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                                          RESUMO 

 

 

O estudo apresentado se preocupa em analisar as mudanças climáticas ocorridas 

no planeta, mais especificamente no Brasil, com a consequência da grande 

alteração da nossa fauna, no que pertine aos mamíferos brasileiros. 

Após uma breve análise da irresponsabilidade do homem, sobre o meio ambiente, 

procura o estudo abordar os pontos polêmicos da política mundial, tais como: O 

que estão discutindo os líderes dos países mais ricos; o que causa a emissão de 

gases de carbono; o que está acontecendo com os países mais pobres do 

planeta; o que é o aquecimento global; porque ainda não houve uma tomada de 

consciência, em prol de solucionar o problema que passa a humanidade. 

Ao final, depois de esplanada todas as considerações. Mostraremos o grande 

dilema que a realidade brasileira nos aponta: A ameaça de extinção de alguns de 

nossos mamíferos, isso acontece devido à inércia de nossos políticos, que em 

total desrespeito às leis que versam sobre o meio ambiente, eles se apresentam 

nos encontros mundiais, mascarando que o nosso país não contribui para o 

aquecimento global e que nós, com unhas e dentes, protegemos a nossa fauna. 

O estudo aponta que o equilíbrio ambiental é pressuposto para uma vida 

saudável, sem ele, o ser humano não atinge o desenvolvimento. A experiência dos 

ativistas ambientais comprova que a reparação do dano ambiental é altamente 

custosas e várias vezes, até impossível de ser realizada, por isso o nosso foco 

deve ser para a preservação, pois assim não haverá o dano. 

Assim o melhor caminho a ser tomado é a educação ambiental bem orientada, 

pois permitirá que a nossa geração deixe o caminho que as futuras gerações 

devem seguir. 
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METODOLOGIA 

 

No primeiro momento, faz-se a leitura de livros e das leis ambientais para 

podermos entender a extensão das mudanças causadas pela Revolução 

Industrial. Depois passamos a pesquisar nos livros didáticos, artigos de revistas, 

colunas e encartes de jornais, lemos entrevistas de ativistas ambientais e de 

representantes de órgãos governamentais, pesquisamos em sites ecológicos 

sobre os mamíferos que estão ameaçados de extinção, assistimos a programas 

de televisão cujo tema foram mudanças climáticas no Brasil e suas 

conseqüências. 

 O passo seguinte foi analisar o que foi lido e visto, enquadrando de acordo com a 

área de interesse. Até em tão se tratava de uma fase de aprendizado, mas depois 

de concluída, foi aprofundado o tema. 

O mais interessante dessa pesquisa é a tomada de consciência, de que temos 

urgência e obrigação em fazer grandes mudanças em nosso comportamento 

perante a natureza, pois ela vem nos dando tudo o que necessitamos e nós 

retribuímos lhe causando um dano enorme. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Não há mais tempo a perder, é preciso combater as mudanças climáticas agora, 

precisamos deter o aquecimento global fortalecendo o processo de redução das 

emissões antes de 2015. O que não pode mais, e ficarmos falando do problema 

sem aplicar as soluções.  Está mais do que na hora de pressionarmos os políticos 

e mobilizar a sociedade para juntos tomarmos decisões e colocá-las em prática, 

porque a realidade é estarrecedora, alarmante. 

 A professora de Direito Global da FGV, Silvia Pinheiro, pergunta: “Copenhague 

fracassou?”. E ela mesma responde: “ Há algum tempo que a divisão de países 

pobres e ricos do Leste ou Oeste ou do Norte x Sul não responde pela dinâmica 

das relações internacionais, seja na área do comércio ou agora do meio ambiente. 

Contribuem para um retrocesso as análises que insistem em explicar o mundo sob 

tais pontos de vista que não mais fundamentam as ações ou inações dos Estados 

no âmbito das negociações internacionais multilaterais. Na verdade somos hoje, 

todos habitantes de Estados aonde a pobreza convive com a riqueza, a corrupção 

com a ética, em maior ou menor grau. A reunião da Cop 15 em Copenhague foi o 

maior reflexo da falência de análises limitadas à velha dicotomia: países pobres x 

ricos. Um tema de ordem planetária como o do meio ambiente não dá para ser 

solucionado apenas pelos Estados, cujos interesses são limitados as suas 

fronteiras e principalmente, em um momento de transição na geometria do poder, 

quando ao invés de muito cacique para pouco índio se tem o contrário, o mundo 

está sem liderança. O tema do aquecimento global tem, em primeiro lugar o 

indivíduo na liderança do processo, a sociedade civil, assim como o  dos Direitos 

Humanos. Os Acordos ou Tratados Internacionais são reflexos do que já está 
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edificado, acordado  e constituído  pela prática,como se sabe. Quando não é 

assim é letra morta. Deste modo, as relações existem antes dos Acordos, que vem 

para aprimorá-las, consagrá-las. O comércio internacional não começou após o 

GATT em 1947 ou a OMC em 1994. 

Assim como a preocupação com o meio ambiente é anterior a assinatura da maior 

parte dos Acordos Ambientais que proliferam após a década de 80. A ausência 

nesse momento de um Acordo Global estipulando metas sólidas e obrigatórias de 

redução de emissões, não significa uma ameaça maior para o planeta já 

ameaçado. Significa que não existiu um consenso entre os Estados, justificado por 

momento econômico e político complexo, mas a prioridade do tema resta clara 

ante a presença, esforço e preocupação dos representantes governamentais dos 

mais diversos países-ilhas, países- continentes, países com florestas, desérticos e 

etc... O debate está na imprensa do mundo inteiro e ao alcance de todos os 

indivíduos, independente de classe social. 

 A ausência de compromissos compulsórios no âmbito multilateral, não significa a 

falência das ações voluntárias voltadas para o desenvolvimento sustentável ou de 

combate ao aquecimento global. Elas estão ai, nas inúmeras iniciativas de 

empresas, associações, instituições, nos incentivos fiscais, bolsas e taxas de 

carbono, ou seja, ações que vão continuar a crescer, por meio da sociedade civil, 

organizada, impulsionando os Estados à adoção de medidas, até que reflitam no 

âmbito externo o consenso desejado”.                           

Jaques Cousteau, o maior preservacionista de nosso tempo, concluiu, depois de 

anos de pesquisa, que nós só conseguiríamos criar consciência da necessidade 

de cuidar de nosso meio ambiente, incluindo a flora e fauna, depois que 

aprendêssemos a amá-lo. E para ensinar as pessoas a amarem a vida selvagem, 

ele viajou pelo planeta para mostrar essa variedade de vidas e sua luta pela 

sobrevivência, quase sempre ameaçada por nós. O Brasil pode-se dizer é 

privilegiado com o tamanho de sua biodiversidade, estima-se que tenhamos 12% 
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de toda a biodiversidade do planeta e centenas de espécies endêmicas de nosso 

território, que não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. 

