água doce, as mais 
importantes como alimento são os bagres sem casco, isto é, 
desprovidos de couro , o enorme pirarucu com escamas, o dou
rado, o sábalo e o pequeno "ispé" do lago Titicaca. O poraquê, 
a arraia de ferrão, os peixes can ibais e o candiru são importan
tes por outras razões. (Ver Eigenmann & Allen 1942; Couto de 
Magalhães, A. 1931) . 

' 
222 Ordem ~iypotremata 

As arraias de ferrão de água doce (Potamotrygum, Paratrygon), 
dos rios Amazonas e Orinoco, são arredondadas e com cerca 
de 1 m de comprimento, a metade do qual corresponde à cauda 
em chicote, com uma espinha aproximadamente no centro da 
superf (cie dorsal. Esta espinha possui um sulco que secreta 
veneno na ferida da vítima atingida. As arraias permanecem, 
muitas vezes, escondidas na areia e na lama das bordas de águas 
rasas , e, nesta posição, são capazes de infligir um ferimento 
grave nos pés de uma pessoa que esteja vadeando, produzindo, 
por vezes, uma perigosa necrose dos tecidos. Estes animais são 
muito temidos pelos pescadores e canoeiros, assim como pelos 
banhistas. Suas espinhas são utilizadas como extremidades para 
armas. 

Ordem Nematognathi 

Os bagres sem casco (família Pimelodidae), especialmente o 
"laulau" do Orinoco, ou o pira1ba do Amazonas (ambos Bra
chyplatystoma filamentosa) são grandes (comprimento de 1 
a 4m, peso em torno de 50 a 400kg), com enormes bocas, 
onde são incubados seus ovos e onde se refugiam os filhotes 
(gestação oral., incubação bucal). Afirma-se que estes peixes 
engolem banhistas, sendo muito temidos. Isto talvez fosse pos
s(vel no caso de peixes grandes e pessoas de pequeno tamanho, 
mas esta ocorrência é, certamente, rara. Sua carne é deliciosa . 
São capturados com anzol de isca, no fundo d'água, ou mais 
raramente, com um arpão, na superfície. O surubim ou pinta
do (Platystoma) do Brasil leste é semelhante ao piralba. O jaú , 
ou manguru (Paulicea /utkeni), do rio da Prata e rio Paraná 
até o rio Madeira, talvez seja maior que o pira1ba (Gudger 
1943). 

Os candirus (família Pygidiidae, gêneros Vandellia, Stegophilus, 
Acanthopoma), das bacias do Amazonas e do Paraguai (e do 
Paraná?), são peixes minúsculos (de 3 a 5cm), finos, transpa
rentes, com ganchos na boca e na cobertura das guelras (mas 
não possuem barbatana dorsal espinhosa). Estes peixes anões 
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Fig. 21. Surubim. Apud A. R. Ferreira 1971 :33. 

são necrófagos e ectoparasitas de outros peixes, e também 
endoparasitas das guelras e da cavidade corporal, ou cloaca, de 
espécies maiores, especialmente de bagres. Nadam, às vezes em 
torno de banhistas, provocando-lhes arranhões que sangram. 
Raramente um candiru penetra, como endoparasita acidental, 
na vagina ou na uretra de um banhista sem proteção. Tais 
casos, embora raros, são responsáveis pelo medo generalizado 
ao peixe e pela crença associada de urinofilismo (Gudger 1930). 

Ordem Percesoces (Percomorphi) 

A famosa tainha, ou lisa (Mugi!) é um delicioso peixe de carne 
oleosa, com hábitos e atributos extraordinários. A tainha listra
da ou cinzenta (M. cephalus) é a espécie mais comum - quase 
cosmopolita - nas áreas tropicais e temperadas do mundo. 
Pode crescer até cerca de um metro, mas habitualmente tem a 
metade deste tamanho . A carne pode ser cozida em seu pró
prio óleo. O aspecto mais importante do ponto de vista do 
homem são seus cardumes imensos ao longo das costas, ou em 
ba(as, estuários e até mesmo em rios - de água salgada, salobra 
e doce. Estes cardumes podem ter milhões de peixes,. e incluem 
geralmente espécimes do mesmo tamanho, porque sua forma
ção inicia-se logo após o nascimento. 

A tainha é um peixe vegetariano difícil de capturar. Não cai 
facilmente em anzol, sendo também um grande saltador que 
consegue pular por sobre as redes, não se deixando atrair facil 
mente para dentro de caniçadas ou tapagens de pesca. Contu
do, usando-se técnicas especiais com redes e caniçadas, comple
mentadas por tochas, instrumentos de percussão e pela maré, 



pode-se pescá-lo em grande quantidade, especialmente nas mi
grações anuais de outono para alimentar-se ou desovar ao lon
go da costa ou em águas salobras. Esta espécie tem sido encon
trada tão ao sul quanto a costa leste do Brasil meridional, ou 
até o Chile, na costa oeste. Mas talvez tenha sido mais procura
da no Caribe e na costa brasileira (Veríssimo 1895:96-99; R. 
lhering 1940:752-775). 

lgnacio de Armas (1888: 154) registrou o fato notado por Se
bastian de Campo, em 1508, em Cuba, da existência de muitas 
caniçadas de pesca, onde eram mantidas e alimentadas milhões 
de tainhas para o consumo humano. Este cultivo - ou semido
mesticação da tainha - não foi aparentemente registrado em 
qualquer outra parte da área neotrópica . Não é impossível que 
as "fazendas de peixe" para a tainha cinzenta, tenham exis
tido, a exemplo das observadas na Itália em data posterior. 

A estação de chuvas na área neotrópica pode ser tão intensa 
que muitas lagoas fechadas da costa fiquem anualmente aber
tas para o mar pela ação da água doce e tornam-se então águas 
sazonais e de maré, onde as tainhas penetram em grande 
quantidade. Esta ecologia marinha tropical peculiar atrai tam
bém camarões; fornece, portanto, alimento sazonal abundante, 
de grande riqueza e variedade, aos habitantes destas regiões ( ~. 
O. Smith, comunicação pessoal). 

Um peixe semelhante à tainha, assim como um tipo de eperla
no, existe em grande quantidade ao longo das costas da Terra 
do Fogo (Townsend 1910: 13), e pode ter sido pescado com 
redes pelos nativos, que utilizavam cães para ajudar a encurra
lar nelas os peixes (Gudger 1923: 566-567, citando Byron e 
Fitzroy). 

