
C A R N I V O R O S  F O S S E I S  DO BR AS I L

Em trabalho anterior, publicado no N9 24, do vo
lume V I desta revista, relativo a Setembro de 1945 
Março de 1946, iniciamos uma série de estudos sôbre 
os carnívoros fósseis do Brasil, fazendo, antes, al
gumas ligeiras considerações sôbre a sistemática 
geral da ordem dos Carnivora, adotada por nós, 
e sôbre os grupos que se subordinam à família dos 
Canidae, de que, então, tratamos, especialmente.

Prosseguiremos hoje nosso estudo, ocupando nos 
das três restantes famílias do grupo dos Cynoidea, 
isto é, das famílias dos Proeyonidae, Ursidae e 
Mustelidae, para, em trabalho próximo, concluir
mos nossas considerações sôbre os carnívoros fós
seis do Brasil, com a única família do grupo dos 
iEluroidea representada na América (Felidae).

ORDEM CARNÍVORA  
Sub-ordem F IS S IP E M A  
Super-família cynoidea 

Família Ursidae

Os ursídeos são carnívoros mais propriamente 
onívaros, que se nutrem de carne, frutos, raizes, 
mel, etc. Seu corpo é pesado e robusto. Sua cabeça 
é arredondada, de focinho mais ou menos alonga
do e truncado. O pescoço é curto. Os membros são 
pesados. As patas anteriores e as posteriores são 
providas de cinco dedos, sendo o quinto dedo tão 
grande e tão forte quanto os outros, e todos êles 
providos de garras fortes, recurvadas, não retrá

teis. A cauda é curta: “ I ;  -i- C; ^— jP m ;  “ lí.

Os ursídeos distinguem-se de todos os outros car
nívoros por seus grandes molares quadrátieos, em 
forma de quadriláteros alongados, multitubercula- 
dos, e pela ausencia de carniceiros típicos. Seu es
queleto assemelha-se muito ao dos cães, mas é mais 
pesado e mais curto, relativamente. As patas são 
adaptadas para agarrar e escavar.

A despeito da diferença notável do aspecto ex
terno e do gênero de vida dos ursos e cães, êstes 
animais são extraordinariamente vizinhos e liga
dos uns aos outros tão intimamente, pelos Amphi- 
cyoninae fósseis, que se torna difícil estabelecer uma 
separação entre êles. Lydekker reune-os, por isto, 
numa mesma família. Os ursídeos representam, pro
vavelmente, um ramo lateral, mais recente, dos ca- 
nídeos. Éste ramo separou-se, talvez, dos Amphicyo- 
ninae durante o Mioceno e antigiu seu desenvolvi
mento máximo na época atual.

Os ursídeos habitam atualmente a Europa (Ursus 
arctos Linnaes, o urso pardo), a Ásia ( Ursus arc 
tos, ao norte, Melursus ursinus Meyer, da índia ao
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Ceilão), a África setentrional, a América do Norte 
(Ursus horribilis Ord., o “ grizzly” do noroeste, Ur
sus americanas Pallas) e a América do Sul (Tre- 
marctos ornatus (Cuvier), dos Andes). As ilhas de 
Sonda abrigam o Helar dos malayanus Raffles, o 
pequeno “urso dos coqueiros” , que, por certos ca- 
rateres, se assemelha ao Tremardos Gervais, da 
cordilheira dos Andes. O Thalardos maritimus 
(Resmarest) é o urso branco das regiões árticas. 
As formas fósseis repartem-se, aproximadamente, 
pelas mesmas áreas de distribuição das espécies 
atuais.

Na origem, o tipo dos ursos confúnde se com o dos 
cães. Na América, seu primeiro aparecimento deu 
st nos tempos do Plioceno inferior, segundo nossos 
atuais conhecimentos, tendo tido origem no Antigo 
Continente, talvez como um ramo do tronco dos 
canídeos Amphicyoninae ou Amphicynodontinae, 
provavelmente no Oligoceno.

