
Protegendo a Biodiversidade
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Como conviver com a onça-parda e 
demais animais da fauna brasileira, que 
ressurgem graças à recomposição das 
matas, a eliminação gradativa do uso do 
fogo nos canaviais no estado de São Paulo  
e ao retorno da biodiversidade.

Apoio: Iniciativa:
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“Quanto mais estudamos os problemas da nossa socie-
dade, mais somos levados a perceber que eles não po-
dem ser compreendidos e resolvidos isoladamente, pois 
os grandes desafios são sistêmicos.”

Márcia Gonçalves Rodrigues
Coordenadora do Corredor das Onças

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

O Projeto Cana Conviver é resultado da parceria da UNICA, Corredor das 
Onças, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) e FMC, e tem como objetivo principal instruir e preparar os 
profissionais que atuam no setor sucroenergético, em especial nas áreas 
de cultivo de cana-de-açúcar, a adotar as melhores práticas de manejo que 

visam a conservação da biodiversidade que habita os canaviais e seus 
arredores, com ênfase na onça-parda. 

A onça-parda é o felino com a maior distribuição no continente 
Americano (do Canadá ao Chile). No Brasil, principalmente devido 

à perda de seu habitat natural, está entre os animais em perigo 
de extinção. Mas, apesar de ainda estar na lista de animais 

ameaçados, pelo menos no estado de São Paulo, a sua 
população vem se recompondo na natureza. 

CURIOSIDADE: a onça-parda 
nasce com manchas escuras 
e olhos azuis. A partir do 5º 
mês os filhotes perdem as 
manchas e se tornam pardos 
com os olhos verdes.

Contexto
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O acompanhamento de onças-pardas por meio de colares com GPS que 
transmitem sinais via satélite, trabalho realizado pelo Corredor das Onças 
do ICMBio, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, vem apontando o que há 
por trás da recomposição da população de onças-pardas. Nesse sentido, 
dois fatores aparecem com maior importância: 

• A ampliação das áreas de florestas restauradas, muitas delas adjacentes 
aos canaviais, que promove a formação dos chamados ‘corredores verdes’, 
e favorecem a fauna vinculada à floresta possibilitando o seu deslocamento 
de forma segura; e

• O processo de mecanização da colheita de cana-de-açúcar, que está 
levando à eliminação do uso do fogo nos canaviais. 

Juntos, esses dois fatores, associados à crescente adoção de 
práticas sustentáveis, vêm estimulando o reaparecimento de 
outras espécies da fauna, como aves, pequenos mamíferos, 
tatus, raposinhas, lobos e serpentes, que encontram nos 
canaviais uma alternativa de abrigo, alimento e desloca-
mento “quase invisível”. Juntas, estas e outras espécies, 
formam a base da cadeia alimentar da onça-parda, que 
é o maior predador neste cenário. O monitoramento das 
onças por satélite e no campo vem mostrando que os 
canaviais têm se tornado parte do seu habitat, repre-
sentando comprovadamente um ótimo esconderijo para 
os seus filhotes. 

Uma das consequências da recuperação da onça-parda 
no estado de São Paulo é o aumento considerável do 
registro destes felinos em áreas urbanas. Em algumas 
regiões, os contatos visuais têm se tornado corriqueiros, 
seja em situações envolvendo trabalhadores agrícolas nos 
canaviais, seja em áreas urbanas próximas às zonas rurais 
e em rodovias.



O Projeto
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Fruto da parceria do Corredor das Onças/ICMBio com a União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), o Projeto Cana Conviver foi 
criado para disseminar orientações sobre os procedimentos mais  
adequados nas diversas situações em que uma onça-parda pode 
entrar em contato com os trabalhadores agrícolas nos canaviais.  
As orientações visam estabelecer um padrão de conduta entre as pes-
soas que tenham maior possibilidade de ter contato com uma onça-
parda ou outras espécies da fauna, de forma a promover uma con-
vivência segura e saudável, tanto para as onças, como para a fauna e 
as pessoas.

O projeto, que tem apoio da FMC, prevê a ampla distribuição desta cartilha 
em regiões sujeitas ao contato humano com a onça-parda, assim como, o 
treinamento das equipes de usinas de processamento de cana. Devido ao 

grande número de registros de onças-pardas nos canaviais e matas no 
entorno de regiões canavieiras, é essencial que esses profissionais 

estejam devidamente preparados, já que é cada vez maior a probabi-
lidade de ocorrerem contatos nesses ambientes.

Completam a iniciativa, campanhas públicas de esclarecimento, 
baseadas nas informações disseminadas pelo Cana Conviver. 
As campanhas serão realizadas pela FMC para expandir o 
conhecimento sobre os procedimentos corretos e seguros que 
ajudem a evitar consequências negativas tanto para a fauna 
como para as pessoas.