Ordem Gimnoti 

O peixe elétrico ou enguia, poraquê, ou "temblador" (Electro
phorus electricus), das bacias do Amazonas e do Orinoco, che-, 
ga a medir até 2,3m, tendo, em média, de 1 a 1,5m. E capaz de 
emitir rapidamente choques elétricos em pulsações de até 500 
volts (em média, 300), que duram apenas 2/1000 segundos, em 
freqüências de 400 por segundo, e com uma capacidade média 
de 40 watts. Esta descarga pode afetar um cavalo ou tornar 
um homem inconsciente dentro d'água. O poraquê é muito temi
do pelos banhistas e pescadores de vau. Alguns acham sua car
ne saborosa, outros, desagradável. Uma eletroterapia com a 
enguia elétrica era praticada pelos índios do Suriname, prova
velmente com espécimes individuais, enfraquecidos por expo· 
sição, falta de alimento ou estímulos contínuos (o que pode 
ser feito). Diz-se que sua carne é consumida no Brasil como 
medicação contra o reumatismo. Aparentemente, este animal 
se reproduz em água doce rasa, em terras inundadas durante a 

estação das chuvas. Os órgãos elétricos situam-se em três quin
tos da parte posterior do corpo, e são análogos a uma bateria 
de acumuladores. A corrente passa da cabeça para a cauda. Os 
olhos são aparentemente inúteis devido a cataratas, que podem 
resultar das próprias descargas elétricas do peixe ou as de seus 
companheiros. A enguia caça com um "radar" submarino, que 
funciona com impulsos curtos de cerca de 50 volts, numa fre
qüência de 50 por segundo. Estes impulsos refluem de volta da 
presa e são recebidos por uma série de cavidades especiais na cabe
ça. Coates (1947:79), de onde foram retirados quase todos estes 
dados, colocava em dúvida a famosa história de Humboldt de 
que os índios do Orinoco dirigiam cavalos para dentro de gran- 223 
des concentrações de enguias elétricas para esgotar sua eletri
cidade, antes de capturá-las impunemente. Coates observou 
enguias aprisionadas, capazes de emitir eletricidade durante o 
dia inteiro, que precisavam de apenas cinco minutos para recu
perar-se completamente de 20 minutos de descarga intensa. As 
enguias da narrativa de Humboldt, contudo, podem ter sido 
machucadas ou ex~uridas pelos cavalos. Os índios as captura-
vam também com lanças de cabos 'mantidos enxutos, ou com 
flechas amarradas a linhas também secas, quando estes animais 
emergiam na superfície, como fazem ocasionalmente, para 
respirar. (Ver Coates 1939; Coates, Cox & Granath 1937; Cox 
1938: 59; Humboldt, ed. de Ross 1852,2: 112-128). 

Ordem lsospondyli 

O pirarucu (Arapaima . gigas, fig. 22) é encontrado nos rios 
Amazonas e Orinoco (e no rio da Prata?). É um peixe enorme -
comprimento de até 3m, 1 OOkg - de grandes escamas, com ca
beça pequena e barbatana caudal, e colorido rosado. A carne 
é saborosa e freqüentemente preparada como carne seca (por 
vezes, salgada como o bacalhau do hemisfério norte). Sua 1 fn
gua óssea (osso hióide) é recoberta de dentículos e usada como 
ralador ou 1 ixa. 

A mais importante pescaria da região amazônica foi a do pira· 
rucu que, juntamente com a tartaruga, forneceu a maior parte 
do suprimento de carne desta região aos seus primitivos habi
tantes. O uso do arpão era quase universal e praticado das se
guintes maneiras: 1) de um bote, nas águas doces e rasas de la
goas ou canais na estação seca, quando a profundidade não era 
excessiva e a quantidade de lama, mfnima, podendo o peixe 
ser avistado e arpoado sob a água; 2) de um bote, ·em água cla
ra ou lodosa, quando o peixe subia a superfície, em busca de 
ar, o que faz em geral a cada 10 minutos, aproximadamente; 
3) de um bote, quando estava em desova e menos atento ao 
perigo, subindo à superf fcie repetidas vezes, tornando fácil 
arpoá-lo; 4) a pé, vadeando em águas rasas, com um porrete 
para agitá-las numa das mãos e arpoando com a outra. 
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O pirarucu era também capturado com linha e anzol - por ve
zes muitos anzóis com isca, arrumados à noite numa linha de 
espinhei atravessada numa corrente ou num rio - ou com um 
único anzol solidamente preso à margem ou a um poste flexí
vel. Usavam-se raramente redes porque estes peixes são muito 
destrutivos. 

Andar em águas rasas implicava, até certo ponto, ser molestado 
por jacarés, poraquês e sucuris, assim como por piranhas. Estes 
perigos têm sido exagerados nos relatos, apesar de constituí
rem uma possível fonte de acidentes. Os nativos das florestas 
inundadas e da vasta bacia fluvial interiorana adaptavam-se 
bem aos perigos e compreendiam suas potencialidades, a maio
ri a dos quais desprezavam, mas, ao mesmo tempo, respeitavam, 
como uma pessoa que trabalha constantemente c~m explosivos. 
A familiaridade produzia o desprezo, mas este provinha do co
nhecimento derivado da mesma. 

O arpão era uma arma pesada e forte, com uma ponta.de ferro 
com cerca de 10cm na extre midade, destacável da haste, ape
sar de estar preso a ela ou a um flutuador especial de madeira 
por uma corda. Este mesmo tipo de arpão era usado para o pei
xe-boi e a tartaruga. 

A peculi aridade da emersão regular deste peixe à superfície pa
ra respirar prestava-se admiravelmente à técnica de pescaria 
com arpão. Algumas destas emersões - o boiar do pirarucu -
podem ser saltos violentos de corpo inteiro, como que provo
cados pelo susto com a sombra do bote ou por algum predador, 
ou mesmo por divertimento; outras são emersões suaves à su-

Fig. 22. Pirarucu. Apud A. R. Ferreira 1971 :7. 

perffcie, marcadas apenas por círculos concêntricos na água. A 
descida e mergulho para as profundezas são marcados por um 
rastro de bolhas, por vezes do tamanho de uma laranja, e em 
águas claras, o pescador podia observar o percurso do peixe e 
arpoá-lo debaixo d'água. A facilidade de sua captura durante a 
desova é uma característica que presta-se, por um lado, à ex
ploração desenfreada e pelo outro, a uma preservação sábia 
através da restrição da pesca neste período . Esta prática não 
foi levada em conta pelos aborígines e tampouco pelos civili
zados. A época de pescaria era geralmente durante a estação 
seca, quando sua carne podia ser facilmente secada e a água 
estava suficientemente baixa para diminuir de profundidade, 
concentrando o peixe em lagoas e facilitando a arpoagem. A 
carne do pirarucu em grande quantidade era um produto co
mercial básico para o provimento de proteínas na região. Hoje 
em dia, seu suprimento declinou como resultado do excesso 
de pescaria. (Ver Veríssimo 1895 : 28-48; Higbee 1945: 415; 
Couto de Magalhães 1931 : 172-176). ( ... ) 

Ordem Heterognathi 

Os dourados ou pirajás (Salminus sp., fig. 23) assemelham-se 
superficialmente aos salmões do hemisfério norte por sua for
ma e colorido dourado, mas pertencem a uma família d iferen
te (Characinidae) e habitam as altas bacias do Orinoco, Ama
zonas e rio da Prata. São peixes grandes (comprimento, até 1 m, 
peso, 50kg), de carne saborosa e grandes oyas, muito aprecia
das como alimento. Este peixe não deve ser confundido com 
o dourado do rio Amazonas propriamente d ito, um tipo gran
de e comestível de bagre (lhering, R. v. 1940). 

