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Resumo O leucismo é uma deficiência genética que consiste na perda parcial do padrão de coloração 
corporal. Uma preguiça-comum (Bradypus variegatus) foi encontrada em um fragmento de Mata Atlântica 
no Estado de Alagoas, Nordeste do Brasil. O espécime correspondia a um filhote, estando junto à mãe, e 
revelou leucismo restrito. O indivíduo possuía pelagem corporal branca e membros em tons de cinza claro. 
A pele em torno da boca e dos olhos era marrom clara e o nariz de cor negra. Aparentemente, o padrão 
de coloração não motivou ausência de comportamento maternal e o filhote estava visivelmente saudável. 
Esta nota relata o primeiro caso de leucismo em B. variegatus de vida livre.

Palavras-chaves: coloração, Mata Atlântica, preguiça

First record of leucism in Bradypus variegatus (Schinz 1825, Xenarthra: Bradypodidae) from Maceió city, Alagoas, 
Brazil

Abstract Leucism is a genetic deficiency that results in partial loss of the coloring pattern in body hair. A 
juvenile brown-throated three-toed sloth (Bradypus variegatus) that exhibited restricted leucism was found 
(attached to its mother) in an Atlantic Forest fragment in Alagoas state, northeastern Brazil. The juvenile 
had white body hair, and the limbs were light gray. The skin around the mouth and eyes was light brown, 
and the nose black. The presence of the mother suggests the abnormal coloring pattern did not inhibit 
maternal behavior, and the juvenile appeared to be healthy. This field note represents the first reported 
occurrence of leucism in a wild B. variegatus.
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A manifestação de polimorfismos de coloração 
possui uma baixa frequência de ocorrência em ver-
tebrados, apesar de afetar uma grande quantidade 
de espécies (Bried et al., 2005). O leucismo é uma 
anomalia na pigmentação dos animais, que consis-
te na perda parcial do padrão de coloração corporal, 
exceto nos olhos e/ou nas extremidades corporais 

(Fertl & Rosel, 2002). Comparando com o albinis-
mo, este último é distinguido pela perda total da 
pigmentação natural do corpo e dos olhos (Abreu 
et al., 2013).

Entre as variações fenotípicas hereditárias, o 
leucismo tem sido registrado em peixes (Veena 
et  al., 2011), anfíbios (Mitchell & Church, 2002), 
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répteis (Krecsák, 2008; Noronha et al., 2013), aves 
(Nogueira & Alves, 2011) e mamíferos (Cronem-
berger et al., 2018). Na Classe Mammalia há regis-
tros de leucismo em famílias como as Pinnipedia, 
Canidae, Didelphidae, Felidae (Acevedo & Aguayo, 
2008; López-González, 2011; Valle et al., 2013; Cro-
nemberger et al., 2018), entre outras.

A família Bradypodidae é representada por três 
espécies do gênero Bradypus no Brasil: B. tridactylus, 
B. torquatus e B. variegatus. A característica comum 
entre elas é possuir três dedos, que diferem do gê-
nero Choloepus, que possuem somente dois (Wetzel, 
1985). A espécie B. variegatus possui pelos longos e 
densos, de tonalidade acinzentada, em grande par-
te do corpo. A pelagem frontal é clara, ressaltando 
uma faixa escura (preta) que contorna a boca e os 
olhos, se alongando na direção posterior (Wetzel, 
1985). Os membros são compridos com pés e mãos 
estreitos, três unhas alongadas e curvadas e corpo 
curto, com massa muscular reduzida (Miranda & 
Costa, 2007).

O presente estudo relata o primeiro caso de leu-
cismo em preguiça-comum (B. variegatus) do Brasil. 
Em janeiro de 2017 foi registrado através de obser-
vação direta um filhote da espécie com coloração 

predominantemente esbranquiçada, identificado 
junto da sua mãe em um fragmento florestal de 
Mata Atlântica do município de Maceió, Nordeste 
do Brasil (9°36'56,13"S, 35°44'28,24"W; Fig. 1). O 
animal possuía pelagem branca na área central do 
corpo, com os membros anteriores e posteriores em 
tons de cinza claro. A faixa que contorna a boca e 
os olhos possuía coloração marrom clara e apenas 
a ponta do nariz e os olhos possuíam coloração es-
cura (Fig. 2).