Resgates e a 
volta à natureza
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O Cana Conviver também apoia a instalação de um recinto 
especializado na reabilitação de filhotes de onças-pardas órfãos 
ou retirados indevidamente de suas mães. Estes filhotes são 
oriundos de resgates e capturas indevidas, em geral em áreas 
rurais ou após o envolvimento em acidentes com colheitadeiras 
e atropelamentos em rodovias. O recinto, inaugurado em julho de 
2014, faz parte do Projeto Abayomi (http://www.icmbio.gov.br/ 
corredordasoncas/pt/projeto-abayomi.html ), e possui 25.000 m2 
de área natural (florestas e áreas abertas), que permitirão aos 
animais viver próximo das condições reais que encontrarão 
na natureza. A instalação pode acomodar até cinco onças em 
processo de reabilitação para eventual devolução à natureza.

Os filhotes encaminhados ao recinto de reabilitação refletem o aumento 
no número de contatos de pessoas com a espécie, e evidenciam a 

necessidade de melhor orientar esse processo. O espaço viabiliza o 
treinamento e a reabilitação dos filhotes de forma natural e isolada, 

buscando evitar o contato humano, que pode ser prejudicial para  
a sobrevivência posterior dos animais na natureza.



Características 
da onça-parda
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Nome científico: Puma concolor.

Nomes utilizados no Brasil: Onça-parda, suçuarana, onça-vermelha,  
leão-baio, leão-da-montanha e puma.

Ocorrência: É o mamífero terrestre com a maior distribuição geográfica 
das Américas, ocorrendo desde o oeste do Canadá ao extremo sul do Chile, 
habitando desde florestas densas a áreas desérticas, com clima tropical 
ou subártico. É capaz de sobreviver em áreas extremamente alteradas pelo 
homem, como pastagens e cultivos agrícolas.

Porte e aparência: Mede até 155 cm de comprimento sem a cauda e pesa 
até 72 kg, com porte semelhante ao do leopardo. É capaz de pular até  
5,5 metros de altura. A coloração varia do cinzento ao marrom-avermelhado, 
com a ponta da cauda de cor preta e áreas laterais do focinho e ventre 
brancas. Os filhotes nascem com manchas escuras que permanecem até 
16 semanas de idade, à medida que vão crescendo adquirem coloração 

uniforme. Possui as mais longas patas traseiras entre os felinos. A onça-
parda vive em média entre 7,5 e 12 anos na natureza.

155 cm



Alimentação: Dado seu grande porte, é considerada um superpredador  no 
topo da cadeia alimentar. Por isso, tem importante papel no controle popula-
cional de predadores de porte menor e de espécies herbívoras. Oportunista, 
muda sua dieta de acordo com a disponibilidade de presas. No Brasil, tende 
a se alimentar de animais como cobras, aves, tatus, veados, pacas, cutias, 
capivaras e diversos roedores menores.

Hábitos: É solitária, com o pico de sua atividade à noite. Ocupa áreas com 
grande quantidade de locais em que seja possível criar emboscadas e com 
abundância de pelo menos uma espécie de animal de médio porte. Por 
ser muito adaptável, pode ser encontrada em ambientes sem vegetação, 
como desertos ou áreas com neve durante parte do ano. Evita áreas em que 
ocorre a onça-pintada (Panthera onca). Pode existir em áreas altamente 
fragmentadas, conectadas por baixa cobertura vegetal e reflorestamentos. 
Em São Paulo, habita fragmentos florestais em meio a pastagens,  
plantações de cana-de-açúcar e de eucaliptos.

Presença nas Américas: 
A onça-parda é considerada  
extinta em grande parte da 
América do Norte e algumas  
localidades das Américas Central 
e do Sul, principalmente em fun-
ção da caça, destruição de habitat 
e retaliação por ataques a gado, ovinos e 
animais domésticos. A única população que 
resta no leste dos Estados Unidos está no 
estado da Flórida. Há esforços de recoloniza-
ção no centro-leste da América do Norte.

Presença no Brasil: Considerada pratica-
mente extinta na faixa litorânea desde o 
Maranhão até o Sergipe e no leste da Bahia, 
a onça-parda vem se recompondo no estado 
de São Paulo. A erradicação do uso do fogo 
na colheita da cana-de-açúcar, assim como, 
a recomposição de matas ao longo dos rios, 
particularmente em regiões canavieiras, ex-
plicam o aumento na ocorrência do animal.
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Procedimentos
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Procedimentos básicos recomendados para diversas situações em que 
podem ocorrer contatos com a onça-parda. São recomendações que levam 
em conta situações registradas no estado de São Paulo e que visam garantir 
a segurança das pessoas e dos animais envolvidos.