Na Europa, as ossadas fósseis de ursos são en
contradas principalmente nas cavernas calcáreas, 
onde o seu número é tão grande que permitiu aos 
antigos farmacêuticos utilizar, durante séculos, os 
dentes fósseis de ursos que coletavam nas cavernas, 
na composição de seus preparados, sob o nome de 
“ licorne fóssil” . Os depósitos pleistocênicos, as fen
das das rochas e as brechas de ossos do litoral do 
Meditarrâneo têm fornecido, também, embora em 
menor quantidade, ossadas fósseis de ursos, princi
palmente do gigantesco “ urso das cavernas” .

Entre as poucas espécies conhecidas, uma das 
mais notáveis é o Ursus spelaeus Blumenbach, o 
formidável “ urso das cavernas” , que abundou em 
tôda a Europa, durante o Pleistoceno.

A família Ursidae pertencem diversos gêneros 
extintos, distribuidos desde o Mioceno médio até o 
Pleistoceno, e diversos gêneros atuais. Três são as 
subfamilias: 1 )—Hyaenardinae, do Plioceno da 
Europa e América do Norte e Plio-Pleistoceno da 
Ásia; 2 )— Ursinae, conhecida desde o Mioceno ate- 
hoje; 3 )— Tremartinae, do Pleistoceno e Recente, 
na América.

Os gêneros extintos são Ursavus Schlosser, do 
Mioceno médio ao Plioceno inferior da Europa e, 
talvez, do Mioceno médio da América do Norte. 
Ayriotherium Wagner (— Hyaenarctos Falconer e 
Cautley), do Plioceno inferior ao Plioceno médio 
da Europa e América do Norte, do Plioceno supe
rior da Europa e do Plioceno médio ao Pleistoceno 
da Asia, Indardos Pilgrim, do Plioceno inferior 
da América do Norte e Europa e do Plioceno médio 
da Ásia, Plionardos Frick, do Plioceno inferior da 
América do Norte, Ardodus Leidy e Tremarctothe-
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rium Kraglievich, do Pleistoceno da América do 
Norte, Arctotherium  Bravard e Pararctotherium  
Ameghino, do Pleistoceno da América do Sul. Os 
gêneros atuais são Ursus Linnaeus, tipo, da Euro
pa, onde é conhecido desde o Plioceno inferior, e 
da América do Norte e Asia, onde é conhecido desde 
o Pleistoceno, Helarctos Horsfield, da Asia, fóssil 
no Plioceno médio da Europa e Pleistoceno da Asia, 
Melursus Meyer, da Asia, onde é representado desde 
o Pleistoceno, Thnlarctos Gray ( =  Thalassarctos 
Gray), do Artico (urso polar).

Subfamilia Tremartinae.
Os gêneros sul-americanos, fósseis (Arctothe

rium, Bravard e Pararctotherium, Ameghino) e a- 
tual (Tremarctos Gervais, dos Andes) são ursos 
de face curta, como os seus próximos parentes Tre
mar ct other ium Kraglievich e Arctodus Leidy, do 
Pleistoceno norteamericano.

O pequeno urso fóssil nas cavernas de Minas Ge
rais, conhecido, a princípio, apenas por fragmen
tos de maxila e mandíbula, com dentes, coletados 
por Lund, na lapa da Escrivânia N9 5 (Pigs. 2, 2-a 
e 3), sôbre os quaes fundou éste o seu Ursus bra- 
silien8is que Winge (1895-1896) confirmou, compa
rando-o com o então conhecido como Ursus bona- 
riensis Gervais, pertence, propriamente, assim como 
o último, ao gênero Arctotherium  Bravard, que en
cerra ursos de face curta, cuja dentição se afasta 
menos de um tipo carniceiro normal que a dos ursos 
típicos, apresentando-se os dentes em série quase 
fechada. Por sua dentição, o Arctotherium  é menos 
especializado e mais primitivo que os verdadeiros 
ursos.