 Muitos animais mamíferos ainda são praticamente desconhecidos, como o 

Cachorro-do-mato-vinagre ou o Gato- palheiro, outros, que só recentemente foram 

catalogados ou fotografados, já se encontram em risco de desaparecer, como o 

Mico-leão-da-cara-preta e o Guigó-de-sergipe, e outros que só existem em 

cativeiro. (Extraído do livro 100 Animais Ameaçados de Extinção no Brasil do 

biólogo, Sávio Freire Bruno). 
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                                       CAPITULO I 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 

 

A queima de combustíveis fósseis, por muito tempo, trouxe inúmeros benefícios a 

toda as nações. Significou o crescimento econômico devido ao desenvolvimento 

industrial. 

Atualmente, as pessoas levam uma  vida mais confortável, têm maior renda e 

serviços de saúde com as melhores tecnologias, conseqüentemente, são mais 

saudáveis e nutridas, só que o consumo desenfreado do combustível fóssil, é a 

maior ameaça que os seres vivos no planeta, seja, homens, animais ou plantas, 

tem à sua vida. 

 Em 1890, o físico francês Jean- Baptiste Fourier, prevê um efeito atmosférico 

mantendo a Terra mais aquecida do que deveria. Foi o primeiro a traçar conceitos 

que, hoje, são conhecidos como efeito estufa. 

Em 1890-1940, a temperatura média da Terra sobe cerca de 0,25 graus Celsius. 

Um sinal de que o efeito estufa já produzia estragos, seria um fenômeno climático 

ocorrido nos EUA durante a década de 1930, conhecido como Dust Bowl, 

marcado por secas e tempestades  que levou milhares de americanos à fome e à 

miséria1.  

O aquecimento global, que é provocado pela emissão de gases de efeito estufa é 

um dos maiores problemas da atualidade. O aquecimento global tem impactos 

ambientais intensos: O derretimento das geleiras e das calotas polares; alterações 

em processos biológicos, como os períodos de floração. Devido aos 

acontecimentos que assolam o planeta, nos perguntamos: O que são mudanças 

                                                 
1 Caderno Planeta Terra – O Globo. 
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climáticas? O clima no planeta sempre mudou naturalmente, por vários fatores 

que independem do homem: vulcanismo, El Ninõs, La Ninas, oscilações no Sol, e 

variações nas correntes oceânicas. Porém, no período que as civilizações 

surgiram na Terra, esse clima manteve-se estável, só que, desde o Século XX 

grandes alterações têm ocorrido e, segundo informações do IPCC, essas 

alterações foram causadas pelas ações do homem. O aquecimento causa, 

mudanças dos períodos de chuva, de frio e calor, aumento do nível do mar, 

diminuição da diferença da temperatura do dia em relação a noite, ou seja, noites 

mais quentes. Assim haverá também um desequilíbrio dos ecossistemas, com 

grandes perdas para a agricultura, com um sensível aumento dos desastres 

naturais. O pior de todas as previsões é  a escassez de água potável. 

Uma outra consequência é o aumento vertiginoso de doenças associadas ao 

aumento da temperatura, concluindo-se que milhões de pessoas serão muito 

afetadas. 

Para não haver um aumento acima de 2ºC, os países desenvolvidos deveriam se 

comprometer a reduzirem suas emissões até 2020, em 25 a 40% em relação aos 

níveis de 1990, por consequinte, os paises em desenvolvimento devem  

comprovar que também estão diminuindo suas emissões.Com esse acordo as 

nações teriam que começar em conjunto a cortar o CO2. Mas o ideal, é que as 

nações ricas, passassem informações sobre suas tecnologias limpas para as mais 

pobres; financiassem ações de mitigação, e fornecessem capital para as 

adaptações que são necessárias devido as mudanças climáticas, porque as 

nações pobres, serão as mais castigadas por elas. 

O efeito estufa, intensifica o aquecimento global, mas é um erro confundi-los. Eles 

estão relacionados, mais não são a mesma coisa. O efeito estufa é um processo 

natural, necessário à sobrevivência na Terra, sem ele o planeta seria muito frio, os 

gases estufa representam menos de 0,5% da atmosfera, mas seu impacto é 

grande. Ao aprisionar o calor junto à superfície, regulam o clima e permitem a vida 

na Terra. A capacidade de absorver carbono dos oceanos está sendo reduzida, 
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isso acontece, porque a água fria pode conter mais CO2 do que a água morna, e a 

medida  que  o mar se aquece, suga menos CO2, os oceanos e as florestas, 

absorvem cerca de 56% de todo o CO2 do planeta, o resto vai para a atmosfera. 

 Situação diferente são as florestas maduras, porque não sugam muito CO2 do ar, 

pois devido a estarem em equilíbrio, a medida que a vegetação mais velha 

apodrece, libera CO2 e o absorvem conforme a nova vegetação cresce. 
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CAPITULO II 

REFUGIADOS AMBIENTAIS 

 

 

Gotas de água da chuva 

Alegre arco-íris 

Sobre a plantação 

Gotas de água da chuva 

Tão tristes, são lágrimas 

Na inundação... 

(Terra! Planeta Água – Guilherme Arantes) 

 

 O jornalista Eduardo Araia, escreveu na revista Planeta, em agosto de 2009, uma 

reportagem muito interessante, mais chocante, que fala: Refugiados Ambientais – 

As Primeiras Vítimas do Aquecimento Global. “O avanço das mudanças climáticas 

deve promover movimentos migratórios de grandes proporções nas próximas 

décadas. A Universidade das Nações Unidas prevê que 250 milhões de pessoas 

poderão estar nessa condição em 2050. Os 2.600 habitantes do Atol de Carteret, 

ilhas pertencentes a Papua – Nova Giné,deveriam ser retirados de lá. A mudança 

começou em maio de 2009 com a transferência das primeiras 5 famílias para 

Bongainville, uma ilha maior a menos de 100 quilometros de distancia. Prevê-se 

que, em 2015, o atol estará totalmente submerso, primeiro caso oficial da saída de 

uma população da sua terra natal por razões ambientais, Cateret não tem carros, 

telefones, eletricidade ou televisão. O jornal britânico Daily Mail ironizou 

amargamente a situação, ao publicar que os habitantes locais provavelmente 
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fazem as mais baixas emissões de dióxido de carbono do mundo, mas foram os 

primeiros a sofrer as conseqüências do aquecimento global. 

                                                                                                                               

Refugiados ambientais não são propriamente uma novidade. As secas freqüentes 

do Nordeste serviram como um forte incentivo à migração. A elevação do nível 

dos oceanos, as enchentes e a desertificação relacionadas ao aquecimento global 

podem tirar milhões de pessoas de seus lares nas próximas décadas, afirmam 

diversos especialistas. Bastaria uma elevação de um metro no nível do mar para 

centenas de milhares de pessoas ficarem em situação de risco. Segundo o 

cientista ambiental britânico Norman Myers,  

“Essa subida das águas faria cerca de 10 milhões de 

egípcios, 30 milhões de bengalis e 22 milhões de 

vietnamitas perderam seus lares. Mas os riscos não deverão 

ficar incólumes: cidades como Londres e Nova York também 

estarão ameaçadas”. 

