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DADOS PRELIMINARES SOBRE A OCORRÊNCIA E A DIETA DE Lutreolina 

crassicaudata (DESMAREST, 1804) (MAMMALIA, MARSUPIALIA), NA REGIÃO DE 

URUGUAIANA, FRONTEIRA OESTE DO RIO GRANDE DO SUL, BRASIL. 
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RESUMO 

A raposa do campo, Lutreolina crassicaudata, (DESMAREST, 1804) é um marsupial que 

apresenta poucos estudos sobre sua biologia e ecologia, especialmente na região oeste do Rio 

Grande do Sul, onde ainda não havia sido citada sua ocorrência. No Rio Grande do Sul, esta 

espécie tem sido registrada somente na porção nordeste e centro-sul do Estado. Neste trabalho 

reportamos a presença dessa espécie na região de Uruguaiana, RS e identificamos a dieta 

alimentar de dois espécimes, os quais foram encontrados atropelados na BR 472, entre os 

municípios de Uruguaiana e Barra do Quarai. Foram registrados até o momento cinco 

exemplares. Para a realização do trabalho, foram retirados os estômagos, dos dois exemplares 

mortos e analisados seus conteúdos, onde se pôde identificar, cinco itens alimentares, restos de 

aves, rãs, vegetais, opérculo de moluscos gastrópodes e camarões de água doce. Os dados obtidos 
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permitem sugerir de que Lutreolina crassicaudata apresenta hábitos alimentares 

predominantemente carnívoros, como já citado para outras regiões de sua ocorrência, segundo 

EISENBERG E REDFORD (1999).  

Palavras chave: Lutreolina crassicaudata, Dieta, Ocorrência. 

 

1- INTRODUÇÃO 

Lutreolina crassicaudata é um mamífero pouco estudado no Rio Grande do Sul e tem como 

nome vulgar raposa do campo ou guaiaquica. Sua distribuição geográfica compreende a 

Venezuela, Guiana, Bolívia, Argentina e sul do Brasil. No Rio Grande do Sul, a espécie tem sido 

registrada somente na porção nordeste e centro-sul do estado (STREILEN, 1982; SILVA, 1994). 

Segundo a Fundação Biodiversitas, os animais desta espécie apresentam-se na lista 

brasileira ameaçada de extinção. Sua pelagem é na cor marrom avermelhada nas partes dorsais, 

ventralmente a cor geral é parda amarelada, os pêlos são curtos e abundantes (SILVA, 1994), 

formando uma pelagem densa, corpo alongado, membros locomotores curtos e orelhas pequenas 

(Figura 1). 

 

FIGURA 1- Exemplar de Lutreolina crassicaudata, tendo o estômago retirado para análise. 
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Esta espécie apresenta hábitos noturnos, construindo ninhos esféricos em vegetação de 

baixo porte, a pouca altura acima da superfície da água e em campo aberto, podem ser 

encontrados em tocas ou ninhos de aves. Vivem em vários tipos de habitats, sendo observadas 

com mais freqüência, em banhados, nas margens de cursos d'água e matas de galeria de porte 

baixo (SILVA, 1994) . 

Lutreolina crassicaudata apresenta a seguinte classificação sistemática:  

Filo Chordata; Classe Mammalia; Ordem Didelphimorphia e Família Didelphidae.  

Entre os representantes da Família Didelphidae, L. crassicaudata é considerada uma 

espécie de hábitos predominantemente carnívoros, a julgar principalmente pelo conhecimento de 

sua dieta em outros estudos (STREILEN, 1982) e pela presença de molares com plataformas 

estilares amplas (HERSHKOVITZ, 1997). 

Este trabalho tem o objetivo de relatar a dieta alimentar de L. crassicaudata na região de 

Uruguaiana, oeste do Rio Grande do Sul, onde ainda não havia registros de sua ocorrência.  