Segundo Boule (1920), é bem possível que o 
gênero Arctotherium  tenha tido por ancestral al
guma espécie de Agriotherium, asiática, tendo o 
grupo passado, mais tarde, para a América do 
Norte, de onde teriam alguns de seus representan
tes emigrado para a América do Sul, enquanto que 
outros continuaram sua evolução no hemisfério bo
real, dando origem, na América do Norte, aos gê
neros próprios daquêle continente, extintos no 
Pleistoceno.

Kraglievich (1926) propoz, com razão, o novo 
nome genérico Tremarctotherium (de Tremarctos e 
Arctotherium), para os arctotérios norte-america
nos, que demonstrou serem genericamente distin
tos de Arctotherium  da América do Sul, gênero a 

ue foram impropriamente referidas as espécies 
norte-americanas. Ao gênero Tremarctotherium 
Kraglievich pertencem algumas espécies de ursos 
de face curta do Pleistoceno norte-americano 
T. yukonense Lambe, do Canadá; T. californicum 

Merriam, da California). As outras espécies fós- 
seis na América do Norte (pristinus Leidy, simum 
Cope e haplodon Cope) (Fig. 5) são referidas ao 
genero Arctodus Leidy, mais aproximado de Tre-

marctos Gervais e dos ursos típicos que o gênero 
anterior. A validez do nome genérico Arctodus 
Leidy é, porém, ponto de controvérsia entre os es

pecialistas. Cope (1896) considera-o perfeitamente 
válido, no que é corroborado por Hay (1902) e por 
Schlosser (in Zittel, 1911 e 1923), que, além disso, 
colocam em sua sinonimia o nome genérico Arcto
therium Bravard. Merriam e Stock (1925) acredi
tam em sua validade, enquanto A. S. Woodward 
(in Zittel, 1925) prefere considera-lo como sinôni
mo de Arctotherium. Gidley (1928) afirma que 
Arctodus é determinável e que é genericamente dis
tinto dos arctotérios sul-americanos e do Tremar
ctotherium da California. Enfim, Simpson (19451 
segue experimentalmente a Gidley, embora reco
nhecendo que a questão não está ainda definitiva
mente resolvida.

Acredita Kraglievich que do grupo Tremarctothe
rium teriam surgido as grandes espécies pampea
nas de Arctotherium, por migração partida da 
América do Norte, para a do Sul, durante o Plio
ceno superior. Embora presuma, também, que a 
América do Norte foi, igualmente, o berço das pe
quenas formas sul-americanas, wingei Ameghino 
( =  brasiliensis Lund), tarijensis Ameghino e das 
duas espécies de Pararctotherium, descritas por 
Ameghino, o mesmo autor acrescenta que nenhum 
dado positivo nos forneceu ainda a paleontologia 
norteamericana, em apôio desta presunção.

Na América do Norte, as ossadas de Tremarcto
therium, Kraglievich foram encontradas nas “Me- 
galonyx beds” e nas cavernas de Port Kennedy, de 
Frankstown, Pensilvánia, do Monte Shasta, em 
Pottercreek, California, no Pleistoceno do México.

Na América do Sul, o Arctotherium angustidens 
Bravard e o A. bonaerense (Gervais) são da for
mação pampeana. Ameghino (1902) descreveu, sob 
o nome de Arctotherium wingei, uma espécie conhe
cida por um fragmento de mandíbula, com dois den
tes conservados, procedente do planalto boliviano 
(Tarija), espécie que, segundo o mesmo autor, é 
vizinha de A. bonaerense.

Os restos de Arctotherium  descobertos por Lund, 
nos depósitos pleistocênicos das cavernas de ossa
das do vale do Bio das Velhas, em Minas Gerais, 
foram por êle atribuidos, primeiramente, a umâ 
pretensa espécie do gênero Nasua Storr (coatís) e, 
posteriormente, de Ursus Linnaeus, sob cujo nome 
genérico os mencionou também Winge.

