
Em destaque

Cuíca d'água Chironectes minimus

Família: Didelphidae

Situação em Minas Gerais: Em Perigo

Situação Mundial (IUCN): "Menor preocupação"
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FIGURA 1 - Cuíca d'água, Chironectes minimus, equipada com colar radìotransmÌssor, nadando em um rio de Mata Atlântica

(à esquerda). Detalhe da pata posterior com um sexto dedo (à direita superior) e da pata anterior com membranas

interdigitais (à dìreita inferior).
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A cuíca d'água Chironectes minimus

(FlG. 1) é a única espécie de marsupial do

mundo que habita rios e outros ambientes

aquáticos (MARSHALL, 1978; MONDOLFI

& PADILLA, 1958; NOWAK, 2005). Como

tal, possui uma série de adaptações únicas

à vida aquática (FERNANDEZ et al',2007),

como por exemplo, corpo fusiforme, cauda

achatada dorso-ventralmente e membranas

interdigitais na pata traseira, de forma a

facilitar a natação (MARSHALL, 1978; FlG.

1). Outras características únicas dentre os

mamíferos são o sexto dedo opositor nas

patas dianteiras (FlG. 1), que facilita a

manipulação dos alimentos, e a presença

do marsúpio em ambos os sexos

(MARSHALL, 1978).
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A cuíca d'água ocorre em rios e lagos
do norte da Argentina até o sul do México
(NOWAK, 2005; FlG. 2). E considerada
rara ao longo de sua distribuição
(EMMONS & FEER, 1997; MARSHALL,
1978), apesar de sua relativa abundância
em alguns locais (EMMONS & FEER,
1997; MONDOLFT & pADtLLA, 1958). No
Brasil, onde também é conhecida como
gambá d'água ou mucura d'água, ocorre
na Mata Atlântica, Cerrado e partes da
Amazônia (EMMONS & FEER, 1997). Está
presente na lista de espécies ameaçadas
de seis estados das Regiões Sul e

Sudeste (FUNDAçÃO BtoDtvERStTAS,
2006; BERGALLO et at., 2000; SEMA,
'1998; MARQUES ef a/., 2002; MtKtCH &
BERNIS, 2004; PASSAMANT & MENDES,
2007). No estado de Minas Gerais, é
classificada na categoria ,,Em perigo,,
(FUNDAçÃO ATOOtVERSITAS, 2006).

O estado de Minas Gerais abriga três
biomas distintos: Mata Ailântica, Cerrado e
Caatinga. A cuíca d'água tem potencial de
ocorrência nos dois primeiros. Contudo, até
o momento só existem registros no Cerrado
(FlG. 2): um no Rio Araguari, no Triangulo
Mineiro (CARLOS BERNARDO
MASCARENHAS ALVES, biotogo,
comunicação pessoal), e outro no Rio
Preto, em Unaí (UFES-TCA). Na Caatinga,
não existem registros da cuíca d'água nem
para o estado e nem para o Nordeste do
Brasil (EMMONS & FEER, 1997). Assim
como no estado de Minas Gerais, existem
poucos registros da cuíca d'água ao longo
de toda a distribuição da espécie.

Entretanto, a grande riqueza hídrica do
estado (DRUMMOND ef at., 2005) permite
supor que a cuíca d,água ocorra em
diversas outras localidades, principalmente
aquelas onde as matas ciliares ainda estão
bem conservadas.

Na região onde a cuíca d,água foi mais
estudada, centro-oeste do estado do Rio de
Janeiro, a espécie só foi registrada em
bacias de rios de montanha inseridas em
áreas dominadas por floresta. Nestas
bacias, a cuíca d'água ocorre
principalmente nos rios rasos, com leito
predominantemente rochoso e com
margens com pouca declividade,
protegidas por mata ciliar (GALLIEZ et al.,
2009). As raízes das árvores da mata ciliar,
juntamente com as pedras, fornecem os
locais de abrigo para a cuíca d,água
(GALLIEZ et at.,2009; LE|TE, 2009).

A degradação da estrutura do rio,
através do desmatamento ou da extração
de materiais como areia e pedra, limitará
a disponibilidade de abrigos para a cuÍca
d'água e alterará a composição da fauna
dos rios, afetando a disponibilidade de
alimento para a espécie. Dessa forma, a
manutenção das áreas de proteção
permanente é fundamental para a

conservação da cu íca d,água . É

importante notar que animais semi_
aquáticos necessitam que as vias de
dispersão, tanto por terra quanto pelo rio,
sejam mantidas. lsso favorece o fluxo
gênico e a persistência das populações
nos diferentes trechos da bacia
hidrográfica (CHAPUT-BARDY et at.,
2009', GRANT et a\.,2010).
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FIGURA 2 - Distribuição da cuíca d'água Chironectes minimus (região rachurada) na América
Central e do Sul, com destaque ao estado de Minas Gerais, Brasil. No detalhe,
hidrografia e mapa de vegetação do estado de Minas Gerais com os locais de
registro de ocorrência da cuíca d'água.
FONTE: IUCN - lnternational Union for Conservation of Nature
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persistência das populações nos diferentes
trechos da bacia hidrográfica (CHAPUT_
BARDY et a1.,2009; GRANT et at.,2O1O).

Devido às características biológicas e
ecológicas da cuíca d,água, manter seu
habitat conservado parece ser a estratégia
mais importante para a persistência da
espécie ao longo de sua distribuição.
Entretanto, esta não é uma questão trivial,
principalmente em habitats dulcícolas, onde
interesses de diversas partes convergem
para a alteração e degradação destes
ambientes. Ademais, as alterações
propostas no Código Florestal Brasileiro em
tramitação no Congresso Nacional
(METZGER, 2O1O) podem trazer sérios
prejuízos à conservação da cuíca d,água e
seu hábitat. lsto porque, estão em vias de
serem votadas alterações na lei de Areas
de Preservação permanente ao longo de
corpos d'água, que diminuem a largura
mínima de 30m em cada margem de mata
ciliar preservada para 1Sm apenas. Esse
quadro é expresso de forma ainda mais
marcante em Minas Gerais, estado com
grande potencial hídrico, muitos conflitos
ambientais e pouca informação sobre a
situação local da cuíca d'água.
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