 

Sergio Zelaya, coordenador de políticas da Convenção sobre Desertificação, 

lembra que os refugiados ambientais não saem de seus lares por opção, mas por 

absoluta falta de alternativa. “As características deles estão longe das típicas da 

média dos emigrantes: em vez de jovens aptos para o trabalho, que encaram 

positivamente o desafio de cruzar mares e planejam enviar dinheiro para seu país 

de origem, os grupos de refugiados ambientais englobam em geral pessoas mais 

pobres, mais mulheres, velhos e crianças, mobilizados por situações ambientais 

mais desesperadoras e menos aptas a deslocar-se por grandes distancias. Outros 

complicadores são as associações do drama desses grupos a fatores como o 

tráfico de pessoas e os conflitos armados regionais, como o de Darfur, no Sudão, 

em cujas origens está a disputa pelo controle da (escassa) água”. 
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Janos Bogardi da UNU-EHS – Instituto do Meio Ambiente  e da Segurança 

Humana desabafa: 

“Todos os indicadores mostram que estamos lidando com 

um grande problema global emergente”.Para começar a lidar 

com a situação, avalia ele, é prioritário monitorar os números 

e as razões que levam as pessoas a se mudar, pois ainda 

existe a justificativa de que esses movimentos ocorrem por 

motivos puramente econômicos”. 

Os países ameaçados a sofrerem migrações devido às sérias mudanças 

climáticas são: Bangladesh, recentemente por causa dos ciclones e inundações,a 

água salgada invadiu o cultivo de arroz, que foi substituído pela criação de 

camarões; Maldivas, tem o seu território apenas 1,5 metros acima do nível do mar; 

Níger, sofre com o assoreamento e a poluição do rio Níger; Tuvalu, é um grupo de 

nove atóis situado no oceano Pacífico, com altitude máxima de 4,5 metros, a 

agricultura é cada vez mais difícil; Vietnã, o rio Mekong cruza boa parte dele, a 

uma altitude de no mínimo 4 metros acima do nível do mar. 

 Os entraves burocráticos fazem com que as medidas cabíveis à espécie, não 

sejam concretizadas, deixando os cidadãos dos países ameaçados pelo aumento 

do nível dos mares, entregues a sua própria sorte. 
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                                      CAPITULO III 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO BRASIL 

A destruição da vegetação nativa de maneira irresponsável gera o desequilíbrio, 

desmatamento. Como conseqüência, vai desaparecendo a vegetação, a 

biodiversidade das florestas e matas. E o motivo do desmatamento é o comércio, 

ou seja, a extração de madeiras, a agricultura e a pecuária. 

O problema do desmatamento é maior e mais grave nos países subdesenvolvidos. 

Em 1988 satélites já mostravam que o desmatamento tinha atingido 12% da 

região amazônica; sendo a seca uma das conseqüências do desmatamento.. 

O Código Florestal estabelece que toda propriedade rural deve ter pelo menos 

20% da floresta preservada, e essa área é denominada Reserva Florestal Legal, 

sendo vedada à alteração de sua destinação, nos casos de transmissão a 

qualquer título ou desmatamento da área. A maioria das propriedades não possui 

mais florestas nativas para serem delimitadas como Reserva Legal, por isso foi 

promulgada a Lei 8.171/91 que obriga os proprietários a reflorestarem uma área 

equivalente a 1/30 por ano, até completarem a área exigida de 20% da 

propriedade. 

Outro fator que contribui para o desmatamento é o processo de urbanização do 

litoral brasileiro, pois as florestas vêm sendo drasticamente devastadas. As 

queimadas e os desmatamentos deixam os solos desprotegidos, causando a 

erosão e a perda de nutrientes, diminuindo consideravelmente a fertilidade da 
área agredida por essas atitudes do homem. E mais, devido a causar também o 

assoreamento dos rios, cada vez há mais inundações. 

Embora a floresta amazônica seja desmatada por inúmeras razões, a criação de 

gado é a causa predominante. 
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O Brasil tenta através de monitoramento, multas e licenças, minimizar o 

crescimento do desmatamento. O primeiro passo dado para reprimir o 

desmatamento, foi o programa Nossa Natureza em 1989. Quando pensamos em 

floresta amazônica, devemos ter em mente que ela fornece a manutenção da 

biodiversidade, o estoque de carbono e a ciclagem da água. 

No Brasil as leis ambientais, apareceram a partir de 1981, com a criação da Lei de 

Política Nacional do Meio Ambiente, posteriormente, novas leis foram surgindo, 

formando um programa completo de proteção ambiental. 

A legislação criou direitos e deveres para o cidadão, instrumentos de conservação 

do meio ambiente, normas de uso dos diversos ecossistemas, normas para 

disciplinar atividades relacionadas à ecologia e ainda diversos tipos de Unidades 

de Conservação. Só que na prática o poder público no Brasil, não conseguiu 

implantar mecanismos de fiscalização eficientes para impedir a destruição do meio 

ambiente. A legislação brasileira sobre o meio ambiente, é uma das mais 

completas do mundo, apesar de não ser cumprida de maneira adequada. As 17 

leis ambientais mais importantes são para garantir a preservação do nosso 

patrimônio ambiental. 

O artigo 225 da Constituição Federal inovou ao garantir que a sociedade brasileira 

não poderá ser excluída dessa proteção, complementando a determinação, diz 

que o Brasil não permitirá a prática de qualquer ato que venha a comprometer o 

direito de todo cidadão ao meio ambiente saudável e sua proteção às gerações 

futuras. Com a criação do CONAMA o Brasil deu um grande passo, pois o órgão, 

reúne vários segmentos representativos dos poderes públicos, incluindo 

instituições da sociedade civil. 

Os anos 90 devem ser vistos, no Brasil,como um dos períodos de maior 

preocupação com o meio ambiente, porque foram criados vários mecanismos de 

proteção, como a Lei de Crimes Ambientais e o SNUC, produzindo a 

conscientização de vários segmentos da sociedade, com apoio do sistema de 
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comunicações. E mais, com a preocupação da melhora da qualidade de vida do 

brasileiro, foi criada a Série ISO-14000. 

A idéia de desenvolvimento sustentável, no Brasil, está na legislação pertinente e 

nas Resoluções do CONAMA, que estabelece normas e padrões compatíveis com 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 O Brasil além da redução do desmatamento, ainda tem uma linha forte de 

produção de biocombustível para usar como bandeira e uma matriz energética 

calcada em hidrelétricas. O Brasil pode fazer uma redução drástica de emissões a 

um custo bem menor. 

 O Brasil deve reduzir até 38,9% das emissões estimadas até 2020, e uma das 

principais formas de alcançar esta meta, é reduzir em 80% o desmatamento da 

Amazônia. Segundo o relatório do IPCC mesmo com a diminuição considerável da 

queima de combustíveis fósseis pelos países desenvolvidos, sem que aja a 

redução do desmatamento, o mundo não conseguirá deter a elevação da 

temperatura média do planeta em 2 graus Celsius, limite acima do qual as 

conseqüências do aquecimento são consideradas catastróficas. 2. 