O curumbatá (Prochilodus, um caracíneo) , da mesma região dos 
dourados acima mencionados, é de tamanho médio, com gran-

Fig. 23. Dourado. Apud A . R. Ferreira 1971:17. 
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des escamas. Distingue-se por seu cruzamento em enormes 
quantidades nos contrafortes, correnteza acima, durante a es
tação das cheias. Nesta época, e depois da descida das águas, 
centenas de curumbatás são capturados, mu itas vezes em barra
gens-armadilha junto às pedras (garganta do Pilcomayo), sendo 
secos para consumo posterior. Na Venezuela, â designação 
"sábalo" é u.sada para o famoso camarupim "tarpon" mari
nho, um peixe de grandes escamas e tamanho avantajado. 

Os peixes can ibais - piranhas, "caribes" ou "palometas" 
(Serrasalmus, Pygocentrus) - vivem nas bacias do Amazo
nas, Orinoco e rio da Prata. Têm de 20 a 40 cm de compri
mento, corpo alto e estreito, boca grande com dentes afiados 
alternados em lâmina, com uma nítida oclusão da arcada in
ferior, capazes de infligir graves ferimentos, com a forma ca
racteríst ica de uma cavidade em goiva, ou de cicatrizes opostas 
em crescente. Aparentemente, estes peixes vivem em cardumes 
e são atraídos pelo sangue e carne crua (quimiotrópico). Quan 
do esfomeados, podem reduzir um ser humano ou um animal 
indefesos a um esqueleto em poucas horas. Em alguns locais -
especialmente nas águas claras de correntezas em contrafor
tes - são muito temidos por banhistas, pescadores e canoeiros, 
mas quase ignorados em grandes rios lodosos. Seus dentes são 
utilizados como instrumentos cortantes e sua carne é consu
mida. Algumas histórias sobre sua ferocidade são apócrifas. 

Ordem Discocephal i 

As rêmoras, peixes-piloto, "reversos" ou "pegadores" (Eche
neis e Remora) são peixes tropicais de água salgada. A Eche-

Fig. 24. Curimbatá (matrinchã) . Apud A. R. Ferreira 1971 :17. 

neis naucrates (até 75cm) e a Remora brachyptera (até 40cm) 
são esbeltas e fusiformes, com uma "ventosa" laminada no 
alto da cabeça e do pescoço, com a qual aderem a tubarões 
e tarta rugas para serem transportados e part iciparem da ali 
mentação das presas capturadas pelo seu hospedeiro temporá
rio. Estes peixes são utilizados pelos Karib da região do Caribe 
(costa norte da Venezuela e Colômbia e ilhas das Anti lhas) 
como animais semidomesticados na captura de tartarugas e 
peixes-boi marinhos, assim como na de outros peixes. 

A pescaria fe ita com rêmoras é uma das características etno
zoológicas mais engenhosas da área neotrópica. A rêmora, ou 
pegador - principalmente a Echeneis de maior porte - é presa 
por um cipó na base da cauda e transportada para uma zona 
de tartarugas ou de pescaria, onde é solta, quando a presa é 
avistada pelo pescador. A rêmora nada então rapidamente para 
livrar-se, localiza e adere ao plastrão da tartaruga - ou à super
fície lateral do peixe-boi - e permanece colacia .à presa enquan
to ambos são puxados para bordo da canoa (ou vice-versa) por 
uma tração firme da linha. Quando a presa é suspensa acima 
d'água, e depositada - quer na canoa, quer na praia - a rêmo
ra desprende-se e segura-se na parte lateral do bote . 

Colombo assistiu a este emprego da rêmora em sua segunda 
viagem, em 1494, no Jardim das ilhas Ooeen, ao sul de Cuba. 
Narrou-a em seu diário - editado por seu filh'ô Ferdinando -
narrativa esta publicada por Peter Martyr e, mais tarde, por 
Oviedo y Valdés (ver Gudger 1919). Não parece haver dúvi
das quanto à veracidade deste -registro e ·a conseqüente nature
za · autóctone do costume. Contudo, existem poucos - se al
gum - ·de testemunho ocular imediatamente posterior. Sem 

embargo, Lady Ann Brassey presenciou o emprego da rêmora 
em pescaria em La Guaira, no norte da Venezuela ; De Sola, em 
1932, registrou observações feitas em Matanzas, Cuba, e ano
tou relatos deste fato em outras localidades do Caribe. Esta 
prática parece ter sobrevivido apenas entre os Karib. Gudger 
duvidou de sua existência na época em que escreveu (1919), e 
o famoso ictiologista David Starr Jordan duvidou de que ti
vesse existido em qualquer época, sob a alegação de que a rê
mora era muito pequena para que sua ventosa tivesse um poder 
de sucção suficientemente grande para ser eficaz . Entretanto, 
Gudger, em quem nos baseamos para a maioria dos detalhes 
aqui expostos, obteve incontestáveis provas literárias para de
monstrar que o costume existiu, não apenas no Caribe (antes 
que De Sola confi rma~se sua existência atual) , mas também 
em Madagascar, sudeste africano (Zanzibar e Natal), nos estrei
tos de Torres e na vizinha Austrália do nordeste. Ao que tudo 
indica, é atualmente desconhecido na Venezuela ( R. Smith, 
com. pes.). 
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Aparentemente, a rêmora era capturada quando ainda filhote 
entre os recifes de pedra e de coral e treinada para a "caça". 
Era mantida, provavelmente, amarrada em águas rasas e ali
mentada à mão, mas fa ltam maiores detalhes sobre estes as· 
pectos. É fato seguro que os nativos estimavam seus "prisio
neiros" (semidomesticados), conversavam com eles em termos 
afetuosos, e os recompensavam com carne após cada caçada 
bem sucedida. 

Existem diversos métodos de pescaria na área neotrópica: an 
zol (concha, osso, espinho) e linha (fibra, couro), arpão (lan
ça), rede e plantas narcóticas ou venenos . A pescaria com arco 
e flecha exige uma fle.cha especial e uma técnica de mira que só 
se adquire com o tempo, mediante exerclcios prolongados. 
Mais interessante e engenhosa é a pescaria de água doce com 
plantas narcóticas ou venenos para peixes (ver Robert F. Heizer 
neste volume). (Ver Killip & Smith 1931). Muitas espécies de 
peixes pequenos - demasiado numerosas para serem citadas 
aqui - são apanhadas por este método. 

ARTRÓPODES (ARTHROPODA): CRUSTÁCEOS, INSETOS, 
ARACNfDEOS 

Três classes de Arthropoda são importantes do ponto de vista 
etnozoológico: Crustacea, como alimento, lnsecta, como vel
culo de transmissão de doenças e problem~s (resultado direto 
de hábitos hematófagos), assim como alimento e adorno; e 
Arachnida, como pragas. 

Crustáceos (Crustacea) 

A lagosta, "langosta", espinhenta e sem garras (Panulirus) dos 
mares subtropicais e tropicais - especialmente nas Antilhas, na 
costa leste da América do Sul e costa oeste, até o norte do Pe
ru - é um importante alimento de origem animal. É grande e 
saborosa, facilmente capturada com lança ou à mão. No Equa
dor, os pescadores (ndios mergulham entre as rochas, quando 
as ondas arrebentam e a visão da lagosta reduz-se, depois de a 
localizarem das canoas (Schmidt 1931: 232). 

O camarão de água doce, ou " langosta", Macrobrachium ja
maicensis, é comum nos cursos d'água permanentes das An
tilhas e da costa leste da América do Sul, até o sudoeste ári
do do Peru. Esta espécie é de grande dimensão para um cama
rão (de 15 a 20cm) e altamente apreciada como alimento. É 
facilmente capturável à mão. 

