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Resumo 

 

O gênero Conepatus (Mammalia, Carnivora, Mephitidae), cujos representantes são 

conhecidos como zorrilhos, cangambás ou jaratatacas, possuem uma ampla distribuição nas 

Américas. Tradicionalmente cinco espécies são reconhecidas, duas com ocorrência para o sul 

da América do Norte e outras três na América do Sul. Contudo, estudos recentes indicam que 

as duas espécies norte-americanas constituam apenas uma entidade taxonômica. O grupo 

possui uma grande variação morfológica, referente a características como tamanho corporal e 

pelagem. Esta última varia no tamanho dos pêlos e no padrão de coloração, a qual pode ser de 

preta a marrom, com listras longitudinais dorsais brancas que variam na largura, comprimento 

e forma. Estudos anteriores indicam que as características morfológicas utilizadas para 

descrição das espécies, podem não ser bons marcadores taxonômicos. Adicionalmente, 

estudos filogenéticos e taxonômicos com o grupo são escassos, sobretudo em relação as 

espécies sul-americanas. Outra incerteza se refere às distribuições das espécies do gênero, que 

também são pouco estudadas até o momento. Assim conclui-se que o grupo apresenta uma 

taxonomia incerta, tanto no que se refere à delimitação do número de espécies quanto às áreas 

de ocorrência. O objetivo deste projeto é investigar a taxonomia e a filogenia do gênero 

Conepatus, ajudando a elucidar algumas incertezas referentes a distribuição geográfica e 

também a taxonomia. Para este fim, ferramentas moleculares têm sido bastante utilizadas, 

com resultados cada vez mais robustos, sendo assim bons marcadores filogenéticos. Até o 

momento estão disponíveis cerca de 130 amostras (sangue e músculo) de indivíduos do 

gênero Conepatus, provenientes de diversos pontos da distribuição sul-americana. Destas 

amostras foi extraído DNA através de um protocolo de solução salina, sendo posteriormente, 

realizadas reações de PCR (Polymerase Chain Reaction), até o momento, de alguns genes 
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mitocondriais. Os produtos foram purificados e sequenciados, sendo as sequências 

posteriormente alinhadas e analisadas. As análises filogenéticas preliminares confirmam 

alguns pontos da taxonomia tradicional, mas também apontam para existência de grupos 

taxonômicos ainda não descritos. Segmentos adicionais, e novos indivíduos ainda serão 

incorporados para obtenção de resultados mais precisos, ajudando assim a elucidar a história 

evolutiva e a taxonomia problemática do grupo. 
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