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Gato-dos-pampas  Felis colocolo
Também denominado gato-palheiro em 
função de seu habitat preferido, o gato-
dos-pampas vai do Equador ao norte do 
Chile e da Argentina. Predador notívago, 

alimenta-se de aves que fazem ninhos 
no solo e pequenos mamíferos. Do 
tamanho do gato doméstico, arqueia 
completamente as costas e eriça os 

pelos quando está agitado ou 
prestes a atacar.

Gato-mourisco  Felis 
yagoua rundi (dir.) Às vezes 
deno minado jaguarundi, habita 
matas densas e rasteiras do 
Arizona à Argentina. Livrou-se 
dos caçadores por sua pele não 
ser popular, mas pouco se sabe 
sobre seu compor tamento. Mais 
ativo de manhã, come roe dores 
e lebres, além de rãs e aves. Os 
índios sul-america nos 
falam de gatos-mouriscos 
domes ticados usados para 
combater roedores.

Gato-maracajá  Felis wiedii (dir.) Às vezes chamado 
de gato-do-mato, o gato-maracajá parece uma 
jaguatirica pequena, da qual é parente próximo. É bem 
pequeno, do tamanho de um gato doméstico grande. 
Seu habitat vai do México à Argentina, embora já 
esteja extinto em grandes áreas das Américas.

Gato-do-mato-pequeno  Felis tigrinus
Também chamado de gato-do-mato-pintado, ele é confundido com seu parente 
próximo, o gato-maracajá. Seu território vai da Costa Rica ao norte da Argentina, mas 
é raro, pois é cobiçado por sua pele, cuja cor varia de creme a ocre. Embora habite as 
florestas, não vive muito nas árvores. Caça aves, mamíferos, lagartos e insetos.

Gato-do-mato-grande  Felis 
geoffroyi (dir.) Este gato 
minúsculo é parente próximo 
do gato-kodkod e do gato-
maracajá, de porte bem maior. 
Excelente escalador e nadador, 
caça mamíferos pequenos e 
aves. Seu habitat estende-se 
do Brasil e da Bolívia até a 
Argentina. A cor da pelagem 
varia entre tons de ocre e 
prata, mas a cinza pintada é a 
mais comum.

Gato andino  Felis jacobita
Este gato raro habita as regiões altas dos Andes. É do 
tamanho de um gato doméstico médio, embora os 
machos sejam um pouco maiores. A pelagem cinza-
prateada, mosqueada ou listrada em marrom ou 
laranja, é densa e bem-adaptada ao clima extremo de 
seu habitat em grandes altitudes. Já foi visto em 
altitudes de até 5.000m sobre o nível do mar.

Gato-kodkod  Felis guigna
O menor dentre os gatos americanos, o gato-kodkod ou chileno 
nunca pesa mais de 3kg ou mede mais de 52cm. Pintado, de 
cores cinza e marrom, vive nas árvores e é mais comum no 
centro e sul do Chile, existindo também no oeste da Argentina. 
Sabe-se muito pouco sobre seu comportamento ou hábitos 
alimentares, embora os 
fazendeiros digam que 
ataca aves domésticas.
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A maioria das culturas emergentes já venerou animais. 
Em todo o mundo, os gatos foram símbolo de prote-
ção e fertilidade, mas seus hábitos noturnos o tor-
naram objeto de fascínio e ambivalência.

Gatos e religião

CULTOS ANTIGOS AO GATO
O gato doméstico provavelmente evoluiu 
no norte da África, e o Egito antigo teve 
o primeiro culto registrado em devoção 
ao gato. A popularidade da deusa Bastet, 
com cabeça de gata, é evidenciada pelo 
templo de Bast em Beni Hassan, no 
Egito, onde no séc.XIX foram encontra-
dos 300 mil gatos mumificados. A morte 
de um gato era seguida de um ritual 
fúnebre, e o corpo era preservado como 
oferenda aos deuses. O ani mal era tão 
venerado que quem matasse um gato era 
condenado à morte.