Existem muitas espécies de caranguejos em toda a orla maríti
ma da área neotrópica . Quando disponíveis, são capturados à 
mão, com linhas ou com um espeto. 

INSETOS (INSECTA) 

É a mais numerosa classe de animais desta região. Sua surpre
endente abundância e variedade nos trópicos sul-americanos 
confere-lhe um caráter especial . Algumas espécies são impor
tantes como alimento, adorno ou para uso cerimonial; outras 
se destacam por serem pragas daninhas ou transmissores de 
doenças. 

Ordem Orthoptera: Gafanhotos 

Existem muitas espécies em quase toda a área neotrópica, sen
do algumas de grande dimensão (até 15cm). Estas últimas são . 
usadas como alimento - quando obteníveis em grande núme
ro - sempre que necessário. O gafanhoto de praga migratório 
(Schistocerca paranensis, ou S. cancellata) invade, periodica· 
mente, o sul da Guiana-Brasil, vindo do sudoeste, causando 
grandes prejuízos à agricultura (lhering, R. v. 1934: 206). Esta 
situação existiu provavelmente também em época aborígine, e 
talvez, naquela época, os gafanhotos fossem comidos. Invasões 
semelhantes, por gafanhotos também migratórios, com devas
tação similar da vegetação, têm ocorrido na Colômbia e na 
América Cent ral ( lgnacio de Armas 1888 :165). 

Ordem lsoptera: Cup ins 

Existem muitos gêneros, todos sem ferrão, alguns vivem em 
ninhos cimentados com saliva à superfície do solo, outros em 
ninhos arborícolas de celulose fecal, cimentados talvez com 
um tipo de secreção glandular anal. Os ninhos arborícolas são 
importantes como combustível na selva, durante as chuvas, 
porque estão sempre secos por dentro. Os espécimes operários 
são pequenos, tenros, e são comidos assados. Costuma-se cap· 
turá-los quebrando os ninhos ou inserindo-se uma palha, na 
qual muitos animais imediatamente se penduram (C. B. Brown, 
citado por Cutright 1940:313). Os zangões alados e as fêmeas 
são capturados em torno de luzes, onde se amontoam no vôo 
nupcia l (op. cit.). 

Ordem Anopleura: Piolhos 

O piolho do corpo e da cabeça humanos (Pediculus) é um para
sita abor ígine do índ io americano, tendo sido, indubitavelmen
te, trazido por este da Ásia para o Novo Mundo. O piolho ín
dio americano foi descrito como Pediculus humanus america
nus, com base em espécimes encontrados numa múmia perua
na (Ewing 1927:20-22). Esta variedade (subespécie) transfere
se facilmente a alguns macacos neotropicais, especialmente o 
macaco-aranha (Ateies). Existem indícios de que antigas 
transferências resultaram num subgênero diferente e em diver
sas espécies de piolho de macaco (Ewing 1927, 1934) . O alega
do hábito humano de comer piolhos talvez seja apócrifo em 



muitos casos e a intenção seja a de matá-los. Nos macacos, a 
cata de piolhos inter-individual - que por vezes prolifera esta 
praga - é mais um ato de trato social do que uma busca de co
mida (a maioria dos macacos é surpreendentemente limpa de 
piolhos). O piolho humano é também um fator de transmissão 
da febre tifóide nas terras altas da média região andina, apesar 
da existência aborfgine desta doença ser duvidosa . 

Ordem Siphonaptera: Pulgas 

Um membro desta ordem é tido como parasita aborígine do 
homem neotropical desde a época pré-colombiana. É o bicho
de-pé ou ''nigua" ( Tunga penetrans). A fêmea fecundada pene
tra na pele - em geral do pé - onde se alimenta de sangue, 
enquanto os ovos crescem e a pulga incha até atingir o tama
nho de uma ervilha. A cerâmica pré-colombiana peruana mos
tra indi'genas examinando os pés, que têm muitos orifícios 
pequenos, representando ·sem dúvida os locais de extração 
dos bichos-de-pé (Moodie 1923). Colombo notou bichos
de-pé em Hispaniola em sua segunda viagem (lgnacio de Armas 
1888:163). A pulga hUmana (Pulex irritans) foi introduzida 
com a conquista espanhola e é, atualmente, uma praga dissemi
nada. ( ... ) 

Ordem Homoptera: Insetos infinitamente variad9s 

A je.quit iranabóia, ou "vi pera volanda" (Lanternaria, ou Fulgo
ra) da sub-região Guiana-Brasil, é um inseto grande, com asas 
cujas manchas tê111 forma de olhos. Seu rosto inchado, que se 
parece fantast icamente a uma cabeça de jacaré, reproduz 
até mesmo seus o lhos protuberantes e dentes afiados. Possui 
um longo "bico" , alojado normalmente ent re as patas diantei 
ras e que se projeta para fora quando o inseto suga plantas. 
Tudo isto confere à jequitiranabóia um aspecto aterrador, 
responsável pelas lendas de que é um animal altamente veneno
so, que espeta suas vi'timas em pleno vôo e pode igualmente 
matar uma árvore! Talvez possa realmente infligir uma picada 
dolorosa. 

Os reduvi'deos, barbeiros (porque picam freqüentemente o 
rosto), "vinchucas" ( Triatoma, Rhodnius) são transmissores da 
doença de Chagas (trypanosomiasis), que pode ter existido na 
época aborígine. Os insetos reduvídeos infestam as casas, su
gando tanto os seres humanos como os animais domésticos. A 
picada pode ser às vezes indolor e outras, dolorosa, o que é 
evidentemente uma quest'ao de sensibilidade· da vi'tima. 

Ordem Coleop~era: Besouros 

Existe.m inumeráveis espécies de besouros, alguns de grande 
tamanho, dos quais um número reduzido · é utilizado pelos 

indígenas. Fazem-se adornos de asas (ou élitros) de colorido 
brilhante, sobretudo das espécies da fami'lia Scarabaeidae e lon
gicórneos (wood borers). Suas grandes larvas servem de ai i
mento - especialmente as do besouro-rinoceronte, que infes
tam as palmeiras - bem como os grandes besouros longicór
neos que brocam a madeira. O gênero elaterídeo Pyrophorus é 
extremamente fosforescente e era capturado em Hispaniola 
para iluminar as casas . Os coleópteros eram amarrados ao 
dedo do pé, nas caçadas noturnas, usados como adornos e con
sumidos como alimento (lgnacio de Armas 1888:164). Sua 
eficácia para iluminar é grande, mas sua capacidade de lumina-
ridade é baixa, de acordo com os padrões modernos. 227 

Ordem Lepidoptera: Borooletas e Mariposas 

Muitas espécies desta ordem têm ampla distribu ição e as 
maiores .e mais vistosas são encontradas na Guiana-Brasil e na 
América Central. As larvas de algumas espécies alcançam regu
lar tamanho, sendo usadas como alimento, apesar de sua pele 
dura. Outros t~pos de larvas têm pêlos espinhosos tóxicos e são 
evitados. 

Ordem Diptera: Moscas, Mosquistos, etc. 

Esta é a ordem mais importante, do ponto de vista de seus im· 
portunos hábitos hematófagos e a transmissão de doenças. 