Orientações gerais

• A onça-parda raramente vai ao encontro de pessoas. Ao avistar uma onça, 
o correto é manter distância e permitir que o animal siga seu caminho, o 
que provavelmente ocorrerá de forma natural se não houver a interferência 
humana;

• Caso a onça-parda se aproxime, não entre em pânico, não provoque ou tente 
prender o animal. Mantenha-se em local seguro ou procure se afastar lenta-
mente, até que ela vá embora;  

• Caso encontre uma ninhada de onças, pequenos felinos ou outros ani-
mais em um canavial, não toque neles e nem os retire do ninho. Procure 

notificar o encarregado de campo da Usina para que suspendam o corte 
deste talhão e isolem a área de modo a permitir que a mãe venha 

resgatar os seus filhotes, o que deverá ocorrer durante a noite; e

• Informe a liderança da área agrícola da Usina, para que a gerência 
acompanhe os procedimentos adotados pela equipe em campo.



Situações específicas
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Filhotes 

Filhotes de onça-parda geralmente acompanham a mãe até aproxima-
damente um ano e meio de idade. Se encontrados desacompanhados, é 
provável que a mãe esteja próxima do local e pode voltar a qualquer momento. 
O procedimento mais adequado é deixar os filhotes onde estão e isolar o 
entorno do local. A mãe voltará para buscá-los e transportá-los para um local 
seguro quando não houver pessoas por perto.

Onça ferida na natureza

A onça-parda pode se ferir de várias maneiras: brigas com outros animais, 
tentativas de caça ou acidentes em regiões de terreno acidentado. Se o  
animal estiver em condições de se movimentar é preferível deixar que  
ele se cure naturalmente. Não é necessário acionar o resgate, na  
natureza os animais mais aptos sobrevivem. 

Caso o ferimento tenha sido ocasionado por equipamentos agrícolas, é ne-
cessário acionar o Corredor das Onças para correta orientação do  
procedimento de resgate e cuidados.

 

Atropelamentos em estradas

O número de atropelamentos de onças-pardas nas estradas paulistas é uma 
das consequências do processo de dispersão da espécie. Normalmente são 
animais jovens, pouco experientes, que estão migrando em busca de  
estabelecer o seu próprio território. Em caso de atropelamento, acione a 
concessionária da rodovia, a Polícia Rodoviária ou a Polícia Ambiental.

Onça em áreas rurais

Em certas situações, uma onça-parda pode acabar sendo acuada por cães 
em áreas rurais, ou mesmo ser capturada em alguma edificação dentro da 
propriedade rural. Neste caso, é fundamental isolar a área, prender os cães 
e abrir a porta do local onde ela se encontra, possibilitando que ela deixe o 
local por si mesma. Não é necessário acionar o resgate.

Onça em áreas urbanas

Já houve casos em que onças-pardas foram avistadas perambulando pelas 
ruas de uma cidade. Nessa situação, evite persegui-la para filmar ou  
fotografar. Se isso ocorrer, ela irá fugir e pode adentrar em residências,  
condomínios ou estabelecimentos comerciais em busca de abrigo. Neste 
caso, acione o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental ou Guarda Municipal, 
que por sua vez deverão acionar uma equipe especializada que possui  
equipamentos adequados para a imobilização química do animal. Esta é a 
única maneira segura de retirar o animal dos imóveis invadidos.



Outras espécies
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A capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) é o maior roedor do 
mundo, possui uma dieta essencialmente herbívora, isto é, 
se alimenta somente de plantas, especialmente gramíneas e 
vegetais aquáticos. Ela é bem conhecida no meio rural devido 
aos prejuízos causados nas culturas de cana-de-açúcar, 
milho e arroz. 
A capivara está entre as espécies que têm sido favorecidas pela alteração 
da paisagem promovida pelo homem: o aumento na oferta de alimentos, a 
redução da população de seus predadores naturais (onças-pardas e onças-
pintadas) e o seu considerável potencial reprodutivo, resultaram em um 
crescimento acelerado de suas populações, com um consequente aumento 
nos prejuízos às áreas agrícolas. Além disso, a capivara tem sido asso-
ciada a um problema de saúde pública, uma vez que ela pode aumentar a 

presença da febre maculosa nos carrapatos-estrela. Por ser um animal 
dependente de corpos d’água, a capivara, não se distancia por mais de 

300 m da fonte de água. Desta forma, prejuízos nas plantações po-
dem ser evitados caso o agricultor não plante sua cultura em áreas 

muito próximas aos corpos d’água. 

