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lobo-guará
Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815) 

(Maned-wolf)

Nomes comuns: guará, aguará, aguaraçu, lobo-vermelho, lobo-
-de-crina, caxito, jaguaperi, avará.

Mamífero da ordem Carnívora, família Canidae.
Distribuição: nativo da América do Sul.
Morfologia e características gerais: medem de 95 a 132 cm (cabeça 

e corpo) e cauda de 28 a 49 cm. Pesam de 20 a 26 kg. Coloração 
vermelho-amarelada. As extremidades das patas são escuras. O 
pescoço e os tufos da cauda são brancos. Orelhas grandes e eretas e 
crânio alongado. Gestação de 62 a 66 dias, de duas a quatro crias, 
que mamam até 15 semanas. Hábitos solitários, noturnos e crepus-
culares. Maior canídeo nativo da América do Sul. 

Hábitat: cerrado, pântanos, pradarias. Ameaçado de extinção no 
Brasil.

Dieta: são onívoros. Alimentam-se de frutas, principalmente da 
lobeira (Solanum lycocarpum), conhecida como a fruta do lobo, pre-
sente no cerrado. Pequenos a médios vertebrados, como roedores, 
aves e répteis, além de insetos e diversos vegetais.
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O bicho dourado do cerrado

Pegadas e mais pegadas pelas trilhas da mata e do Bosque Edu-
cativo Frei Afonso da Escola do Meio Ambiente nos trazem uma 
bela notícia! Descobrimos que um bicho do cerrado, o maior canídeo 
da América do Sul, com pegadas que mostram a união da almo-
fadinha da pata entre o terceiro e o quarto dedos, anda por lá. São 
animais que nascem com pelagem escura e aos poucos adquirem tons 
de vermelho e as pernas só se tornam longas quando adultos. Seu 
alimento predileto é a fruta da lobeira, também conhecida como fruta 
do lobo. São solitários e gostam de passear durante a noite. Você já 
descobriu que bicho é esse? 

Isso mesmo! É o lobo-guará ou lobo vermelho. Uma bênção da 
natureza que mostra a união dos animais, das plantas e da gente, para 
que possamos entender o significado da vida!
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