Os mosquitos, '. 'zancudos" (Culicidae), sao encontrados em 
toda a área neotrópica, exceto no extremo sul da Patagônia
Chile. A maioria das espécies é diurna e mais comum na esta
ção das chuvas, quando tornam-se extremamente incômodos. 
Contudo, não chegam a ser suficientemente numerosos ou 
vorazes para provocar emigrações humanas ou an imais, como 
sucede com o Aedes da neve na tundra (bosques setentrionais 
norte-americanos). Das inúmeras espécies Anopheles, as pou
cas que são portadoras de malária - assim como a própria mo
léstia - est'ão amplamente difundidas. Todavia, a presença 
pré-colombiana da malária é extremamente contestada. Esses 
mosquitos podem ser encontrados, hoje em dia, penetrando 
para o interior, em áreas recentemente abertas para a coloni
zação. 

· Os pequenos mosquitos-pólvora (Psychodidae) são comuns 
na Guiana-Brasil, mas de pouca significação. São importantes 
a9 longo da encosta ocidental dos Andes peruanos (e no su
doeste da Colômbia) num cinturão entre mil a três mil metros 
de altura, onde a espécie noturna Phlebotomus verrucarum 
transmite a molést ia de Carrion (a febre de Oroya é o estágio 
anêmico preliminar, mu itas vezes fatal; a febre de Verruga é 
um ·estágio nodular ocasional subseqüente e não fatal). Esta 
moléstia pode ter tido um caráter grave na época aborígine, 
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como é mostrado em representações de erupções de pele seme
lhantes a verrugas em um pote pré-colombiano (Moodie 1923: 

489-490) . ( .. . ) 

Outro Phlebotomus transmite a temida e freqüente leishman io
se cutânea ("uta", "espundia"), que tem alta incidência na re
gião andina central -· da selva oriental à costa ocidental - es
tendendo-se até Honduras. Esta moléstia desfigurante era cer
tamente pré-colombiana, como é mostrada nas típicas lesões 
nasais e labiais em antigas estatuetas de cerâmica. (Ver Moodie 
1923 : 489). 

Borrachudos, "meriuns", "piuns" (Chirononidae, Ceratopo
gonidae, Simulidae, com gêneros Culicoides, Simulium e ou
tros). Estes pequenos mosquitos extremamente pestilentos são 
mais comuns ao longo de correntezas claras nos sopés da 
Guiana-Brasil e da América Central. São sazonais - surgindo 
em grande quantidade durante a estação seca - alguns minús
culos, mas terríveis sugadores de sangue, cuja picada é alta
mente tóxica. Podem tornar a vida do homem e de outros 
mamíferos insuportável, provocando por vezes até mesmo a 
emigração humana. 

As mutucas (T aban ida e), existem em toda a área neotróp ica. 
Ferozes hematófagos, apresentam tamanho de médio a grande 
(para mosquitos). ( ... ) 

Uma parasita díptero incomum no homem (e em alguns outros 
mamíferos), existente no norte e centro da América do Sul e 
em toda a América Central, é o berne ou "nuche". É uma larva 
da mosca do berne (Dermatobia hominis). A mosca de berne 
deposita certo número de ovos no abdome de mosquitos 
fêmeas que capturam em vôo. Estes ovoso desenvolvem
se em poucos dias até atingir o estágio larvar, devendo aguardar 
o calor de seu hospedeiro mamífero - que o mosquito pica -
para abrir-se. Assim se dá a emersão da larva, que ingressa na 
pele do novo hospedei ro . Esta larva penet ra em um foi ículo 
piloso e in icia seu desenvolvimento como um endoparasita 
subcutâneo. Depois de algumas semanas, dores agudas alertam 
o hospedeiro de que algo está errado: a larva se revira, apesar 
de nunca emigrar daquele local da pele, através da qual respira 
por meio de um sifão anal. As múltiplas infec~ões provocam 
dores intoleráveis, inchação e prostração em pessoas suscetíveis. 
O papel do mosquito neste obscuro - porém espetacular - ci
clo de transmissão biológica era conhecido por alguns nativos 
e colonizadores brancos, que por vezes chamavam a larva de 
"verme de mosquito"; mas é improvável que associassem a 
mosca adulta ao "berne" ou "nuche". 

Ordem Hymenoptera: Marimbondos, aberhas, formigas 

Esta ordem é extremamente comum na área neotrópica, com
preendendo muitas espécies, entre as quais as mais conhecidas 
possuem um ferrão anal venenoso. Destacam-se por suas carac
terísticas nocivas e por serem empregadas em ordálias cerimo
niais. As larvas de algumas espécies são consumidas. 

Os marimbondos, "vespídeos", "cabas" (diversas fami'lias), 
incluem algumas espécies de grande tamanho, de picada dolo
rosa, extremamente incômoda e realmente perigosa para pes
soas hipersensíveis. Se algumas destas espécies fossem maiores 
ou mais numerosas, as matas seriam inabitáveis; podem fazer 
um homem gritar e provocar-lhe muito medo. As larvas de· al 
gumas espécies - obtidas depois de espantar-se os insetos adul
tos com fumaça e fogo - são comidas. 

As abelhas (diversas famílias) incluem espécies com e sem fer
rão, mas ambas estocam mel, alimento altamente apreciado. 
Os Paresí da Boi ívia cultivam abelhas sem ferrão (Trigana jati) 
dentro de cabaças para colher o seu mel (Métraux 1942a : 
162). Esta prática é também registrada na Venezuela e na Co
lômbia (Oviedo y Valdés e Cieza de León, citados por lgnacio 
de Armas 1888:157-158)4

. Colombo pensou ter visto favos 
de mel nas Antilhas. Mais tarde, não tendo conseguido encon
trar colméias, infere-se que havia observado originalmente es
ponjas (idem). A abelha de mel européia (Apis mellifera) foi 
introduzida na área neotrópica, e é, atualmente, selvagem em 
muitos lugares, onde suas colméias em árvores sao exploradas 
como as das espécies nativas. Seu mel, de coloração clara, 
contrasta fortemente com o produto escuro e "concentrado" 
das espécies sem ferrão . 

Existem inúmeras espécies de formigas na área neotrópica, e 
as colônias sao freqüentemente numerosas, cada qual contendo 
mithares de indivíduos. Algumas espécies t~m uma ferroada 
de efeito extremamente venenoso, podendo constituir-se em 
verdadeiras pragas e causar o abandono da habitação humana. 
É utilizada pelo homem como alimento, ou como instrumen
tos de ordália -- a "prova da formiga" - um procedimento cul
tural dos habitantes aborígines da floresta tropical. 

As tocandiras, ou " hormigas congas" (Paraponera, Grandipo
nera), notabilizam-se por seu enorme tamanho (2cm), cor ne
gra e veneno virulento . São muito respeitadas e temidas, e 
provavelmente usadas como agentes em provas de resistência 
à dor nos ritos de iniciação. Felizmente, os espécimes são semi
solitários e as colônias, pequenas. 

4 A propósito da criação de abelhas entre os Kayapó, ver Posey neste 
volume {n. do C.). 



Fig. 25. Vespas no ninho. Apud Crévaux (1883: 224). 