 Sobre a Floresta Amazônica, explica Paulo Moutinho do IPAM: 

 “O oxigênio gerado pela floresta é consumido ali mesmo, é 

um sistema fechado de respiração e fotossíntese e, por isso, 

não poderia ser” Pulmão do Mundo “. Mas a Amazônia tem 

um papel de refrigerador porque mantêm a umidade, as 

temperaturas mais amenas e redistribui as chuvas para 

outras regiões”. 

 

                                                 
2 O Globo – Planeta Terra. 
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 Assim, observamos que a floresta é muito importante para a sustentabilidade 

climática do globo, e que é difícil assumirmos a nossa cota de responsabilidade 

sobre o problema relacionado às mudanças climáticas no Brasil. Pois a desordem 

climática é causada pelos países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

Assistimos todo dia várias catástrofes ambientais no mundo. Catástrofes naturais 

sempre existiram, mas o homem, contribuiu muito para que elas sejam mais 

freqüentes e intensas. O geólogo Toni Tapani Eerola , do departamento de 

Geociências,CFH, Universidade Federal de Santa Catarina diz que: 

 “O Brasil já experimentou grandes mudanças climáticas 

durante a sua história, sem falar em outras mudanças 

geológicas. No passado remoto, o Brasil já foi coberto por 

geleiras, mares e desertos”. 

James Tullocer, é enfático ao afirmar: 

 “Para os ricos, a mudança de clima vai tornar a vida mais 

desagradável, desconfortável e cara. Para os pobres, ela 

poderá significar a diferença entre a vida e a morte”. 

 A ambientalista Márcia Hirota é lúcida ao abordar o problema do aquecimento no 

Brasil: 

 “O Brasil tem uma legislação ambiental exemplar. No 

entanto, ainda peca pela falta de fiscalização”. 

 

 È importante falar que a Floresta Amazônica possui uma grande variação de 

ecossistemas e uma riqueza em termos de diversidade biológica e étnica. È a 

maior extensão de floresta tropical da Terra, mais de cinco milhões de quilômetros 

quadrados, possuindo recursos hídricos em grande quantidade. Mas, apesar de 

tudo isso, o nível de água do rio Amazonas nunca esteve tão baixo nos últimos 35 

anos, fazendo com que a flora e fauna fiquem ameaçadas. No ano de 2005 a seca 

que assolou os rios da Amazônia, causou sofrimento às espécies de mamíferos 
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aquáticos e aos peixes, e a falta de chuvas está deixando insustentável a situação 

das vilas ribeirinhas. 

Na região amazônica devido ao aumento da temperatura, a floresta sofrerá uma 

grande transformação passando a vegetação a ficar parecida com o cerrado, 

especialmente na Região Leste. No Nordeste brasileiro, as temperaturas vão subir 

ainda mais, passando de uma região semi-árida para árida, isso compromete 

ainda mais os lençóis freáticos. No Sudeste, a as chuvas vão causar maiores 

inundações e deslizamentos de terra. 

O Brasil é o 4º emissor global de gases do efeito estufa, com mais de dois terços 

das emissões vinda do desmatamento. Karen Suassuna, técnica em mudanças 

climáticas do WWWF-Brasil declara: 

“Chegou a hora de demonstrarmos como vamos contribuir 

para diminuir o aquecimento do planeta. Ficou claro que o 

Brasil já está sendo impactado pelas mudanças no clima e 

poderá ser ainda mais. Por isso, é preciso estabelecer 

metas claras para a redução drástica do desmatamento e 

investir em energias renováveis não convencionais e 

eficiência energética”. 

 

 “A desertificação já atinge 87% do município de Irauçuba no Ceará. O PIB do 

Nordeste poderá encolher em 11,4%. Localizado a 150 quilômetros de Fortaleza, 

a cidade está vivendo um processo avançado de desertificação. 

Vitima recorrente da seca, que é um fenômeno ecológico, a desertificação que 

atinge a zona rural de Irauçuba é resultante da pecuária, das queimadas (para 

ampliar áreas de cultivo e pastagem ou para produção de lenha) e do uso 

inadequado da terra. É comum os agricultores locais abandonarem seus roçados, 

cultivados no máximo por duas vezes, para abrirem novas clareiras. A agricultura 

é basicamente de subsistência. 
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Sombra é algo raro no município, as queimadas praticamente acabaram com 

espécies como anjico, aroeira e imburana, entre outras. A derrubada das árvores 

criou também um deserto de pássaros, que migraram à procura de hábitat mais 

amigável para viverem. Não se pode confundir desertificação com seca, que é um 

fenômeno periódico e climático. A desertificação acontece em ambientes frágeis, 

mas é a ação do homem que dá início ao processo. Excesso de gado ou 

mineração, salinização das terras por irrigação e esgotamento do solo e dos 

recursos hídricos, por procedimentos intensivos e não adaptados às condições 

ambientais, são as principais causas da desertificação. Além do Nordeste, a 

desertificação afeta áreas em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul, o que 

significa 15% do território do país “.3 

“O desafio é dar educação ambiental aos mais jovens para 

saírem da miséria, o objetivo é evitar que eles cometam os 

mesmos erros que os seus pais”. 

 

“Enquanto empresas e governos buscam alternativas de compensação de 

emissões de carbono ou mudanças estruturais nos modelos produtivos, cientistas 

investem no desenvolvimento de tecnologia que possam reter o carbono gerado, 

sem reduzir ou alterar a forma de produção. È essa a finalidade de um 

equipamento que ganhou o nome de Gás Limpo Clean Gás, criado por uma 

equipe da UFSC, com financiamento da empresa Carbono Brasil. O projeto está 

em fase de licenciamento. Em 2005, a Carbono do Brasil se uniu aos cientistas da 

UFSC, para buscar um equipamento que pudesse fazer o que se chama de 

seqüestro de carbono. O equipamento se instala na saída dos sistemas de 

exaustão, recebendo os gases retidos e, portanto, reduzindo o lançamento no 

ambiente, a expectativa da empresa é que haja grandes clientes para o Clean 

                                                 
3 Deserto de Homens e Trabalho – O Globo. 
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Gás, como termelétricas, aterros, sanitários e estações de tratamento de esgoto. 

Após recebimento dos gases, eles são submetidos a uma tocha plasmática, sob 

temperatura de oito mil graus Celsius dentro do equipamento, fazendo com que a 

molécula de gás carbônico seja quebrada, gerando oxigênio e carbono. A 

tecnologia ficou entre as 12 soluções sustentáveis premiadas pelo jornal” Financial 

Times” este ano. Miller explica também que todas as empresas poderão 

acompanhar por um site a quantidade de carbono já retido e, portanto, não 

lançado no meio ambiente” . 4 

 

        

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                 
4 O Globo – Razão Social. 
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CAPITULO IV 

MAMÍFEROS EM EXTINÇÃO NO BRASIL 

 

 Alterações ambientais provocadas pelo homem têm levado muitos animais ao 

desaparecimento. Os mamíferos desde o seu aparecimento há 180 milhões de 

anos, foram evoluindo e se adaptando ao meio ambiente. 