A deusa romana do amor, Vênus, 
muitas vezes foi retratada como gata, 
denotando uma mãe carinhosa porém 
ferozmente protetora. Na Europa pré-
cristã, muitas religiões também associa-
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Tração felina
Freya, deusa do amor e da fecundidade, viaja em uma 
carruagem puxada por dois gatos – talvez os ancestrais 
mitológicos do Gato Norueguês da Floresta.

vam o gato à fecundidade e à proteção 
zelosa. A deusa nórdica da fertilidade, 
Freya, tinha uma carruagem puxada por 
gatos, e a deusa galesa Cerridwen assu-
mia a forma felina em um culto da ferti-

lidade. Em outros lugares, imperava o 
símbolo de proteção. Nas Américas, o 
puma, a suçuarana e a onça-pintada 

permeiam mitos de 
civilizações nativas. A 
suçuarana tornou-se 

Oferendas felinas
Jovens egípcias parcamente vestidas 
pintam estatuetas em The Gods 
and their Makers, do pintor 
britânico Edwin Long, 1878.



muitas vezes é vermelho e creme. 
Contudo, as associações de gatos con-
servadoras não aceitam cores transpos-
tas nessas raças.

GATOS BRANCOS
O gene branco – tanto o de branco total 
(W) como o de manchas brancas (S) – é 
dominante sobre os demais. Os pelos 
brancos não contêm pigmentos de cores. 
Porém, mesmo um gato branco com o 
gene W dominante, que mascara a 
manifestação das outras cores, genetica-
mente é colorido e pode transmitir 

outras cores às crias. Às vezes, as 
cores subjacentes dos gatos brancos 

aparecem na cabeça dos recém-nascidos.

GATOS BICOLORES
Os gatos bicolores são brancos com 
manchas coloridas – os tartarugas com 
branco podem ser considerados bi ou 
tricolores. Há dois tipos. O bicolor 
padrão é definido como sendo entre 
um terço à metade branco, com o 
branco concentrado nas regiões infe-
riores e patas. O padrão Van, original-
mente exclusivo do Van Turco mas 
hoje visto em outras raças, é 
predominante -
mente branco, 
com partes 
sólidas ou 
tartaruga 
na cabeça 
e cauda.

Gato em dois tons
A pelagem bicolor consiste de pelos brancos 
misturados com outra cor. Este Ragdoll é um 
típico exemplo de bicolor – de um terço à metade 
sua pelagem é branca. 

marcas escuras 
simétricas

patas e 
região inferior 

brancas

DOMESTICIDADE

A variedade de cores e padrões 
de pelagens pode não ser apenas 
cosmética. Pesquisas com outros 
animais indicam uma relação 
entre a “domesticidade” e 
pelagens não agouti. O 
geneticista populacional dr. Neil 
Todd estudou a distribuição de 
pelagens em gatos e constatou 
porcentagens crescentes de não 
agouti ao longo das antigas rotas 
comerciais saindo da África e 
subindo os rios da Europa. No 
Reino Unido, o fim das rotas, está 
a maior porcentagem de gatos 
não agouti. A tese de Todd é que, 
comercialmente, a seleção 
humana favoreceu os gatos mais 
dóceis. Muito antes de surgirem 
as associações, os donos já 
escolhiam os gatos pela cor.

O branco soberano
O gene branco dominante pode gerar efeitos 
adversos na estrutura dos ouvidos, então os gatos 
brancos têm tendência à surdez. O nariz e a ponta 
das orelhas também são mais sensíveis ao sol.

 D E F I N I Ç Ã O  D E  R A Ç A



Coloração nas extremidades
Um gato “colorpoint” tem rosto, orelhas, patas e 
cauda de uma cor diferente do resto do corpo, 
como no caso deste Siamês castanho-escuro. 
Esse traço também é comum em raças de pelo 
longo. Qualquer que seja a cor, os olhos 
são sempre azul-safira brilhantes. 