Mãe e filhote foram encontrados em posição 
de descanso sob uma jaqueira (Artocarpus hetero-
phyllus) ao final da manhã e foi constatada a dife-
rença de coloração da pelagem de ambos. Somente 
ao final da tarde, a mãe carregando o filhote desceu 
para defecar, quando o registro foi realizado (Fig. 3). 
Não houve captura do animal para evitar o estresse. 
Após a deposição de fezes, a mãe retornou à copa 
da árvore carregando o filhote nas costas.

Alguns autores consideram o leucismo como 
uma desvantagem que pode ser um fator determi-
nante para sobrevivência do indivíduo e pouco se 
sabe sobre as condições associadas a essa redu-
ção de pigmentação para o animal (Jogahara et al., 
2008). Devido a esta coloração, a visibilidade do 

Figura 1. Local de registro, destacado em vermelho, da ocorrência de um filhote de Bradypus variegatus com leucismo em Maceió, 
Nordeste do Brasil.
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animal pode ser maior para possíveis predadores, 
o que pode acarretar em maior pressão de seleção 
(Jogahara et al., 2008). Apesar das possíveis des-
vantagens, existem registros de alguns indivíduos 
que alcançaram a fase adulta e, consequentemente, 
a fase reprodutiva (Acevedo & Aguayo, 2008). Al-
guns estudos, com mamíferos leucísticos em dife-
rentes fases de vida, indicaram que a alteração na 
coloração pode não afetar a sobrevivência de al-
guns espécimes (Acevedo & Aguayo, 2008; Valle 
et al., 2013).

As causas de leucismo são muitas vezes atribu-
ídas à expressão de alelos mutantes (Bensch et al., 
2000), os quais estão relacionados com a falta de 
produção de tirosinase, fazendo com que o corpo 
não realize a síntese da melanina, responsável pela 
coloração da pele ou pelos (Krecsák, 2008). Estudos 
genéticos em felídeos demonstraram que o leucis-
mo está associado a disfunções e mutações gené-
ticas causando polimorfismos de coloração (Cho 
et al., 2013). As variações fenotípicas, em consequ-
ência a estas alterações genéticas, frequentemente 
tem sido observadas em espécies gregárias ou se-
dentárias e podem ser mais comuns em populações 
pequenas ou ilhadas (Bensch et al., 2000), devido 
a endogamia, que aumenta a probabilidade da ex-
pressão de alelos recessivos (Cronemberger et al., 
2018).

As preguiças não necessitam de áreas de vida 
muito extensas quando comparadas a mamíferos 
de mesmo tamanho corporal. Estudos sobre tama-
nho de área de vida de B. variegatus foram relatados 
com média de 1,6 ha por Montgomery & Sunquist 
(1975) e de 0,9 ha por Queiroz (1995). Tal fato pode 
ser explicado pela baixa taxa de metabolismo basal 

Figura 2. Filhote de preguiça-comum (Bradypus variegatus) 
com leucismo registrado em Maceió, Brasil. Obser-
var ponta do nariz e olhos escuros, ausência da linha 
escura das laterais dos olhos e coloração rosada da 
pele no contorno dos olhos e lábios.

Figura 3. Distinção de coloração de pele e pelagem da mãe e de seu filhote da espécie Bradypus variegatus, em Maceió, Brasil.
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(Nagy & Montgomery, 1980), dieta folívora (Chia-
rello, 1998) e regulação da temperatura corpórea 
evitando a realização de atividades em tempera-
turas extremas (Camilo-Alves & Mourão, 2006). 
Entretanto, pouco se sabe sobre os fatores que de-
terminam sua extensão e a intensidade de uso de 
regiões das áreas de vida. Vistas estas características, 
populações que sobrevivem em pequenas áreas po-
dem desenvolver depressão endogâmica devido à 
baixa variabilidade genética (Chiarello et al., 2004).

Bradypus variegatus é considerada a espécie de 
preguiça mais comum em território brasileiro, adap-
tando-se a diferentes tipos de vegetação (MMA, 
2014). Somente este caso de leucismo foi registrado 
até o momento, podendo indicar um padrão de fre-
quências muito baixas dos alelos responsáveis por 
estas condições de coloração (Cronemberger et al., 
2018).

O presente relato é o primeiro registro de leu-
cismo em B. variegatus, bem como na família Bra-
dypodidae. Informações adicionais sobre a ecologia 
e genética são necessárias para avaliar se esta con-
dição tem alguma implicação para a sobrevivência 
do indivíduo ou conservação das populações.
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