Mas, nunca, tantas espécies de mamíferos desapareceram ou estiveram em vias 

de extinção. A resposta recai, quase exclusivamente sobre o homem, que corta as 

florestas, lavra os terreno, drena os pântanos, desvia os leitos dos rios, restringe 

consideravelmente o hábitat dos mamíferos. 

“O grau de interferência do homem é tão grande, que provoca um desequilíbrio 

profundo na biosfera, com conseqüências para a própria humanidade, provocando 

grande diminuição de reservas naturais, quer vegetais, quer animais. Existe uma 

relação direta entre o aumento de população humana e o número de espécies 

extintas por duas  causas fundamentais: 1º. Destruição direta provocada pela caça 

intensa, como esporte ou para conseguir carne, couro; 2º. Destruição indireta, 

provocada pela alteração do hábitat de muitas espécies, através da destruição das 

florestas, dos oceanos e do crescimento desordenado das cidades, da agricultura, 

do desmatamento para produção de carvão vegetal. O desflorestamento, 

associado à caça e coleta de alimentos, são as causas principais do declínio 

rápido dos mamíferos terrestres. Já os mamíferos marinhos mais ameaçados, são 

mortos por redes de pesca, abatidos por nativos ou vitimas da poluição”. 5 

                                                 
5 MARENGO, J.A. Mudanças Climáticas e seus Efeitos sobre a Biodiversidade. 
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Os mamíferos são tetrápodes de sangue quente, cobertos de pêlos e dotados de 

glândulas mamárias.  

O Ministério do Meio Ambiente e o Ibama são os responsáveis pela lista de 

Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção. Todavia, a elaboração do 

documento cabe a um grupo de instituições credenciadas para o trabalho. A 

formulação da nova lista, ficou sob a responsabilidade da Fundação Biodiversitas, 

da Sociedade Brasileira de Zoologia, das ONGs Terra Brasilis e Conservation 

Internacional do Brasil e de Instituições de Ensino Superior. 

 São consideradas ameaçadas espécies que enfrentam uma alta probabilidade de 

extinção ou ainda que se aproximarão dessa situação caso persistam as pressões 

diretas sobre elas ou seus habitats. A comunidade acadêmica usa critérios 

baseados na União Internacional para a conservação da natureza – IUCN, na sigla 

em inglês. 

 A IUCN é a referência mundial no monitoramento das espécies ameaçadas. A 

classificação adotada até o momento é: Extinto, Extinto da natureza, Em perigo 

crítico, Vulnerável, Dependente de conservação e Baixo risco. 

 O Brasil tem reputação significativa na área de conservação de fauna ameaçada. 

O MMA, por meio do Ibama com seus centros especializados em fauna, coordena 

vários programas de conservação de animais silvestres nos segmentos: 

Mamíferos Aquáticos; Primatas; Aves; Predadores; Répteis e Anfíbios. Além disso, 

o Ibama coordena os Comitês de recuperação dos Micos-leões, dos Muriquis, das 

Araras –azul-do-pantanal e Azul-de-lear e Ararinha-azul. O Brasil é signatário de 

importantes acordos e tratados internacionais de conservação de espécies e de 

habitats ameaçados. 6 

A floresta é mais complexa e majestosa do que um simples olhar pode captar. A 

falta de conhecimento e sensibilidade tem nos levado à destruição dela através 
                                                 
6 www.meioambiente.gov.br ,www.ambientebrasil.com.br  

 

http://www.meioambiente.gov.br/
http://www.ambientebrasil.com.br/
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dos séculos. Mesmo hoje, as florestas continuam sendo derrubadas 

impiedosamente. Não só as florestas, mas também áreas de várzeas, mangues, 

cerrado, campos. Nossa interferência no mundo tem sido feita no sentido de 

transformar a natureza em um lugar mais acessível para nós humanos. No 

entanto, precisamos nos perguntar se precisamos tanto, realmente, da melhor 

vista da mata, da praia mais intocada, de mais energia elétrica, ou se podemos 

viver com toda essa beleza, levando em consideração os animais existentes em 

cada região e interferindo na vida deles o mínimo possível. Trata-se de uma 

reflexão crítica importante nesta época em que vivemos a relação 

desenvolvimento versus esgotamento dos recursos naturais. Há espécies 

desenvolveram adaptações distintas para sobreviver. Há plantas que se 

adaptaram aos troncos de árvores, como as bromélias, sem manter nenhum 

contato com o solo e sem retirar nada das árvores, apenas buscando mais 

luminosidade e fazendo uso da água que retém entre as folhas, que formam um 

reservatório na forma de copo. 

Nesse microambiente aquático podem viver algas, protozoários, larvas de insetos, 

lesmas, pererecas, aranhas e outras espécies, que constituem uma verdadeira 

comunidade. É exatamente ali que certos predadores, como o mico-leão (e vários 

outros primatas), vão investigar, selecionando e capturando pequenos seres e 

saciando a sede, assim como fazem certos pássaros, que também utilizam esse 

microambiente como fonte de água para refrescar-se. 

 E os Micos-leões podem, por sua vez, saciar a fome de uma Jaguatirica ou de 

uma Águia-cinzenta. Se contudo, uma dessas espécies desaparece da floresta, o 

desequilíbrio ocorrerá quase de imediato, pois cada uma tem um papel a cumprir 

na cadeia alimentar, não importa se o animal está no topo, como as águias, ou 

nos primeiros níveis, como os sapos. 
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 A extinção de um animal de rapina pode levar à proliferação de uma espécie que 

vai provocar outros desequilíbrios em outras cadeias, até o aparecimento de 

doenças, como o que ocorrem com os pombos nas grandes cidades7. 

 

 

 

           

                   

            

 

                                     

 

 

 

 

 

 

                                  

                                    

                                                 
7 . BRUNO, S.F.  
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CAPITULO V 

TRÁFICO DE ANIMAIS 

 

O Brasil é um dos principais alvos dos traficantes da fauna silvestre devido a sua 

imensa biodiversidade. O tráfico de animais silvestre é a terceira maior atividade 

ilícita do mundo. 

A fauna brasileira apresenta números relevantes em relação a biodiversidade no 

mundo, o Brasil abriga 524 espécies de mamíferos, sendo 131 endêmicos 8. 

A devastação das florestas e a retirada de animais silvestres de seus habitats é a 

causa do risco de extinção de inúmeras espécies e consequentemente do 

desequilíbrio ecológico, causados por essas atitudes do homem. Sem sombra de 

dúvidas, o tráfico de animais silvestres é hoje uma das principais ameaças de 

extinção da fauna brasileira. Segundo a classificação mundial em diversidade de 

espécies, o Brasil é o primeiro em primatas, borboletas e anfíbios. A cada ano um 

número maior de filhotes é retirado das matas para serem vendidos como 

mercadorias. 

