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Resumo 

 

             Os representantes do gênero Conepatus (Carnivora, Mephitidae) conhecidos como 

zorrilhos, cangambás ou jaratatacas, habitam diversos ambientes campestres ao longo da sua 

vasta distribuição. Tradicionalmente, cinco espécies são reconhecidas para este gênero, cuja 

área de ocorrência abrange o sul da América do Norte e América Central (onde ocorrem duas 

espécies) e toda a América do Sul, onde ocorrem outras três espécies. No entanto, estudos 

recentes sugerem que as duas espécies norte-americanas constituam apenas uma entidade 

taxonômica. A morfologia do grupo, base para a taxonomia tradicionalmente aceita, é 

bastante variável, principalmente quanto ao tamanho corporal, comprimento dos pêlos e o 

padrão de pelagem. Esta última pode apresentar cor de fundo de preta a marrom, com a 

presença de listras longitudinais dorsais brancas que variam na largura, comprimento e na 

forma. Estudos taxonômicos com o grupo ainda são bastante escassos, principalmente no que 

se refere às espécies sul-americanas. Além disso, os caracteres até agora utilizados na 

delimitação e reconhecimento das espécies parecem não ser confiáveis. Assim, observa-se que 

este gênero apresenta uma taxonomia problemática, incluindo a incerteza quanto o número de 

espécies distintas que o compõem e quais seriam suas distribuições geográficas. Neste 

sentido, ferramentas moleculares estão sendo bastante utilizadas para a resolução deste tipo de 

questão. O objetivo do projeto no qual este trabalho está inserido é contribuir com a 

delimitação das espécies pertencentes ao gênero Conepatus através de uma investigação 

filogenética, para tentar assim elucidar problemas taxonômicos deste grupo. Dentro deste 

contexto, o objetivo específico deste estudo é realizar uma análise dos segmentos utilizados 

até esta etapa do projeto e com isso comparar suas potencialidades. Até o presente momento o 

projeto conta com aproximadamente 130 amostras de indivíduos do gênero, proveniente s de 

diversos pontos da sua distribuição na América do Sul. O DNA foi extraído de tecidos como 
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sangue e músculo através de um protocolo de extração salina. A partir do DNA extraído, 

foram realizadas reações de PCR (Polymerase Chain Reaction) de segmentos de genes 

mitocondriais candidatos para utilização nos estudos filogenéticos, como o ND5 e CitB. 

Estatísticas de composição de bases e variabilidade destes dois genes foram geradas para 

verificação de potencialidade para utilização no projeto. Os resultados indicam que ambos os 

segmentos apresentam níveis de variabilidade intra e inter-específicos apropriados para 

utilização em estudos filogenéticos, e assim serão empregados. Segmentos adicionais, tanto 

mitocondriais quanto nucleares, serão ainda avaliados, bem como mais indivíduos de mais 

pontos de distribuição do gênero. 