CLÁSSICO PONTILHADO MOSQUEADO

PADRÕES COLORPOINT
O gene I (quadro esq.) não é o único que restringe a 
coloração. O padrão colorpoint limita a cor às extre-
midades, de modo que os gatos têm o corpo claro e 
orelhas, patas, cauda e focinho mais escuros. O padrão 
é determinado por uma enzima sensível ao calor nas 
células de pigmentação: o calor do corpo inibe a 
coloração na maior parte, mas a enzima é ativada 
e produz pigmentos onde a temperatura da pele 
é mais baixa. Por se relacionar à temperatura, 
os filhotes nascem brancos e escurecem com a 

idade, e os de países frios são mais 
escuros que os de clima mais quente.

corpo de 
sombreado marfim

PADRÃO DOMINANTE
Até os gatos de cores sólidas têm alguma forma do 
gene tabby. O gene agouti dominante chama-se A, e 
todo gato que o herde de um dos pais terá a pelagem 
tabby. Se herdar de ambos a alternativa geneticamente 
recessiva do agouti (a), a pelagem parecerá ser sólida, 
mas é possível observar traços do padrão tabby.

Há quatro tipos básicos de padrões tabby, todos 
variações do mesmo gene: 
■ Tigrado ou listrado (mackerel): listras paralelas 
estreitas da espinha dorsal até as laterais da barriga.
■ Clássico ou manchado (blotched): listras largas e cur-
vas nas laterais do dorso, centradas em uma mancha.
■ Pontilhado ou abissínio (ticked): manchas nítidas 
na cabeça, patas e cauda. O corpo é pouco salpicado.
■ Mosqueado (spotted): corpo pintado, às vezes com 
patas e cauda listradas.

C O R E S  E  P A D R Õ E S  D E  P E L A G E M

TIGRADO

SOMBREADO SUTIL

A cor dos pelos é produzida por 
pigmentos. O gene inibidor (I) só 
permite que o pigmento preencha 
a parte externa do pelo, gerando 
padrões sutis que parecem mudar 
quando o gato se move. Em cores 
sólidas, o efeito fica esfumado, 
com subpelo branco. Em padrões 
agouti, os graus de sombreado 
geram tabbies sombreados e 
prata, com cores 
marcantes e 
pelagens com 
coloração só na 
ponta dos fios.

cauda 
castanho- 
escuramáscara bem- 

definida, da cor 
das extremidades

extremidades 
escuras do 
mesmo tom
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olhos azuis 
brilhantes
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GATOS QUE NÃO PROVOCAM ALERGIA?

Muita gente é alérgica a gatos, especificamente ao 
alérgeno de sua saliva e caspa chamado Fel d1. Mas 
isso mudou. Usando técnicas de silenciamento de 
genes, os geneticistas geraram “gatos hipoalergêni-
cos”, que não causam alergia. Foram encomendados 
mais de 1,5 mil British Shorthair assim. Essa mani-
pulação genética é útil para nós, mas muitos se per-
guntam qual é a função exata do 
Fel d1 na vida dos gatos e se 
preocupam com as conse-
quências de eliminar algo 
que foi selecionado evolu-
tivamente em todos os 
gatos. Além disso, a eficá-
cia do experimento ainda é 
questionada. 

Coração selvagem
Muitas raças novas imitam gatos selvagens. A 
Bengal foi a primeira produzida cruzando o gato 
doméstico com uma espécie selvagem. 
Seguiu-se outra raça híbrida, a Chausie (p.121).

traço simples e dominante que os cria-
dores podem desejar perpetuar através 
de testes genéticos para selecionar os 
progenitores. O reverso disso é que 
características prejudiciais que não 
sobreviveriam naturalmente, como 
falta de pelos ou nanismo, continuarão 
sendo selecionadas.

