
 

 

 

Origem: Nativo 

Tamanho: 40 a 75 cm (média 54 a 58 cm) + 3,8 a 9 (média 6 cm) de cauda 

Peso: 2,3 a 5,5 (média: 4,3) 

Estado de 
conservação: 

VULNERÁVEL no Município do RJ 

Atividade: Diurno e noturno 

Hábito: Arborícola 

Alimentação: Folhívoro 

Distribuição: 

Ocorre por todo o país, com exceção de SC e RS. Provavelmente não ocorra na Planicie 
Pantaneira. É a espécie com maior distribuição geográfica, ocorrendo desde Honduras até o 
Equador, Colômbia e Venezuela, Peru, e Bolívia. Extinta na Argentina e provavelmente no 
Paraguai. 

Reprodução: Gestação de 120 a 180 dias, com 1 filhote por ano. 

Maturidade: 
Em cativeiro foi observado o filhotes começar a comer folhas a partir dos 4 dias (Reis, 2006). 
Desmame aos 3 ou 4 semanas, permanecendo junto com a mãe até os 6 meses. A mãe deixa o 
território para o filhote e migra 

Expectativa 
de vida: 

Estimada em 20 a 30 anos 

Descrição: 

Pelagem longa e grossa especialmente adaptada, pode conter grande quantidade de algas e 
abriga uma população de artrópodes com quem convive em protocooperação. É acinzentada, 
podendo ser mais amarelada ou marrom, mais curta nas extremidades dos membros e na face. 
Apresenta manchas brancas nas costas e os machos tem ósculo negro em faixa de pelos 
negros cercado por pelos alaranjados, que se localiza entre as escápulas. A face apresenta 
coloração mais clara, com máscara facial característica e marcação escura nos olhos e focinho. 
Orelhas ocultas no pelo e cauda curta e grossa. Possui 3 garras compridas, fortes e afiadas em 
cada pata, usando-as para deslocamento, suspensão, apreensão e eficiente defesa. 
Semanalmente desce ao solo para defecar, perdendo nesse processo até 1/3 do peso corporal. 
Também pode deslocar-se pelo chão se não houver passagem no alto. Bastante difícil de ver 
devido aos movimentos lentos, é comum no JBRJ. 

 

Núcleo de Conservação 
da Fauna do JBRJ 

Ficha do Bicho:  Preguiça-comum   
 

Espécie:       Bradypus variegatus (Schinz, 1825) 

 
Classificação: 
Classe:  Mamalia 
Ordem: Pilosa - Família: Bradypodidae 
 
Sinônimos: Preguiça-de-garganta-marrom, preguiça-
comum. 
Nome comum em inglês: Brown-throated Sloth 
Nome espanhol: Perezoso-de-3-dedos, Guasa 
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