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onça-parda
Puma concolor (Linnaeus, 1771) 

(Cougar)

Nomes comuns: suçuarana, leão-baio, puma, leão-da-montanha, 
leão-americano, onça-vermelha, jaguaruna, iauaruna, guaçuarã, 
guaçuarana, guaçurã.

Mamífero da ordem Carnívora, família Felidae.
Distribuição: nativo das Américas – América do Sul, Central e do 

Norte. No Brasil, é encontrada na caatinga, cerrado, floresta ama-
zônica, floresta atlântica, campos e no Pantanal.

Morfologia e características gerais: maior espécie do gênero Felis, 
coloração avermelhada ou acinzentada, com tons de ferrugem. A 
cabeça é pequena, corpo alongado, pescoço e cauda compridos. Ore-
lhas pequenas, curtas e arredondadas. Machos medem (cabeça e 
corpo) entre 105 a 196 cm, com cauda de 66 a 78 cm e pesam de 67 
a 103 kg. As fêmeas medem (cabeça e corpo) entre 96 a 151 cm, com 
cauda de 53 a 82 cm e pesam de 36 a 60 kg. Os animais menores 
vivem em florestas e os maiores em regiões montanhosas. Gestação 
de 90 a 96 dias, de um a seis filhotes, que mamam por doze semanas. 
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Os filhotes apresentam manchas pretas nos pelos que desaparecem 
até os seis meses. São muito ágeis, com grande poder de salto. A 
onça-parda é o animal símbolo do município de Botucatu (SP).

Hábitat: florestas, montanhas, pântanos, planícies.
Dieta: mamíferos, como capivaras, veados, tatus, quatis e catetos, 

além de outros vertebrados de médio porte.

Suçuarana

A onça-parda, também conhecida como suçuarana, é o animal 
símbolo do município de Botucatu. É um mamífero carnívoro e vive 
por todo o continente americano, desde o norte do Canadá até o sul 
da Argentina e do Chile. 

Aí você pode se perguntar: por que então foi escolhida como 
animal símbolo de Botucatu? Bem, é o maior felino do estado de São 
Paulo e o segundo maior do Brasil. Vive em todas as regiões do nosso 
país, mas está ameaçada de extinção, pois seu hábitat está sendo 
transformado em plantações, pastagens e até mesmo em cidades. 
Assim, a suçuarana perde sua casa, sua fonte de alimentos e acaba 
chegando cada vez mais perto do homem, procurando criações de 
animais para se alimentar. 

A Escola do Meio Ambiente tem uma área de mata preservada, 
paraíso para os animais viverem em paz. A suçuarana passeia ao 
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entardecer e à noite pela EMA, subindo em árvores e deixando suas 
pegadas para a gente saber que ela passa por lá e divide a mata com 
outros animais. 

E não precisa ficar com medo não! As suçuaranas são solitárias, 
tímidas e dificilmente atacam o homem quando se sentem protegidas 
em seus hábitats.
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