As formigas-de-fogo, "hormigas de fuego" (Wasmannia, Pseu
domyrma, etc.), são pequenas, avermelhadas e têm um fer~o 
temível. Algumas espécies formam colônias em árvores, outras, 
no solo, e uma determinada espécie provocou o abandono da 
vila de Almeiros no rio Tapajós, perto do Amazonas, no Bra
sil (Bates, H. W. 1892: 227). É provável que aldeias nativas 
tenham enfrentado um problema semelhante. As formigas-d e
fogo são também utilizadas como agentes de provas de resis
tência à dor nas cerimônias de iniciação. A toxicidade do veneno 
no do ferrão abdominal é tão alta que mesmo a diminuta quan
tidade injetada por um único espécime pode pr'oduzir efeitos 
extremamente daninhos. 

As form igas de correção (Eciton) das regiões Guiana-Brasil e 
América Central são pequenas, formam colônias, têrn hábitos 
nômades, sendo seu potencial venenoso empregado de forma 
semelhante ao das formigas-de-fogo. Todavia impressionam 
sobretudo por sua organização social. Seu nomadismo leva hor
das a se deslocarem através da selva à maneira militar, e todo o 
organismo vivo, mesmo o homem, precisa fugir à sua apro
ximação. 

A saúva - a famosa formiga cortadora de folhas (Atta) - é en
contrada ao longo de toda a região Guiana-Brasil, da América 
Central e das Antilhas, onde danificam - e por vezes, des
troem - plantações inteiras. Não existe, provavelmente, qual-
quer tipo de planta cultivada que a saúva não ataque, exceto as 
de seiva leitosa, como a mandioca, o mamão, o Lonchocarpus, 
etc. A vegetação cortada e carregada para o form igueiro não 
é comida, mas usada como veículo de cultura para um fungo 
que forma o alimento das formigas. As saúvas não têm ferrão, 
são grandes, formam colônias e seus enormes formigueiros sub
terrâneos nas matas são facilmente identificáveis pela terra 
escavada recentemente, seu perfil elevado, o desfolhamento 229 

circundante e a grande quantidade de pequenas trilhas limpas 
e convergentes. A saúva operária é de bom tamanho, com enor-
mes mandi'bulas em feitio de foice, usadas por algumas tribos 
da Guiana para fechar ferimentos. A operação processa-se da 
seguinte forma: depois de ferroar ambos os lados de uma inci-
são, a cabeça da formiga é cortada, ficando as mandíbulas cer-
radas presas como uma sutura. Os espécimes de formigas ope-
rárias são, ocasionalmente, comidos pelos homem. A grande 
Formiga cephalotes do Brasil também é usada para suturar 
ferimentos . (V. Gudger 1925, citando W. Beebe & E. Moc
querys) . 

ARACNfDEOS (ARACHNIDA) 

A mais notável das aranhas é a enorme caranguejeira (Avicu
laria), chamada muitas vezes, erroneamente, de tarântula. São 
de grande tamanho (20cm), com um tufo espesso de pê los 
espinhosos tóxicos no abdome . Sua picada é bastante veneno
sa. São encontradas desde as matas baixas até altitudes de, pelo 
menos, 3.500m, perto das punas dos Andes. 

Outra aranha de possível importância etnozoológica é a viú
va-negra (Latrodectus) das áreas mais quentes da neotrópica, 
muito encontrada em habitações humanas. É uma pequena 
aranha com um abdome globular negro brilhante e uma man
cha avermelhada ou esbranquiçada embaixo. Sua picada é pe
rigosa. 

Os carrapatos ( lxod idae e Argasidae) são comuns na área neotró
pica, muitas vezes em quantidades inacreditáveis. Tal abundân
cia decorre, provavelmente, da introdução pós-colombiana de 
gado. São uma praga grave, especialmente na forma la rvar . En
contram-se aos milhões, em certos locais, durante a estação da 
seca . O Amblyomma cayennensis transmite atualmente, a me
ningite cerebrospinal, ou tifo, no sudeste do Brasil e na Co
lômbia. A presença desta doença em época pré-colombiana é 
questionável. 
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O micuim (Trombiculidae) é uma verdadeira praga na e.stação 
seca em áreas cobertas por capim. Apenas o estágio larvar des
ta família é hematófago. 

MOLUSCOS (MOLLUSCA) 

A fauna de moluscos - tanto marinha como de água doce e 
terrestre - é muito rica, contando espécies grandes e de colo
rido brilhante. Demonstram a invulgar endemicidade típica da 
fauna neotropical. Os depósitos de conchas da metade sul da 
América do Sul são devidos principalmente às conchas deste 
tipo, tendo os moluscos servido de alimento. As principais for
rnas marinhas e de água doce sao as ostras (Ostrea), mariscos 
(Unio), mexilhões (Mytilus), caramujos ou búzios (Strombus) 
e Concholepas, semelhantes às lapas. Deixam de ser mencio
nadas aqui muitas espécies, o que não significa que o grupo se
ja pouco importante. ( ... ) 

As lesmas terrestres, especialmente as enormes Strophocheilus 
(sin. Bulimus), são também consumidas como alimento. 

Existem poucas técnicas especiais para sua captura; a maioria 
das espécies é colhida na maré baixa, com as mãos, ou com a 
ajuda de uma vara ou outro implemento. 

Fragmentos de casca de moluscos são utilizados como instru
mentos cortantes, vasilhas ou ornamentos. A casca do mexi
lhão-navalha é particularmente adaptável como faca, a do cara
mujo gigante, como vasilha ou trombeta, a do Concholepas, 
como balde para botes (Townsend 1910: 13), e as conchas de 
colorido . mais brilhante, tanto de água salgada como de água 
doce, como adornos. 

Os sambaquis da costa brasileira não são invariavelmente depó
sitos de conchas feitos pela mão do homem, e sim constitu (
dos, na maioria, por amontoados naturais de conchas fechadas 
de ostras, mexilhões e de Azara prisca (ver Serrano HSAI 1: 
401 -407). 

As pérolas derivam dos moluscos, principalmente do Pinctada 
(sin. Avicula). Não se trata da ostra comestível. As ilhas da Pé
rola, do Caribe, eram famosas muito antes da chegada de Co
lombo. O caramujo gigante (Strombus) produz, às vezes, pé
rolas cor de rosa ( Cooke 1895: 100-1O1). 