Capivara



Outras espécies

Javali
Foto: banco de imagens

Foto: banco de imagens Foto: banco de imagens

O javali europeu (Sus scrofa scrofa) não é nativo do Brasil e sim uma espé-
cie invasora, importada para fins de produção comercial, que resultou em 
fracasso e na soltura das matrizes na natureza. Os javalis se estabeleceram 
tão bem em território nacional que até cruzaram com os porcos domésti-
cos, o que resultou nos híbridos denominados javaporcos. Tanto os javalis 
quanto os javaporcos são mamíferos de grande porte, sendo que o javali 
macho pode chegar a 100 kg, enquanto o híbrido (javaporco) pode chegar 
a atingir até 250 kg. No Brasil, eles têm se distribuído por diversos tipos 
de ambientes, preferencialmente em áreas com plantações, pastagens e 
reflorestamentos.  

Os javalis são onívoros, isto é, eles comem tudo, desde ovos de pássaros 
que nidificam no chão até sapos e cobras, mas podem consumir até carniça 
de animais maiores e predar animais de pequeno porte, além de gramíneas, 
raízes e tubérculos. Entre os prejuízos causados pelos javalis e javapor-

cos estão a destruição de plantações agrícolas, a predação de animais 
domésticos (cordeiros, aves e cães), a transmissão de doenças para 

animais e humanos, a dispersão de plantas daninhas, o fomento de 
processos erosivos em áreas já alteradas e até a degradação de 

pequenos cursos d’água, porque gostam de chafurdar na lama.

Enquanto a capivara já é considerada praga em algumas regiões, 
o javali vem se proliferando e ganhando espaço. Por ser um 

animal agressivo, representa um perigo maior tanto para as 
lavouras quanto para os seres humanos. A onça-parda, que 
pode atuar como predadora das duas espécies, vem se fa-
vorecendo desse fato que tem colaborado para a recuperação 
de sua população no estado de São Paulo.



Outras espécies
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O cachorrinho-do-mato ou lobinho (Cerdocyon thous) é 
um canídeo que utiliza bordas de matas e áreas alteradas. 

É um animal solitário que pesa de 3 a 11 kg, mas pode ocorrer em pares 
ou pequenos grupos, são ativos preferencialmente durante a noite ou no 
crepúsculo, apesar de serem facilmente detectados durante o dia. Sua dieta 
é onívora, generalista, oportunista e pode variar sazonalmente, sendo com-
posta por frutos, pequenos vertebrados, insetos, crustáceos, aves, peixes e 
carniça. Esta espécie não está em perigo de extinção.

Cachorrinho- 
do-mato



Outras espécies
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A coloração da jararaca (Bothrops jararaca) pode variar 
de amarelo claro a preto. As fêmeas podem atingir  
160 cm, sendo maiores e mais pesadas que os machos. 

Os filhotes comem anfíbios e pequenos lagartos, mudando para aves e 
pequenos mamíferos quando adultas. Sobem com facilidade em arbustos 
e têm uma grande capacidade adaptativa, ocupando e colonizando tanto 
áreas naturais, agrícolas e suburbanas, como áreas urbanas.

Jararaca



Outras espécies
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Entre outras espécies da fauna que têm sido favorecidas 
pelos canaviais destacamos: 

Rato-do-mato pequeno

Andorinha

O rato-do-mato pequeno (Oligoryzomys spp.) é um animal  
terrestre que pode ser encontrado em formações florestais da 
Mata Atlântica em seu limite com o Cerrado, e em áreas agrícolas.

A andorinha-de-bando (Hirundo rustica) é uma ave migratória 
que se alimenta exclusivamente de insetos que captura em pleno 
voo. É comum em regiões campestres, varjões e fazendas, apre-
sentando preferência por plantações de cana-de-açúcar.



Em caso de dúvidas

ATENÇÃO!

Pedimos que nunca alimentem os animais silvestres e 
não abandonem restos de marmitas para eles, esse ato 
pode condicioná-los a se aproximar de humanos.
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Corredor das Onças – Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade/MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Site: http://www.icmbio.gov.br/corredordasoncas/pt/projeto-abayomi.html 

E-mail: corredordasoncas@icmbio.gov.br

Telefones: (19) 98112 8888 / (19) 98253 0472  
ou rádio 35*16*114753

É importante lembrar que os animais silvestres são 
protegidos em todo o território nacional. A Lei  
nº 5.197/67, em seu artigo primeiro diz: “Os animais 
de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu 
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do 
cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como 
seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são pro-
priedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, 
perseguição, destruição, caça ou apanha”.
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