Kraglievich (1934) considera a espécie A. brasi
liensis (Lund) como sinônima de A. wingei Ame
ghino, de Tarija (Bolívia), nome que êle julga dever 
prevalecer, a despeito de ser menos antigo, visto que 
o nome Ursus brasiliensis estava pré-ocupado, antes 
de Lund, por Thunberg (1819), para designar um 
mustelídeo.

Castellanos (1928) é da mesma opinião, com que 
também concordamos.

Segundo Kraglievich (1934). o pequeno urso 
fóssil nas cavernas brasileiras e no planalto sul- 
boliviano de Tarija (A. wingei Ameghino) deve ser 
relacionado ao sub género Pseudarctoiherium, por 
êle estabelecido, em 1928, sôbre uma mandíbula, 
com quase todos os dentes, antes atribuida a Pa
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rarctotherium pamparum Ameghino, por éste mes 
mo autor (1904).

A mandíbula em questão pertenceu a um arcto- 
tério bem menor que os da espécie Pararctothe- 
rium pamparum Ameghino e diverge, também, de 
P. enectum Ameghino, ocupando seus premolares 
espaço proporcionalmente muito mais longo e es
tando dispostos como os de Arctotherium  Bravard.

Assim, o ursídeo fóssil em Tarija e nas cavernas 
de Minas Gerais é um Arctotherium (Pseudarcto
therium) wingei Ameghino.

Em 1937, foram descobertos na lapa da Lagoa 
Funda, situada a nordeste do morro do mesmo 
nome, a 55 km. aproximadamente, de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, restos fós
seis de Arctotherium  Bravard, associados a restos 
de Equies Linnaeus, Tapiñes Brisson, Hydrochoe- 
rus Brisson e Chlamytherium Lund, também fósseis.

A Arctotherium  (Pseudarctotherium) wingei 
Ameghino pertencem um crânio quase completo 
(Figs. 1 e 1-a) e um fragmento de mandíbula, co
letados por H. V. Walter, na lapa da Cerca Gran
de, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e descritos 
pelo mesmo (1940), sob o nome de Arctotherium  
brasiliensis (Lund).

Carlos Rusconi (1933) descreveu e figurou um 
fragmento anterior dum molar inferior, direito, dum 
Arctotherium (Pseudarctotherium) wingei Ame
ghino, procedente da lapa do Gaetano, fazenda do 
Mocambo (Minas Gerais), onde foi coletado jun
tamente com restos de Tapiñes Brisson e de Cunicu
lus Brisson.

Família P rocyonidae

A esta família pertencem os atuais coatís sul- 
americanos e seus afins norte-americanos e asiáti
cos, atuais e fósseis.

A história paleontológica desta família, embora 
ainda obscura, parece indicar sua maior afinidade 
com os cães, a despeito de serem os procionídeos 
plantigrados, como os ursos, razão que levou De 
Blainville a estabelecer, para êles, um grupo par
ticular, que aproximou do dos ursídeos e que, por 
tal motivo, denominou de Subursi.

A família é tipicamente americana, pois apenas 
os gêneros Ailurus Cuvier, a que pertence o vulgar 
Panda, e Ailuropoda Milne Edwards, o Panda gi
gante, vivem fora da América, na Índia meridional. 
O Parailurus Schlosser, do Plioceno inferior da 
Europa, e o Sivanasua Pilgrim, do Mioceno supe
rior da Europa e Plioceno inferior da Ásia, extin
tos, são os únicos gêneros fósseis extra-sul-ameri 
canos conhecidos.

Os procionídeos são mamíferos carnívoros, que 
se nutrem de frutos, mel, ovos, insetos, escorpiões, 
aves, répteis e pequenos mamíferos. São inofensi
vos para o homem e geralmente arborícolas, na 
maioria de tamanho médio.