ANIMAIS DOMESTICADOS 

Na área neotrópica, existem quatro animais indígenas domes
ticados: lhama, alpaca, cobaia e pato-do-mato. O cachorro -
também presente desde época muito remota - não é um ende
mismo neotropicai. O cavalo europeu - Equuscaba/lus) era des
conhecido na época pré-colombiana, mas foi redomesticado 

a partir das hordas de cavalos selvagens de origem ibérica, no 
começo do século XVI 1 por algumas tribos (Tehuelche, Diagui
ta, etc.) (ver HSAI /: 14-15 e 401 -407) . Cavalos de outras es
pécies extintas eram conhecidos dos primitivos aborígines, 
mas não foram domesticados, ao que se saiba. O peru é uma 
ave mexicana domesticada, apesar de haver penetrado, através 
da difusão cultural, até a Colômbia, Venezuela e o norte do 
Peru em época pré-colombiana. Nenhum membro da família 
Bovidae preexistiu em qualquer período na área neotrópica em 
tempos pré-colombianos. Os ibéricos introduziram bois, car
neiros, cabras e porcos domesticados e, em muitos locais, bois 
e porcos tornaram-se selvagens. O búfalo aquático asiático 
(Bubalus buba/is) foi trazido da Itália, para a parte sul da re
gião amazônica, especialmente a ilha de Marajó, com finalida
des agrícolas (aradura, transporte , carne, leite). A reação cul
tural foi em grande parte negativa. Os búfalos sobreviventes 
são criados para o aproveitamento da carne de maneira ocasio
nal ou tornaram-se selvagens nos vastos pântanos da zona cos
teira norte da ilha de Marajó, onde constituem uma ameaça 
devido à sua truculência, ferocidade e grande porte. Os came
los verdadeiros - sem dúvida os árabes - ou da espécie de uma 
única corcova (Camelus dromedarius) foram introduzidos nos 
primeiros tempos da conquista nas áreas desérticas da costa 
peruana. Não foram culturalmente integrados e extinguiram
se completamente. A identificação de Eaton de um bisão em 
um túmulo de Cuzco ( 1912) foi posteriormente modificada 
( 1913) como sendo a de um espécime bovino pós-colombiano. 
As galinhas também foram introduzidas. 

O cão constitui um problema. especial. Foi encontrado sob a 
· forma de pelo menos nove raças por toda a extensão da área 

neotrópica. Além d isso, existiam raças adicionais, vastamente 
distribuídas, através da área neártica. Devido ao cruzamento 
possível entre cachorros e lobos (com filhotes férteis), torna
se difícil acreditar - como diz C. O. Sauer em comunicação 
pessoal - "que o cão (no Novo Mundo) pode ser considerado 
como uma série de mutações derivadas de um tronco asiá-
. " ( ) t1co. . .. 

A domesticação é um fenômeno difícil de explicar ou definir 
acuradamente. Em função disso, é igualmente difícil fazer uma 
lista de animais domesticados. Parece mais correto levar em 
conta diversas condições - classes ou graus de domesticação -
do que limitar esta definição a uma única. 

Deve fazer-se uma distinção entre animais " domesticados" e 
animais "selvagens amansados". Estes últimos são, geralmente, 
espécimes isolados capturados em estado selvagem - habitual
mente quando filhotes - e amansados como bichos de estima
ção. Contudo, esta condição evolui para aquela em que animais 
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são capturados, deliberadamente em maior quantidade em es
tado selvagem, e mantidos para determinados propósitos eco
nômicos, como por exemplo, o elefante. Todos os animais 
selvagens amansados são utilizados, ate mesmo no sentido es
tético, como animais de estimação. Assim sendo, o fator uti 
lização não deve fazer parte da definição tanto de um animal 
domesticado quanto de um amansado. Qualquer animal deli 
beradamente capturado pelo homem e mantido em sua com
panhia é utilizado de alguma maneira. 

É necessária também uma definição entre alguns animais "do
mesticados" e "d.omésticos". Alguns destes últimos têm, stric
to sensu, comensalidade com o homem. Tais são: a mosca do
méstica, a barata, o rato doméstico, o pardal europeu, a cego-

. nha européia, o urubu, etc., que ligaram-se "voluntariamen
te" - e, em alguns casos, a despeito das oposições - ao ser hu
mano e a seu domicílio. O termo "domesticado" nunca deve
ria ser aplicado a este último grupo de animais, apesar de que 
ambos os termos - "doméstico" e "domesticado" - possam 
ser aplicados ao estabelecimento deliberado e consciente pelo 
homem de simbiontes (domesticados). Tanto um anima l do
mesticado quanto . o homem têm re lações interdependentes 
necessárias e mutuamente benéficas - que se originam de uma 
condição de comensalidade (natural ou de outra natureza), de
senvolvendo-se posteriormente em uma simbiose. Esta simbio
se não é, habitualmente, obrigatória; qualquer um dos dois 
pode existir sem o outro. Entretanto, o animal, sob estas con
dições, reverte a um estado selvagem, o que implica usualmen
te uma ligeira mudança de morfologia; e o homem, sem seu 
animal, muda do ponto de vista cultural. É óbvio que algu
mas criações altamente especializadas não poderiam sobreviver 
sozinhas, ou mesmo reverter ao tipo selvagem antes da extin
ção. Da mesma forma, algumas culturas humanas não pode
riam existir sem seus animais domesticados, a exemplo dos ára
bes, em alguns locais, sem camelos e cavalos. 

O termo domesticação deveria ser aplicado a uma espécie an i
mal que preenchesse as seguintes condições: 1) é integrada na 
cultura humana; 2) é mantida pela força sob controle humano 
para um determinado propósito; 3) é dependente do homem, 
quer voluntária ou involuntar iamente, para sobrevivência sob 
esta condição prévia ; 4) geralmente faz cruzamentos sob as 
condições artificiais de controle humano; 5) é geralmente mo
dificado em raças (ou variedades), através de cruzamento se
letivo pelo homem. 

Esta defin ição impl ica diversos graus de domesticação: 1) ani 
mais ordinários ou altamente domesticados - que preenchem 
todas as condições - e encontram-se, do ponto de vista geográ
fico, amplamente disseminados; 2) animais semidomesticados: 

os que preenchem, pelo menos, as três primeiras condições. 
Estes últimos, tais como ostras de pérolas, bichos-da-seda, abe
lhas de mel, etc., têm sido denominados de " cultivados". 

São também difíceis de definir as razões pelas quais alguns ani
mais foram domesticados em diversos graus. Estes motivos en
volvem, certamente, tanto fatores cu lturais como zoológicos. 
Algumas das seguintes razões podem ser importantes: 1) es
tímulo cultural (seja religioso, econômico ou estético), que 
mantém o propósito e o valor desta ação e do animal. Em mui
tos casos, origina-se, provavelmente, em concentrações está
veis de populações com conhecimento e experiência em plan
tas cultivadas; 2) uma disposição dócil e calma por parte do 
animal, que resulta em adaptação do confinamento e não im
plica qualquer dificuldade de cruzamentos; 3) instinto de brin
car bem desenvolvido (nos mamíferos); 4) o acaso (encontro 
do animal com a cultura); 5) talvez uma tendência à comensali
dade ou a um comportamento simbiótico do animal, que se 
manifesta em: a) algum tipo de organização social estratifi
cada na natureza e na sujeição ao homem no cativeiro; b) e/ ou 
algum nível de atração a outros organismos, especialmente sob 
pressões naturais (fome, seca, frio, inundação, extinção, etc). 
De um modo geral, animais exaustos ou subnormais são mais 
facilmente amansados do que os saudáveis e robustos; c) e/ou 
algum t ipo de conexão "doméstica" com o homem que evo
lui, posteriormente, para uma relação simbiótica domestica
da; 6) por vezes (fortuitamente), um plasma plástico de ger
mes - que oferece muitas combinações de genes em variações 
e mutações - utilizável em cruzamentos seletivos, resulta em 
variedades diferentes. Isto não obstante o fato de ser -mais pro
vável que a maioria das seleções seja fortuita, especialmente 
nas culturas menos desenvolvidas . Os filhotes pertencem à 
quinta categoria. 