 A Lei de Crimes Ambientais considera os animais, seus ninhos, abrigos e 

criadouros naturais, propriedade do Estado, por isso considera que a venda 

compra, a criação ou qualquer outro negócio que envolva animais silvestres é 

crime inafiançável. O animal em cativeiro perde a capacidade de caçar seu 

alimento, de se defender dos predadores ou de se proteger de situações 

adversas. 9. 

                                                 
8 . MMA – Relatório Nacional sobre a Biodiversidade,1998  

 

9  www.ambientebrasil.com.br  

 

http://www.ambientebrasil.com.br/
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ANEXO 

LISTA DE MAMÍFEROS DO BRASIL AMEAÇADOS DE  EXTINÇÃO. 

 

CUXIÚ 

Cuxiú-preto – Chiropotes satanas 

Cuxiú – chiropotes utahicki 

O cuxiú é um primata brasileiro, que  é endêmico da Amazônia. 

Habitam zonas de floresta tropical densa, são animais diurnos, que passam toda a 

vida nas árvores, alimentando-se de flores, frutos, castanhas, sementes e insetos. 

O termo cuxiú é a designação comum aos macacos pitecídeos do gênero 

Chiropotes. 

Costumam viver em bandos de até 30 indivíduos, constituindo um grupo 

ameaçado de extinção. Até o momento é conhecido apenas no oeste do rio 

Tocantins-Araguaia até o Xingu. O estudo sobre seu comportamento em vida livre 

é dos mais raros dentre todos os primatas ameaçados, vivem de 15 a 20 anos. 

Causas de ameaça de extinção: A devastadora destruição e fragmentação da 

floresta amazônica, principalmente no sul do Pará, e a caça. 

CATEGORIA: Vulnerável 

 

ARIRANHA 

Pteronura Brasiliensis, própria da América do Sul, é especialmente adaptada a 

água doce, onde vive normalmente em grupo de até 20 indivíduos. Essa espécie 

prefere áreas onde há boa cobertura vegetal, suave declive à margem e 

abundância de peixes. O seu habitat são os rios de águas calmas, lagos, pântanos 

e brejos, ela tem hábitos diurnos e vivem 25 anos. 



                                                                                                                                         30
Sua alimentação é preferencialmente peixes, mas também moluscos, pequenos 

mamíferos, aves aquáticas, serpentes e pequenos jacarés. A principal razão da 

ameaça de extinção é a caça profissional por causa de sua pele, seu habitat é 

agredido por hidrelétricas e despejo de produtos químicos nos rios. 

CATEGORIA: Vulnerável 

 

JAGUATIRICA / GATO-MARACAJÁ / GATO –DO –MATO 

Leopardus Pardalis – Jaguatirica 

Leopardus Wiedu – Gato-maracajá 

Leopardus Tigrinus – Gato-do-mato 

Apesar de apresentarem algumas diferenças morfológicas, como tamanho dos 

olhos, comprimento do corpo e cauda, padrão de machas, os mais experientes 

estudiosos podem confundi-los à primeira vista, uma vez que, para diferenciá-los, 

é preciso muita atenção.Esses são alguns dos pequenos felinos da família dos 

leopardos encontrados em nossa fauna. 

O habitat deles é a Caatinga, o Cerrado, as Florestas Tropicais, sendo que a 

Jaguatirica também pode ser encontrada no Pantanal. 

A jaguatirica tem hábito diurno e noturno. Os outros têm hábitos noturnos. A 

jaguatirica vive cerca de 20 anos, os outros não foram estudados. A alimentação é 

de roedores, répteis, pequenos mamíferos e aves, sendo que a jaguatirica e o 

gato-maracajá, também se alimentam, eventualmente, de primatas e serpentes.                   

As causas da ameaça de extinção são: A caça, destruição do habitat, comércio de 

peles, redução das áreas naturais. As jaguatiricas são mortas também por 

atropelamento. 

CATEGORIA: Vulnerável 
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CAHORRO-DO-MATO-VINAGRE 

Speothos Venatiais possui focinho curto e largo, corpo robusto e pernas curtas. 

Nada e mergulha com facilidade, pois seus dedos são interligados por uma 

membrana.De hábito diurno e comportamento nômade. O seu habitat é o Cerrado 

e as florestas úmidas, vive cerca de 10 anos. Constrói uma toca em cavidades no 

solo, para onde se retira à noite. Alimenta-se de répteis, pequenos mamíferos e 

outros vertebrados. 

As causas da ameaça de extinção e a caça, enfermidades fragmentação e 

redução de seu hábitat. Há pouquíssimas informações sobre esse minúsculo cão 

brasileiro, não se tem notícia da sua reprodução em cativeiro. Os estudos indicam 

que sua vida é muito frágil, tanto quanto a floresta, se estas acabarem, ele 

possivelmente será extinto. 

CATEGORIA: Vulnerável 

 

BALEIAS 

Baleia-azul  - Balaenoptera Musculus 

Baleia-fin  - Balaenoptera Physalus 

Baleia- franca  - Balaenoptera Australis 

Baleia- jubarte – Megaptera Novaeanglicil 

As baleias estão entre os mamíferos que se reproduzem mais lentamente. A 

gestação dura um ano, quando dá a luz. O filhote será amamentado e cuidado por 

mais um ano.Elas são homeotérmicas, ou seja, regulam a temperatura do corpo 

ao redor de 37º graus, algo importante para as viagens sazonais que empreendem 

entre as áreas de alimentação em altas latitudes e as de reprodução e criação em 

regiões tropicais. Respiram através de pulmões, são conhecidas pelo “esguicho” 

que produzem ao respirar, e que permite serem vistas de longe. Mas, ao contrário 

do que se pensa, esse esguicho é água, ele, na verdade, é constituído do ar 
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quente que é expelido rapidamente pelos pulmões e se condensa ao entrar em 

contato com o ambiente. Uma característica marcante da baleia-franca é a grande 

cabeça cobertas por “verrugas”, que já nasce com o filhote e que abriga 

crustáceos que vivem em suas peles por toda a vida. Com temperamento dócil, 

elas têm um desenvolvido sistema de vocalização, o famoso “canto das baleias” e 

o “esguicho” que é em forma de balão.Com 33 metros de comprimento, a baleia-

azul é o maior de todos os animais que viveram no planeta, superando inclusive 

os grandes dinossauros. O habitat das baleias são os oceanos, os hábitos são 

diurnos e noturnos. Estudos indicam que a baleia-azul e a baleia-fin podem viver 

mais de 80 anos, a Baleia-franca vive entre 60 e 80 anos, e a baleia-jubarte vive 

50 anos. A alimentação é Krill, pequenos camarões que habitam as águas geladas 

do Oceano Antártico e, as baleia-fin e jubarte também se alimentam de pequenos 

peixes. A causa da ameaça de extinção é a caça comercial, interferência humana 

no ecossistema marinho, expansão desordenada da ocupação do mar, e os 

efeitos das mudanças climáticas nos oceanos. 