Três são as subfamilias que participam dêste 
grupo: 1)—Gynarctinae, extinta, representada, no 
Mioceno inferior da América do Norte, pelo gênero 
Cynarctoides McGrew e, do Mioceno inferior ao

Plioceno inferior do mesmo continente, pelo gênero 
Cynarctos Matthew; 2)—Procyoninae, estritamec 
te americana, como a primeira, sendo os seus gé
neros mais antigos Phlaocyon Matthew e Aletocyom 
Bonier e Sutton, do Mioceno inferior da América 
do Norte, o primeiro sobrevivente até o Mioceno 
superior, quando foi contemporâneo, na América 
do Norte, das espécies mais antigas do atual gênero 
Bassariscus Coues, a que pertence o “gato” de cair 
da anelada, norte-americano, seguindo-se, na Amé
rica do Sul, o Cyonasua Ameghino, do Mioceno su
perior (Paraná), muito parecido com os coatis 
atuais, o Amphinasua Moreno e Mercerat, do Plio
ceno inferior (Araucano), o Pachynasua Amegha 
no, do Plioceno inferior ao Ploiceno superior, e 
Brachynasua C. Ameghino e Kraglievich, do Pieis 
toceno; dos gêneros hodiernos, o Bassariscus Cones 
( =  Bassaris Lichtenstein), da América do Norte 
(B. astuta Licht.), parece ser o mais antigo, pois, 
como acabamos de dizer, já foram encontrados res 
tos fósseis de espécie que a êle é atribuida, desde 
o Mioceno superior, enquanto que os seus contem 
porâneos, na fauna atual da América, como o 
Procyon Storr, da América do Norte e do Sul, e 
o Nasua Storr, da América do Sul, são conhecidos 
apenas a partir do Pleistoceno do mesmo continen
te, não sendo os outros gêneros atuais, na Améri
ca (Bassaricyon Allen, da América Central e Es 
tados Unidos, Potos Cuvier e Géoffroy, da Améri 
ca Central e norte da América do Sul, o “kinkajou” 
ou “jupará”, Nasuella Hollister, o coatí das mon
tanhas, sul-americano) conhecidos no estado fóssil; 
3)—Ailurinae, eurasiática, representada no Mio
ceno superior da Europa e Plioceno inferior da 
Asia pelo gênero Sivanasua Pilgrim e, no Plioceno 
inferior da Europa, por Parailurus Schlosser e, 
na fauna atual do sul da Ásia, pelos gêneros Ailu 
rus Cuvier (A. fulgens Cuvier, o vulgar “panda”) 
e Ailuropoda Milne Edwards.

Subfamilia Procyoninae

O tipo desta subfamilia é o género Procyon 
Storr, que tem por genótipo a espécie P. lotor (Lin
naeus) (“raccoon” ou coatí de focinho curto) que 
se distribui, no hemisfério Norte, desde o Alasca 
até à América Central, onde atinge >seu tamanho 
máximo. Na América do Sul, o género é represen
tado pela espécie P. cancrivorus Cuvier, o popular 
“mão pelada”, “guaxinim” ou “jaguaxinim”, que é 
muito parecido com o P. lotor, norte e centro-ame
ricano, e tem hábitos semelhantes aos da espécie 
nórdica. Habita toda a América do Sul, particular 
mente o Brasil. O P. lotor é fóssil no Pleistoceno 
da América do Norte. O P. cancrivorus é citado 
por Winge apenas como atual, na região de Lagoa 
Santa, não sendo conhecido no estado fóssil.

Winge distingue ainda a espécie Procyon ursinus 
Lund, extinta, fundada sóbre um grande fragmen 
to de ramo direito de mandíbula, com o quarto pre 
molar ainda presente, coletado por Lund, na lapa 
de Babida, dizendo que esta espécie se distingue
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Fig. 1. — Crânio e mandíbula de Arctotlierium (Pseu- 
darctotherium) vvingei Ameghino, descobertos p- : 
H. V. Walter, na lapa da Cerca Grande, Minas Gerai- 
em 1940.

