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Gato-do-mato-pequeno
Filhote de menor felino do Brasil nasce na Fundação

Congresso ALPZA recebe mais de 400 participantes



Zoológico de São Paulo recebe representantes de 16 
países durante XX Congresso da Associação 
Latino-Americana de Parques Zoológicos e Aquários

De 9 a 13 de junho, o Zoo de SP sediou o maior evento 
Latino-Americano de Zoológicos e Aquários.

Com palestras, mesas redondas, cursos de curta duração, 
relatos de experiências, apresentação de trabalhos e atividades 
culturais o congresso recebeu mais de 400 pessoas entre 
estudantes, biólogos, veterinários, educadores ambientais, 
arquitetos, zootecnistas, diretores de Zoológicos, autoridades 
em meio ambiente do Brasil e do exterior.

O evento teve por objetivo discutir as ações realizadas em 
prol da conservação da biodiversidade com ênfase na fauna 
silvestre ex situ e in situ e troca de experiências entre técnicos de 
diferentes áreas e países.

O tema escolhido para o Congresso “Conservação com 
Responsabilidade” teve como proposta mostrar à sociedade a 
importância dos trabalhos que são desenvolvidos nos 
zoológicos do mundo.

Pesquisas e trabalhos realizados nas instituições foram 
submetidos às comissões técnicas e 77 resumos �caram à 
disposição dos congressistas que puderam conhecer mais 
sobre cada tema: Biologia, Veterinária, Condicionamento e 
Enriquecimento Ambiental, Educação Ambiental e Gestão 
Ambiental.

Além do Brasil, recebemos participantes de 16 países: 
Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Dinamarca, Equador, 
Espanha, Estados Unidos, França, Guadalupe, Guatemala, 
Guiana Francesa, México, Peru, Portugal e Venezuela.

Temas relacionados à 
conservação in situ e ex situ 
foram apresentados em 
palestras, mini-cursos, mesas 
redondas e um workshop.

O Congresso reuniu mais de 400 
participantes de 16 países

Foram apresentados em forma 
de poster 77 trabalhos nos temas 
Biologia, Veterinária, 
Condicionamento e 
Enriquecimento Ambiental, 
Educação Ambiental e Gestão 
Ambiental.

Parte dos congressistas reunidos para a foto o�cialFotos: Carlos Nader/Zoo SP
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por Amanda Alves - bióloga do Setor de Mamíferos

O Zoológico de São Paulo ganhou um novo morador: o 
gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus) “Poli”. Trata-se da 
menor espécie de felino do Brasil, medindo em média 40 a 50 
cm e pesando 1,75 a 3,5 kg, quando adulto. Ocorre desde a 
Costa Rica até o norte da Argentina, ocupando boa parte da 
América do Sul. Distribui-se por quase todo o Brasil, ocupando 
áreas de �oresta, cerrado, caatinga e vegetação secundária 
degradada nos arredores de ocupações humanas.

O gato-do-mato-pequeno tem hábito solitário e é uma 
espécie predominantemente noturna, se alimenta de 
pequenos roedores, lagartos e aves. A cor da pelagem varia 
entre amarelo claro e castanho amarelado com desenhos de 
rosetas. Existem indivíduos melânicos, mas são muito raros. 
Atualmente, a espécie está listada como vulnerável pela União 
Internacional para a Conservação da Natureza - IUCN.

“Poli” nasceu de um casal que já reproduziu algumas vezes 
no passado, mas infelizmente, nas últimas crias a fêmea rejeitou 
o �lhote. Por este motivo, foi retirado da mãe para ser criado 
arti�cialmente pelos técnicos da Fundação.

A mãe de “Poli” é um dos poucos indivíduos melânicos, se 
não a única, que existe em cativeiro atualmente. Por causa 
disso, e mesmo não sendo melânico, “Poli” tem um altíssimo 
valor genético, pois pode ajudar no estudo e elucidação do 
mecanismo de melanismo nessa espécie, que ainda não foi 
completamente compreendido.

Fotos: Carlos Nader/Zoo SP

O �lhote de gato-do-mato Poli está saudável e se desenvolvendo bem. Apesar de apresentar pelagem comum, sua mãe é um dos únicos indivíduos melânicos em cativeiro na atualidade
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Em 2013 a Fundação Parque Zoológico de São Paulo e a 
Universidade Federal de São Carlos �rmaram parceria numa 
iniciativa conjunta de criar o Programa de Pós-Graduação em 
Conservação da Fauna (PPG-CFau), curso de Mestrado 
Pro�ssional.

O Programa, que abrange duas linhas de pesquisa: Biologia e 
Genética da Conservação e Gestão e Manejo in situ e ex situ, é 
multidisciplinar abrangendo teoria, conceitos, métodos e 
tecnologia de diferentes áreas que incluem educação 
ambiental, gestão, manejo animal, biologia, ecologia, 
comportamento e genética, para o desenvolvimento do 
conhecimento e de tecnologias com o foco na conservação da 
biodiversidade animal e a formação de recursos humanos 
quali�cados. 

Os objetivos deste Programa são a formação de mestres 
pro�ssionais habilitados para desenvolver atividades e 
trabalhos técnico-cientí�cos na área de conservação da 
biodiversidade animal, particularmente da fauna brasileira, e a 
capacitação e o treinamento de pesquisadores e pro�ssionais 
que venham aumentar a capacidade de geração, difusão e 
utilização do conhecimento cientí�co no processo produtivo 
de tecnologias, serviços e políticas públicas no campo da 
conservação da biodiversidade.