 

2 - METODOLOGIA 

Foram registrados até o momento cinco exemplares de L. crassicaudata, sendo que três 

indivíduos através da visualização direta em ambiente natural no município de Uruguaiana, RS, 

nas dependências da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Campus 

Uruguaiana, à  29º 50’ 03”S e 57º 05’ 57’’W, sendo observados nas margens do reservatório do 

Campus, próximos a vegetação ciliar e dois foram encontrados atropelados na BR 472, entre os 

municípios de Uruguaiana e Barra do Quarai, nos meses de março e agosto de 2003.  

 No laboratório, os exemplares foram identificados, medidos (mm), pesados (g), e 

retiraram-se os estômagos para identificação dos itens alimentares, através da visualização com o 
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auxilio de lupas e microscópio ótico. Os espécimes conservados em álcool 70%, foram 

destinados à coleção científica do Museu de Ciências Naturais da PUCRS – Campus Uruguaiana. 

 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dois exemplares de L. crassicaudata encontrados mortos na BR 472, eram  adultos  e  

pertencentes ao sexo masculino,  sendo que o primeiro apresentava 620 mm de comprimento e 

peso de 1.130 g, e o segundo possuía 647 mm de comprimento e peso de 1.226 g. 

 As análises dos conteúdos estomacais, possibilitaram a identificação de cinco itens 

alimentares, que apesar do avançado estado de digestão e decomposição dos alimentos, pôde-se 

determinar restos de aves; restos de rãs; vegetais; opérculo de moluscos gastrópodes e camarões 

de água doce, além da existência de pêlos no interior do estômago, onde os quais foram 

identificados como pertencentes aos próprios indivíduos. Os dados obtidos neste trabalho, são 

semelhantes aos encontrados por GOROSTIAGUE E REGIDOR (1998), que estudando L. 

crassicaudata no rio El Gato, Buenos Aires, na República Argentina, determinaram a 

alimentação deste marsupial baseada principalmente em pequenos mamíferos, pássaros, insetos e 

invertebrados aquáticos. Na tabela 1 podemos observar a quantificação dos itens alimentares em 

porcentagens, de acordo com o peso encontrado. 

 

TABELA 1: Peso (g) e porcentagem (%) dos itens alimentares, do conteúdo estomacal de dois 

exemplares de Lutreolina crassicaudata, coletados na região de Uruguaiana, oeste do Rio Grande 

do Sul.  

 Anfíbio Aves Vegetais Camarões Moluscos Pêlos 

 g % g % g % g % g % g %    

Estômago 1 57,500 93,5 0,562 0,913 0,152 0,247 1,302 2,117 0,072 0,118 1,909 3,105 

Estômago 2 - - 19,016 94,414 0,013 0,066 0,130 0,645 0,500 2,482 0,482 2,393 
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4 - CONCLUSÃO 

Ainda que as amostras analisadas tenham sido pequenas, os resultados permitem corroborar 

que assim como em outros locais de sua ocorrência, Lutreolina crassicaudata apresenta hábitos 

alimentares predominantemente carnívoros em nossa região, tendo uma maior preferência por 

anfíbios e aves, embora encontramos restos de vegetais em seu conteúdo estomacal, os quais 

devem ter sido ingeridos por acidente, no momento da captura do alimento.   

 

5 - ABSTRACT 

The fox of the field, Lutreolina crassicaudata, is a marsupial that presents few studies on 

its biology and ecology, especially in the region west of the Rio Grande do Sul, where she had 

still not been cited its occurrence. In the Rio Grande do Sul, this species has been only registered 

in the northeast portion and center-south of the State. In this work we report the presence of this 

species in the region of Uruguaiana, RS and identify the alimentary diet of two specimens. They 

had been registered until the moment five units, two of which had been found run over in BR 

472, enter the cities of the Uruguaiana and Barra do Quarai. For the accomplishment of the work, 

the stomachs had been removed, of the units dead and analyzed its contents, where if it can 

identify, five itens alimentary. Although the samples have been small, the data allow to suggest 

of that Lutreolina crassicaudata presents predominantly carnivorous alimentary habits, as already 

cited for other regions of its occurrence, according to EISENBERG AND REDFORD (1999). 
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