CATEGORIA: 

Baleia-azul – Criticamente em perigo 

Baleia-fin – Em perigo 

Baleia-franca – Em perigo 

Baleia- jubarte – Vulnerável 

 

MICO-LEÃO 

Mico-leão-de-cara-dourada – Leontopithecus Chrysomelas 

Mico-leão-dourado – Leontopithecus Rosalia 

Mico-leão-preto – Leontopithecus Chrysopygus 

Mico-leão-de-cara-preta – Leontopithecus Caissara 
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Os micos-leões são primatas de pequeno porte endêmico da Mata Atlântica. A rica 

pelagem que forma uma juba semelhante à dos leões é responsável pelo nome. 

Possuem unhas em forma de garras e cauda maior que o corpo, que os auxilia no 

equilíbrio e lhes permite uma incrível agilidade nas arvores. Territorialista, cada 

grupo demarca um território de até 40 hectares de florestas com o propósito de ter 

uma área para suas andanças em busca de alimentos. Alimentam-se de frutas, 

néctar, flores, insetos e pequenos vertebrados, como anfíbios e lagartixas. Geram 

de 1 a 3 filhotes. Vivem em média de 8 a 12 anos. 

O mico-leão-dourado há cerca de 15 anos atrás chegou a ser classificado como 

“criticamente ameaçado”, mas esforços visando sua conservação obtiveram êxitos 

consideráveis, tirando-o do risco mais crítico, o trabalho de preservação ocorre 

principalmente na Reserva Biológica de Poço das Antas, no município de Silva 

Jardim. As principais áreas de proteção ao mico-leão-de-cara-dourada são as 

Reservas Biológica de Uma e a particular do Patrimônio Natural da Serra do 

teimoso, ambas na Bahia. 

O mico-leão-preto diferentemente dos outros vive em uma região distante da 

costa, o Parque Estadual Morro do Diabo-SP é o seu maior refúgio.  

A Estação Ecológica no Pontal do Paranapanema também protege a espécie 

considerada a mais rara . 

O mico-leão-de-cara-preta está nas seguintes áreas de proteção: Parque Nacional 

do Superagui-PR,Estação Ecológica de Guaraqueçaba –SP/PR, Cananéia- 

Iguape-Peruíbe –SP. Todos os micos-leões, são unicamente naturais do Brasil. 

As causas da ameaça de extinção é a caça, especialmente no passado, pois teve 

impacto expressivo na redução das populações desses primatas.  

A expansão agropecuária e a urbanização de áreas rurais são fatores diretamente 

relacionados à perda de diversidade biológica da Floresta Atlântica como um todo. 

 

CATEGORIAS  
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Mico-leão-dourado – Em perigo 

Mico-leão-de-cara-dourada – Em perigo 

Mico-leão-preto – Criticamente em perigo 

Mico-leão-de-cra-preta – Criticamente em perigo 

 

MACACOS 

Macaco-prego-de-peito-amarelo – Cebus Xanthosternos 

Macaco-prego – Cebus Robustus 

Macaco-caiarara – Cebus Kaapori 

Inteligentes, robustos, brincalhões, capazes de andar sobre duas patas, escalar e 

dar saltos de 3 metros com grande destreza, os macacos-prego, assim como 

todos os outros primatas sul americanos, são especializados em viver sobre as 

arvores. De hábito diurno, andam em bandos a partir de 8 indivíduos, chegando 

até mais de 30.Enquanto buscam alimentos, o grupo mantém vigia utilizando 

grande variedade de manifestações vocais, dispersando-se e explorando todos os 

estratos da floresta. O habitat deles é a Mata Atlântica, Floresta Amazônica e o 

Cerrado, eles têm hábitos diurnos, vivem cerca de 40 anos, alimentam-se de 

frutas, semente, flores, ramos novos, insetos, ovos de pássaros e pequenos 

vertebrados. 

As causas da ameaça de extinção, o desmatamento, e o abate pela caça, foram 

os principais motivos do quase-desaparecimento do macaco-prego-de-peito-

amarelo, atualmente, um dos primatas mais ameaçados de extinção em todo o 

mundo. As áreas  de   proteção são poucas e relativamente pequenas, como a 

Reserva  Biológica de Uma, o Parque Estadual de Conduru e a Reserva Particular 

do Patrimônio Natural Serra do teimoso, todas na Bahia. 

CATEGORIA 
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Macaco-prego-de-peito-amarelo – Criticamente em perigo 

Macaco-prego – Vulnerável 

Macaco-caiarara – Criticamente em perigo 

 

LOBO-GUARÁ 

Chrysocyon Bradryurus é o maior canídeo da América do Sul, inconfundível, 

possui patas tão compridas que chegam a medir 1 metro, estando assim adaptado 

para a locomoção entre as altas gramíneas de Cerrado. Ao contrário dos outros 

lobos, seus hábitos são solitários, formando casais apenas durante a época de 

reprodução. Uma vez no ano, a fêmea concebe de 2 a 4 filhotes. Seu habitat é o 

Cerrado, Pantanal. Campos Sulinos, Caatinga e Mata Atlântica. Vive 13 anos, se 

alimenta de  pequenos mamíferos, aves, répteis, insetos, moluscos e frutos, 

principalmente de um fruto característico de sua região, chamado de lobeira. 

Causa da ameaça de extinção, provem da destruição de seu hábitat, 

principalmente pela conversão de terras para a agricultura e pecuária extensiva, 

especialmente no Cerrado, que altera o equilíbrio e a diversidade biológica dos 

ecossistemas, fazendo com que assim, ele vá buscar alimento nos ambientes 

domiciliares, podendo predar animais domésticos, fato esse que aumenta o seu 

abate ilegal por parte dos fazendeiros. 

CATEGORIA – Vunerável 

  

PEIXE-BOI 

Peixe-boi-marinho – Trichechus Manatus 

Peixe-boi-da-amazônia – Trichechus Inunguis 
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Representante da ordem sirênia, o peixe-boi é o único mamífero aquático 

herbívoro. Ele possui anatomia bastante singular, a pele é rugosa, com a cor 

variando entre cinza e marrom-acinzentado. A cabeça localiza-se bem rente ao 

corpo, o que não o impede de movimentar a cabeça em todas as direções. Há 

pelos em todo o seu corpo, por ser um animal aquático, no lugar das patas 

dianteiras tem duas nadadeiras peitorais e, em vez das patas traseiras, uma 

grande nadadeira caudal.A espécie se comunica por vocalização, que faz com que 

a mãe possa reconhecer seu filhote dentre muitos outros, por ser mamíferos o 

peixe-boi respira pelos pulmões, e por isso precisa vir à superfície em  intervalos 

de 2 a 5 minutos. Em repouso, pode permanecer até 25 minutos submerso sem 

respirar. O peixe-boi-da-amazônia é uma espécie endêmica, ocorrendo apenas na 

bacia do rio Amazonas, no Brasil, e do Rio Orinoco, no Peru. È o único dos 

sirênios exclusivo de água doce, e o menor dos peixes-boi existentes no 

mundo.De hábitos solitários, raramente são vistos em gripo fora da época de 

acasalamento. Alimentam-se de apenas vegetais, como algas, aguapés e 

mangues, e especialmente capim-agulha, como essa vegetação é abundante nos 

rios com isso controlam seu crescimento, o que favorece as atividades pesqueiras 

porque a navegação se torna possível. Seu habitat é nos ambientes rasos dos 

rios, zona costeira dos oceanos. Vivem até os 50 anos. 