Figs. 2 e 2-a. — Fragmento de maxila direita de A. (P>eu- 
darctotheriuni) wingei Ameghino, com o canino, trê- 
premolares e o primeiro molar presentes, visto do lad* 
externo (2) e de baixo (2-a).

Fig. 3. — Fragmento de ramo mandibular esquerdo d 
mesmo, visto do lado externo. Esta peça e o fragme; 
to representado nas figs. 2 e 2-a foram colectados por 
Lund, em Lagoa Santa (de Winge).

Fig. 4. — Crânio e mandíbula de Arctodus simum (Cope 
do Pleistoceno dos Estados LTnidos (de Merriam e 
Stock).

Pteronura brasiliensis Zim.
Fig. 5. — Crânio fóssil da Lagoa San
ta, coletado pelo Sr. H. V. Walter. — 
Fig. 6. — Crânio dum indivíduo jovem 

atual.
Fig. 1a — A mesma peça represen

tada na Fig. 1. vista de baixo.



rasiáticas), Martes Frisch, conhecido desde o Plio
ceno inferior, habitante da América do Norte e 
Eurásia (M. martes (Linnaeus), martas), Vorme
la Blasius, eurasiático, Gharronia Gray, da Ásia, 
Guio Storr, de distribuição circumpolar (Eurásia 
e América do Norte) G. luscus (Linnaeus), glutão), 
também conhecido no Pleistoceno norte-americano, 
Zorilla Oken, da África e Ásia ocidental (Z. zoril- 
la Gmellin, Z. lybica Hemprich, espécies africanas), 
Galera Browne ( =  Tayra Oken) (G. barbata (Lin
naeus), a “taira” ou “papa mel”), Grison Oken 
(G. vittatus Schreber), centro e sul-americanos, 
Grisonella Thomas e Lyncodon Gervais (L. patago- 
nicus Gervais, de La Plata e Patagonia), os qua
tro últimos também conhecidos no Pleistoceno sul- 
americano; 2)—Mellivorinae, com dois gêneros, Eo- 
mellivora Zdansky, do Plioceno inferior da América 
do Norte e Ásia, extinto, e Mellivora Storr, da 
África (M. ratei Sperm.), também fóssil no Plio
ceno médio da Ásia; 3)—Melinae, representada 
desde o Mioceno médio até o Plioceno inferior, por 
diversos gêneros extintos, e atualmente, por Meles 
Brisson, eurasiático (M. taxus Bodd., texugo), con
hecido desde o Plioceno inferior, Arctonyx Cuvier 
(A. collaris Cuvier, do Himaláia), Helictis Gray 
(H. moschata Gray, da China meridional) e Melo- 
gale Géoffroy, da Ásia, Mydaus Cuvier (M. moli- 
ceps Cuvier), das ilhas de Sonda, e Taxidea Water- 
house (T. americana Bodo, o texugo americano), 
da América do Norte; 4)—Mephitinae, represen
tada, desde o Mioceno superior até o Pleistoceno, 
por diversos gêneros extintos, e, atualmente, pelos 
gêneros Mephitis Cuvier (M. mephitica Shaw e 
outra espécie), também conhecido no Pleistoceno 
da América do Norte, Spilogale Gray (diversas es
pécies, entre as quaes S. putorius (Linnaeus), con
hecido desde o Plioceno superior, zorrilhos da 
América do Norte, e Conepatus Gray (C. suffocans 
Illiger e outras espécies), zorrilhos sul-americanos, 
que deixou restos no Pleistoceno da América do 
Sul; 5)—Lutrinae, que compreende diversos gêne
ros extintos, repartidos desde o Oligoceno superior 
até o Plioceno superior, e os atuais Lutra Brisson 
(L. lutra (Linnaeus) e outras lontras), conhecido 
desde o Plioceno superior, hoje distribuido pela 
América do Norte e do Sul, Eurásia e África, Lu- 
trogale Gray, Amblonyx Rafinesque, da Ásia, Aonyx 
Lesson e Paraonyx Hinton, da África, Pteronura 
Gray (P. brasiliensis Zimmermann, a lontra gigan
te, do Brasil) e Enhydra Fleming, cuja espécie 
única é E. lutris (Linnaeus), a lontra marinha, do 
Pacífico norte; 6)—Leptarctinae, extinta, represen
tada no Mioceno inferior (Mephititaxus White) e 
superior (Craterogale Gazin) e do Mioceno supe
rior ao Plioceno inferior (Leptarctus Leidy) da 
América do Norte.