Ao que tudo indica, existem muitos animais selvagens poten
cialmente domesticáveis; somente o acaso, talvez, haja impedi
do sua domesticação. Por outro lado, quase todos os animais 
verdadeiramente domesticados têm uma longa história. Na ver
dade, poucas espécies foram acrescentadas a essa categoria 
em tempos recentes. Assim, devem exist ir boas razões zooló
gicas - ou a ausência de determinados fatores, tanto zooló
gicos como culturais - que impediram e impedirão a domesti
cação de tais formas. Um estudo de animais aparentemente 
domesticáveis, do ponto de vista cu ltural e biológico, poderia 
esclarecer os fatores favoráveis ou necessários à domesticação 
de outros. 

O medo é um fator preponderante no comportamento (e na 
domesticabilidade) de um animal. Algumas espécies nascem 
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desprovidas desta emoção, mas a adquirem mais tarde, no cur
so de sua vida, especialmente as formas superiores, dentre ·as 
quais o homem. Os filhotes destas espécies são mais fáceis de 
amansar do que espécimes mais velhos. Sem embargo, alguns 
animais podem ser amansados na idade adulta, assim como na 
imatura (falcão, lontra, etc.). Existe, obviamente, muito a ser 
aprendido sobre a domesticação; mas também suficiente va
riabilidade para prevenir generalizações apressadas. 

O estabelecimento de cruzas especiais de animais domesticados 
é um. fenômeno interessante. A concepção geral dos mecanis
mos de reprodução e de hereditariedade deve ter sido conheci
da pelos abor(gines, especialmente por aqueles que possuíam 
plantas cultivadas e animais domesticados. No entanto, parece 
que o desenvolvimento consciente de uma varieda.de ou raça 
ocorre geralmente em culturas mais a'vançadas que promovem 
incentivos especiais à produção e ã preservação das mesmas. 
Sem algum tipo de estímulo cultural, a perpetuação de um 
tronco ·domesticado parece dar-se ao acaso, no que diz respei
to ao cruzamento seletivo. Contudo, com um estímulo religio
so - a criação de lhamas negras, lhamas brancas, alpacas bran
cas, e talvez lhamas com 5 dedos - ou por pressão econômi
ca - guerra, caça ou puro divertimento - raças especiais são 
perpetuadas. t provável, contudo, que essas seleções tenham 
sido conscientemente desenvolvidas através do simples isola
mento e cruza desejada, de igual com igual, e a segregação 
dos resultados. Habilidades especiais - secretas ou públicas -
a par de grupos hereditários devotados à criação de animais, 
são subseqüentemente desenvolvidas, o que acelera o processo 
de melhoria das raças. Soma-se a isso o fato de · que raças e 
variedades podem desenvolver-se, inconscientemente, pela 
seleção natural, quando o animal domesticado é forçado con
tinuamente a viver em condições climáticas mais extremadas 
ou a desempenhar tarefas mais árduas de trabalho. Nestes 
casos, apenas os espécimes com uma habilidade inerente para 
sobreviver e cruzar-se podem perpetuar a espécie. Isto, median
te uma fixação conseq~ente das combinações de caracterís
ticas na nova raça em formação, selecionadas naturalmente. 

Entretanto, a não ser que ocorra uma mutação, existe um li 
mite para a diversidade que pode ser produzida por seleção: 
um limite fixado pela combinação genética inerente e pelas 
potencialidades genéticas mutativas do plasma de germes. 
Ainda · resta ser provado que as possibilidades combinativas e 
mutativas do plasma-germe da lhama possam ter produzido a 
alpaca, apesar de ser um fato possível. 

A domesticação é assunto tão vasto e controvertido que não 
cabe mais discuti-lo aqui. 

Uma lista de animais neotropicais domesticados e semidomes
ticados e de outros animais importantes para a etnozoologia 
é dada nas páginas 3 a 6. ( ... ) 

SUMARIO 

A América do Sul, América Central e as Antilhas constituem a 
região zoogeográfica neotropical do mundo. Esta região distin
gue-se por sua rica fauna, composta de um grande número de 
formas únicas ou endêmicas, e de invasores - alguns, atual
mente, distintos - vindos da América do Norte desde o plio
ceno. A fauna é divisível em: endemismos primários, de ori
gem neotropical pré-pliocena (quando a América do Sul era 
uma .ilha continental); endemismos secundários, de troncos in
vasores modificados desde o contato, em época pliocena, com 
a América do Norte; e de invasores não-modificados. O homem 
é um destes últimos e, desde há muito, constitui um importan
te elemento da fauna. 

Existem, atualmente, muitas espécies diversificadas; mas du
rante o pleistoceno e holoceno superior deu-se a extinção de inú
meras outras, particularmente de grandes formas . O homem 
talvez haja precipitado a extinção de algumas delas. Esta extin
ção no terciário superior, por uma razão ou outra, reduziu parti 
cularmente a fauna das planícies, apesar de ter havido menos ex
tinções nas regiões temperadas da área neotrópica do que nas 
regiões central e norte. 

A área neotrópica é divisível em quatro sub·r~giões: 1) Guiana
Brasil; 2) América Central; 3) Antilhas; 4) Patagônia-Chile. As 
três primeiras constituem um mínimo de 75% de toda a região 
e são tropicais. A rica etnozoologia destas sub-regiões tropicais 
pode ser separada em continental tropical e antilhana tropical, 
com base nas diferentes faunas. A Patagônia-Chile é tempera
da meridional e caracteriza-se pelo vasto número de suas for
mas endêmicas primárias, que incluem a fauna guanaco - lha
ma - alpaca ·vicunha · "viscacha" - mara - ema - perdiz das pla
nícies e montanhas. Esta fauna, com ou sem domesticação, 
foi totalmente utilizada de muitas maneiras pelo homem. 

A lhama domesticada derivou provavelmente de guanacos sel
vagens similares. A alpaca fo i provavelmente domesticada a 
partir de um ancestral selvagem atualmente extinto. A domes
ticação da lhama e da alpaca ·foi, indubitavelmente, realizada 
em alguma parte dos altiplanos contígüos do Peru, Boi (via, 
.Chile ou Argentina. 

O outro mamífero domesticado da América do Sul é a cobaia 
(porquinho-da-índia); foi provavelmente também domesticado 
na região andina central do tronco selvagem existente até hoje 
naquela região. 

( 

( 



O animal domesticado restante - o pato-silvestre - tem popula
ções selvagens da mesma espécie, e foi provavelmente domes
ticado, como os outros, na região andina central. 

FONTES 

Uma boa parte das informações aqui apresentadas provém de 
inúmeros autores, aos quais espero ter dado o devido crédito, 
apesar de que algumas afirmações aqui contidas possam ter sido 
derivadas de leituras feitas há tanto tempo que eu haja esqueci
do as respectivas fontes. Aparentemente, Latcharn ( 1922) foi o 
único autor a tratar extensivamente da etnozoologia sul -ame
ricana . Contudo, uma considerável parcela do material factual 
e das inferências foi por m im adquirida em 5 anos de observa
ções e de trabalho de campo na América do Sul - principal· 
mente no Brasil, Colômbia, Bo i ívia e Peru - sobretudo no que 
diz respeito a mamíferos, outros vertebrados e insetos de im· 
portância medicinal, na ordem nomeada. 
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