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Seção: Ecologia Vegetal

ECOLOGIA TRÓFICA DE LOBO-GUARÁ, CHRYSOCYON BRACHYURUS (ILLIGER,1815) 
(MAMMALIA: CANIDAE) NO PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ, TIBAGI, PR, BRASIL.

Patrícia Michele da LUZ 
Lincoln José MICHALSKI 
 

O estudo da ecologia trófica de uma espécie é de extrema importância para análise do grau de integridade 
ambiental de um ecossistema, principalmente no caso de espécies onívoras, como Chrysocyon brachyurus 
(lobo-guará). Neste contexto o lobo-guará tem importante função como dispersor de sementes. O objetivo 
desse trabalho foi identificar e quantificar os itens alimentares ingeridos pelo lobo-guará através da análise 
de suas fezes no Parque Estadual do Guartelá, município de Tibagi, na região Campos Gerais do Paraná. 
Foram realizadas coletas mensais de agosto de 2011 a julho de 2012, através de transectos. As fezes fo-
ram triadas em peneira de malha 2mm e os itens alimentares identificados. No total, foi amostrado 14 itens 
alimentares, sendo 8 de origem vegetal (57%) e 6 de origem animal (33%). Entre os itens vegetais desta-
cam-se os frutos de Syagrus romanzoffiana (Arecaceae), conhecido como jerivá, presentes em 10 dos 12 
meses de amostragem, apresentando uma frequência de 77%. Esse foi o item vegetal mais representativo, 
correspondendo a 33,14% da biomassa total consumida pelo lobo-guará. Em seguida a família Myrtaceae, 
sendo Campomanesia pubescens com frequência de 22% e Syzygium jambolanum com frequência de 12%. 
Entre os itens de origem animal a ordem Rodentia destacou-se, com frequência de 15% nas amostras. Em 
relação às estações do ano, no verão ocorreu a maior abundância de amostras (49), seguida da primavera 
(36), outono (12) e inverno (7). Porém, utilizando-se o Índice de Levins (BA) como medida de amplitude de 
nicho pode-se verificar que a estação com melhor amplitude foi o inverno(0,192), mostrando assim uma 
melhor equidistribuição de recursos, seguido de outono (0,085), primavera (0,028) e verão (0,009), embora 
todos estes valores tenham sido baixos. Esses resultados afirma que o lobo-guará apresenta uma dieta 
generalista oportunista, alimentando-se principalmente de itens de origem vegetal, de acordo com a dispo-
nibilidade dos mesmos.
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