Sub familia Mustelinae

Nesta sub familia agrupam-se as doninhas, zibe
linas, fuinhas, martas, tairas, glutões, lontras e 
outras formas afins.
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0  gênero tipo é Mustela Linnaeus, norte e sul- 
amerieano, eurasiático e africano. Os géneros sul- 
americanos são Galera Browne ( =  Tayra Oken) 
que encerra diversas espécies e sub-espécies centro 
e sul-americanas, conhecidas pe los nomes vulgares 
de “papa mel”, “irara” e “taira”, Grison Oken 
( =  Galictis Bell), centro e sul-americano, Griso- 
nella Thomas e Lyncodon Gervais, todos conheci
dos também no Pleistoceno da América do Sul.

A espécie Galera barbata (Linnaeus) é fóssil nos 
depósitos pleistocénicos das cavernas de Minas Ge
rais, segundo Winge. É também conhecida pelos 
nomes de Tayra tayra, Tayra barbara e Eira bar
bara, mas Galera barbata (Linnaeus) (não barba
ra) é o nome válido para esta espécie.

O género Grison Oken tem por espécie única 
G. vittatus (Schreber), com duas sub espécies: 
G. vittatus vittatus (Schreber) e G. vittatus brasi- 
liensis (Thunberg) ( =  Ursus brasiliensis Thun- 
berg), já encontrada em Minas Gerais, na serra do 
Itatiáia (Rio de Janeiro) e no Rio Grande do Sul.

A forma citada por Winge, como fóssil nas ca
vernas de Minas Gerais, sob o nome de Galictis v it
tata  Schreber, é, provavelmente, Grison vittatus 
brasiliensis (Thunberg).

O gênero Grisonella Thomas é também monotípi- 
co. Sua espécie única, G. furax Thomas, do Brasil 
central, não é conhecida no estado fóssil.

A espécie Galictis intermedia Lund, extinta, ba
seada sôbre restos fósseis coletados na lapa da Es- 
crivânia e na lapa Vermelha, Minas Gerais, é —se
gundo Winge— muito afim com Grison vittatus; 
mas, quanto ao tamanho, é intermediária entre esta 
última espécie e a espécie Galera barbata. Ê ,  muito 
provavelmente, referível ao gênero Grison Oken.

Sub familia Lutrinae

A êste grupo pertencem as lontras, que são adap
tadas à vida anfíbia.

Atuais, nos rios, lagos e no mar (Enhydra Fle
ming), na Europa, Ásia, África e América. Fósseis 
desde o Oligoceno superior da Europa, onde são 
representadas por géneros extintos. Outros gêneros 
são fósseis no Mioceno da Europa e América do 
Norte e no Plioceno da América do Norte, Eurásia 
e África. O gênero Lutra Brisson, atual, a vulgar 
lontra da Eurásia, África e América, é fossil no 
Plioceno e Pleistoceno da América do Norte e Eu
ropa e no Pleistoceno da Ásia. O gênero Enhydra 
Fleming, a única lontra marinha atual, do Pací
fico setentrional, hoje em vias de extinção, é fóssil 
no Plioceno superior da Europa.