O DILEMA DA CLONAGEM
A clonagem de gatos existe comercial-
mente desde 2004. A rigor, para se clo-
nar um gato basta uma pequena amos-
tra de pele. As células vivas da amostra 
contêm DNA no núcleo, que é removi-
do e preservado em nitrogênio líquido. 
Após se retirar o material genético de 
um óvulo felino, um núcleo é descon-
gelado e inserido no óvulo. O núcleo e 
o óvulo são “fundidos” através de um 
“choque” elétrico ou químico. A divisão 
celular é manipulada em laboratório, 
até se formar um embrião. A diferença 
entre esse óvulo “fertilizado” e os 
fecundados naturalmente é que o DNA 
provém de uma só origem, o doador, 
em vez de vir da mãe e do pai. Quando 
o embrião começa a se desenvolver, é 
inserido no útero de uma “mãe hospe-
deira”. A clonagem cria uma cópia ge-
nética, o equivalente a um 
gêmeo idêntico, mas não 
replica a personalidade.

GATOS HÍBRIDOS
A incidência de cruzamentos 
de gatos domésticos com 
diversas outras espécies de 
gatos pequenos, produzindo 
descendentes férteis, está 
crescendo. A raça Bengal, 
desenvolvida a partir de 
gato doméstico com gato-
leopardo asiático, já é a 
quarta mais comum no 
Reino Unido. Os gatos híbri-
dos foram excluídos de mui-
tos registros de raças, mas a 
procura por gatos que pare-
cem recém-saídos do mato só 
aumenta e não dá sinais de 
diminuir no futuro próximo.

o padrão revela a origem: 
cruzamento de gato doméstico 
com o gato-leopardo asiático



Dois gatos são melhores do que um
Ter dois filhotes duplica sua responsabilidade, 
mas no longo prazo tende a facilitar sua 
vida, pois eles se fazem companhia para 
brincar, dormir e comer.

DEIXANDO SEU GATO SATISFEITO 
Qualquer que seja o estilo de vida do 
gato, na infância ele deverá ficar dentro 
de casa, até que você decida se ele pode 
ser semilivre. Escolha com atenção os 
acessórios básicos, e siga estas sugestões 
simples para melhorar a qualidade de 
vida do gato.
■ Adote dois filhotes em vez de um, 
assim eles realizam atividades naturais e 
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Argila
O granulado higiênico para gatos mais 
comum. Alguns tipos contêm 
partículas que absorvem odores; 
outros formam torrões que retêm o 
líquido, o que facilita muito a limpeza.

Partículas de madeira
Subproduto da indústria de papel e 
celulose, absorvem líquido e se 
expandem quando úmidas. A madeira 
é totalmente biodegradável, podendo 
ser usada em composto ou queimada.

Papel
Partículas feitas de jornais usados 
que agem como as de madeira. Este 
granulado ecológico pode ser 
queimado. Fibras de coco também 
são usadas.

você não se sente tão culpado por man-
tê-lo(s) confinado(s) em casa.
■ Ofereça brinquedos que estimulem 
atividades mentais (p.254-5, Brincando 
com seu gato).
■ Mantenha o interesse com novos 
brinquedos, jogos e atividades.
■ Não seja perfeccionista com a casa. 
Compre um poste de arranhar ou acei-
te que algum móvel será arranhado.

BANDEJAS E GRANULADOS SANITÁRIOS
As bandejas variam de simples a espeta-
culares, podendo até se passarem por 
vasos de plantas. Algumas se limpam 
quase sozinhas; outras eliminam odores. 
Os gatos são higiênicos e preferem 
enterrar os dejetos, sempre que possí-

vel. Alguns tipos de granulados são fei-
tos para nos atrair – aromatizados, por 
exemplo – mas o mais importante é a 
sensação que conferem ao gato. 
Controle o odor mantendo a bandeja 
limpa, e o ideal é ter uma em cada 
andar da casa.