O processo seletivo ocorreu em março na UFSCAR de São 
Carlos com a seleção de oito mestrandas. As aulas no zoológico 
começaram em abril e vão até �nal de julho quando se iniciam 
as aulas teóricas.

Para 2014, o Zoo e a UFSCAR esperam novos candidatos.
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Mestrandas em aula prática de 
levantamento de anfíbios na Fundação 

Parque Zoológico de São Paulo

Fotos: Cybele Lisboa/Zoo SP

Programa de pós-graduação 
em conservação da fauna

Mestrado pro�ssional



por Daniel Perrella - biólogo aprimorando do Setor de Aves

Em agosto de 2012, o Setor de Aves do Zoo de São Paulo deu 
início ao Projeto de Levantamento da Avifauna do Parque 
Estadual das Fontes do Ipiranga - PEFI. O trabalho tem por 
objetivos inventariar a avifauna do Parque, elaborar um banco 
de dados para viabilizar um posterior monitoramento das 
populações de espécies identi�cadas, e também adquirir dados 
para a elaboração de um plano de manejo para a conservação 
da avifauna do PEFI. 

O projeto é dividido em duas partes: a primeira é a 
amostragem quantitativa, em que todas as espécies de aves são 
registradas por observação ou vocalização. A segunda parte 
consiste na amostragem qualitativa, em que as aves são 
capturadas com redes de neblina ou armadilha, e então 
medidas, pesadas, avaliadas com relação ao empenamento, e 
depois marcadas com anilhas fornecidas pelo Centro Nacional 
de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres - CEMAVE do 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
ICMBio.

Dentre as diversas espécies registradas pelo Projeto estão 
aves como o sabiá-una, a corujinha-do-mato, o colhereiro, o 
tiê-sangue, e o gavião-pega-macaco.

Em conjunto com este projeto, o biólogo aprimorando 
Daniel Perrella desenvolve um projeto com os tucanos- 
de-bico-verde que habitam o PEFI. O projeto visa descrever 
aspectos sobre a reprodução da espécie, por meio da 
quanti�cação, mapeamento e caracterização as cavidades 
utilizadas para nidi�cação; além de estimar a população de 
tucanos que frequentam o PEFI ao longo do ano e relatar 
hábitos alimentares da espécie do local. Foi feito o 
acompanhamento do desenvolvimento de três �lhotes em um 
ninho no Parque de Ciência e Tecnologia da USP - CIENTEC (em 
frente ao Zoológico), sendo que um dos �lhotes foi marcado 
com anilha do CEMAVE.

O Brasil, com suas 1.832 espécies de aves nativas, é 
considerado o segundo país com a maior avifauna do mundo. 
Tal posição de destaque contrasta com o preocupante número 
de 160 espécies ameaçadas de extinção em território nacional, 
sendo 83% delas encontradas na Mata Atlântica. A avifauna da 
Mata Atlântica é considerada uma das mais interessantes do 
mundo do ponto de vista cientí�co e conservacionista devido a 
sua riqueza, diversidade e elevado grau de endemismo. O PEFI 
está entre as poucas, porém importantes, áreas remanescentes 
deste bioma.

Levantamento da avifauna do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga
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O biólogo aprimorando Daniel 
Perrella veri�ca um dos ninhos 
de tucano-de-bico-verde 
monitorados pelo projeto



por Michelle Granato Guastalla – bióloga aprimoranda do Setor de Répteis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Filhotes de lagartixa-leopardo, Leonardo e Mona Lisa, 
completaram um mês de vida. 

Após 89 dias de incubação, os �lhotes nasceram com 3,17 e 3,05 
gramas, respectivamente. As lagartixas-leopardo são animais de 
hábitos solitários, portanto seus pais só foram aproximados na 
época de acasalamento. A fêmea pode fazer postura de até 10 ovos 
por estação reprodutiva, porém sempre aos pares e com um 
intervalo de aproximadamente 15 dias entre cada postura. O tempo 
de incubação desses ovos é de acordo com a temperatura do 
ambiente, variando de 36 a 107 dias. 

 Por essa espécie ser insetívora, os primeiros itens oferecidos 
foram grilos e tenébrios, e cada indivíduo já apresentou sua 
preferência logo na primeira alimentação: o Leonardo prefere 
tenébrios e a Mona Lisa grilos.  Esses animais são pesados uma vez 
por semana para que seu desenvolvimento possa ser 
acompanhado, sendo que em um mês ganharam em torno de 0,90 
gramas cada um. O adulto dessa espécie pesa, em média, 45 a 60 
gramas. São animais tranquilos e de fácil cuidado, por este motivo e 
por sua beleza são muito visados pelo comércio ilegal.      Le
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Um dos �lhotes logo ao romper o ovo

Fundação Parque Zoológico de São Paulo
Diretor Presidente:
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Técnico Cientí�co:
Prof. Dr. João Batista da Cruz
Chefe do Departamento Técnico:
Rodrigo Pinho Gomez Lopez
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Leonardo e Mona Lisa recebem como 
alimentação grilos e tenébrios 

Fotos: Cybele Lisboa/Zoo SP