As lontras sul-americanas atuais, que muitos 
autores chamam de Lutras platensis Waterhouse e 
Lutra brasiliensis Zimmermann, são separadas, por 
outros, com razão, em gêneros distintos. A primei
ra distribui-se do sul do Brasil à Argentina e a se
gunda habita todo o Brasil, sendo conhecida no 
Uruguai, onde também é comum, por “lobo de pe

cho blanco”. É a nossa vulgar “ariranha”, que tem 
fama de muito feroz (Figs. 5 e 6).

A espécie brasiliensis Zimmerman pertence, pro
priamente, ao gênero Pteronura Gray. É maior do 
que a Lutra platensis Waterhouse, pois, enquanto 
a última tem 70 cm. de comprimento, exclusive a 
cauda, que atinge a 30 cm. de comprimento, aquela 
chega a atingir a 2,40 m. inclusive a cauda.

Lund e Winge atribuiram à Pteronura brasilien
sis (Zimmerman) restos fósseis coletados pelo pri
meiro, nos depósitos pleistocénicos das cavernas 
calcáreas de Minas Gerais. Os restos em questão 
permitem afirmar que o animal a que pertenceram 
tinha o mesmo tamanho da atual ariranha.

Sub familia Mephitinae

Esta sub familia é hoje extritamente americana, 
embora seja representada na Europa, desde o Mio
ceno superior até o Plioceno superior e na Ásia, 
no Plioceno inferior, por gêneros extintos. Na Amé
rica do Norte, é conhecida desde o Plioceno infe
rior até hoje.

O gênero tipo, Mephitis Cuvier (mofêta ou zo- 
rrilho do norte), habitante do Canadá e Estados 
Unidos, é fóssil no Pleistoceno norteamericano, e 
suas ossadas acham-se nas cavernas da Pensilvâ- 
nia, juntamente com as de mamíferos cujos gêne
ros são também encontrados no limo dos pampas 
argentinos (Tapirus Brisson) ou muito afins com 
os da última região (Paramylodon Brown, Tre- 
marctotherium Kraglievich), com tedo um conjun
to de animais que Osborn considera como consti
tuintes de uma “fauna de floresta”. O Conepatus 
Gray (cangambá ou zorrilho), da América do Sul, 
deixou restos nos depósitos pleistocénicos das ca
vernas brasileiras e nos limos pampeanos. O gêne
ro Spilogale Gray, da América do Norte, é conhe
cido desde o Plioceno superior.

O gênero Conepatus Gray, da América do Sul, 
é muito parecido com o Mephitis Cuvier, norte-ame
ricano. A êle pertencem diversas espécies atuais, na 
América do Sul, entre as quaes as melhor conhe
cidas são o Conepatus chilensis (“maritataca”, “je- 
ritataca”, “jaritataca”, “cangambá”), de 45 cm. de 
comprimento, além de 30 cm. da cauda, espécie que, 
no Brasil, se extende desde a Amazonia até à região 
serrana do Rio Grande do Sul, e o G. suffocans 
(Illiger) (“zorrilho”, propriamente dito), pouco 
menor que o anterior, que vive desde o Paraguai, 
Grande Chaco e Rio Grande do Sul até à Patago
nia. O C. mapacito distribui-se, segundo Flower e 
Lydekker, do Texas ao Chile e Patagonia. Outras 
três espécies, menos conhecidas, são C. feuilleii 
(Gervais), do Uruguai, G. amazónicas (Lichten
stein), da região amazônica e, possivelmente, das 
regiões vizinhas, e C. bahiensis von Ihering, da 
Bahia.

Boule (1920) indica a presença, no Pleistoceno 
de Tarija (planalto meridional da Bolívia), de um 
mustelídeo muito vizinho do Conepatus suffocans 
atual.
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Burmeister e Ameghino chamaram a atenção pa
ra a existencia de uma série de espécies do mesmo 
gênero, nos limos dos pampas argentinos.

Nos depósitos pleistocênicos das cavernas caleá-
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