Causas da ameaça de extinção: O peixe-boi é o mamífero aquático mais 

ameaçado de extinção no Brasil. A caça foi a principal razão para isso, aliada ao 

fato de a espécie ser dócil e precisar vir à tona para respirar. Por serem mansas, 

se aproximam das embarcações ficando presas nas redes de pesca e feridas por  

hélices de lanchas e barcos. Apesar da proibição do Ibama, em algumas cidades 

do interior do Amazonas, a espécie ainda é caçada. E mais, o lento ciclo de 

reprodução também não colabora para o crescimento rápido de sua população. 

CATEGORIA 

Peixe-boi-marinho – Criticamente em perigo 

Peixe-boi-da-amazônia – Vulnerável 
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GUIGÓ 

Guigó-da-caatinga – Callicebus Barbarabrownae 

Guigó-de-sergipe – Callicebus Coimbrai 

Guigó – Callicebus Personatus 

Guigó ou Sauá são nomes populares de um gênero de primata sul-americano, o 

Callicebus, que inclui pelo menos 16 espécies, distribuídas na Floresta Amazônica 

e Atlântica, assim como no Cerrado e na Caatinga. O corpo arredondado dá-lhe 

um aparência de bicho de pelúcia, se alimentam de frutas, folhas e insetos, sua 

pelagem é longa, densa e macia, o que dá a esses símios não só proteção, mas 

também beleza impressionante. Vivem cerca de 13 anos, seu hábito é diurno. 

Dentre os primatas mais ameaçados que só vivem no Brasil, encontra-se o guigó-

da-caatinga e o guigó-de-sergipe. O guigó é o maior dos guigós .Vivem em 

reservas e parques ecológicos no Espírito Santo e na Bahia. 

Causas da ameaça de extinção, a perda e a descaracterização do hábitat, assim 

como a caça, são as principais ameaças para os guigós. Estima-se que o número 

de guigó-da-caatinga não ultrapassa 260 indivíduos. 

CATEGORIA 

Guigó-da-caatinga – Criticamente em perigo 

Guigó-de-sergipe – Criticamente em perigo 

Guigó – Vulnerável 

 

MURIQUI 

Muriqui-do-sul  - Brachyteles Arachnoides 

Muriqui-do-norte – Brachyteles Lypoxanthus 
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O muriqui é o maior primata das Américas. Até 1995, as duas espécies hoje 

conhecidas eram consideradas uma única. Uma das diferenças está estampada 

na própria face: a do muriqui-do-norte é entremeada de manchas claras, enquanto 

a do muriqui-do-sul é completamente negra. De hábitos diurnos, vivem 

aproximadamente 30 anos, vivem predominantemente nos extratos mais altos das 

florestas. Locomovem-se por meio de movimentos de seus braços, auxiliados por 

uma cauda preênsil maior que o próprio corpo, que lhes dá mais apoio, segurança 

e destreza. Seu habitat são as florestas tropicais atlânticas densas. Sobre as 

árvores esses vegetarianos vão coletando folhas e seus brotos, mas também 

comem frutas e sementes, ajudando no replantio natural da floresta. 

Causas de ameaça de extinção, a destruição de seu habitat, o desmatamento e a 

caça ilegal são os grandes problemas que ainda ameaçam a sobrevivência da 

espécie. 

CATEGORIA 

Muriqui-do-norte – Criticamente em perigo 

Muriqui-do-sul – Em perigo 

 

BUGIO / GUARIBA 

Bugio-marrom-do-norte – Alouatta Guariba Guariba 

Guariba-de-mãos-ruivas – Alouatta Belzebuth Ululata 

Os Alouattas são primatas neotropicais de corpo robusto e longa pelagem muito 

volumosa próximo à boca e aos lados da face, formando uma grande barba. A 

cauda é preênsil, o que facilita sua locomoção entre as árvores. Vivem em bandos 

formados por um macho adulto e 4 fêmeas, alguns machos subordinados, 

indivíduos juvenis e filhotes carregados no dorso da mãe. 

Seu habitat são florestas úmidas costeiras, matas secas, babaçus, Caatinga e 

Manguezais, têm hábito diurno, vivem cerca de 20 anos, se alimentam de folhas, 
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frutos e outros itens de origem vegetal. Os bugios da espécie Alouatta Guariba 

têm sua distribuição pelo leste do Brasil, ocorrendo exclusivamente na Mata 

Atlântica. 

Causas da ameaça de extinção incluem principalmente a redução do habitat 

natural. O bugio-marrom-do-norte vive em uma das áreas mais desmatadas da 

região leste do Brasil. Lamentavelmente, há um outro agravante: esses primatas 

são animais muito caçados e ainda abatidos como alimentos. 

CATEGORIA 

Bugio-marrom-do-norte – Criticamente em perigo 

Guriba-de-mãos-ruivas – Criticamente em perigo 

 

SAGUI 

Sagüi-da-serra-escuro – Callithrix Aurita 

Sagüi-da-serra – Callithrix  flaviceps 

O sagüi-da-serra-escuro é endêmico da Floresta Atlântica, distribuindo-se 

especialmente pela bacia do rio Paraíba do Sul, incluindo o Sudeste de Mina 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O sagüi-da-serra também é próprio do 

Sudeste brasileiro, habita as florestas altas (acima de 400 meros de altitude) que 

ainda restam em Mina Gerais e Espírito santo. Os grupos sobrevivem em 

pequenos fragmentos florestais. Eles têm hábitos diurnos, se alimentam de frutas, 

flores, pequenas presas e resinas de árvores. 

Causas da ameaça de extinção: Com o desaparecimento das matas de galeria 

que protegiam as águas do rio Paraíba do Sul e a destruição das florestas da Mata 

Atlântica, o sagüi-da-serra-escuro tornou-se uma raridade, seus refúgios são: 

Parque Nacional do Itatiaia (RJ/MG), Parque Nacional da Serra da Bocaina 

(RJ/SP), Floresta Nacional Ipanema (SP), área de Proteção Ambiental de 

Petrópolis (RJ) e Parque Nacional de Caparão (ES/MG). 
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Estima-se que menos de 2500 sagui-da-serra, em idade adulta, vivam hoje na 

natureza, eles habitam o Parque Nacional de Caparão (ES/MG), a reserva 

Biológica Augusto Ruschi (ES) e duas Resarvas Particulares do Patrimônio 

Natural (MG).                                                                                                           

CATEGORIA 

Sagui-da-serra-escuro  - Vulnerável 

Sagüi-da-serra – Em perigo 

 

SAUIM-DE-COLEIRA 

Saguinus bicolor pertence a uma família de primatas de pequeno porte 

(Callitrichidae). È o primata de menor distribuição geográfica da toda a Amazônia, 

endêmico exatamente da região onde se estabeleceu a cidade de Manaus, 

ocorrendo também nas cidades vizinhas de Rio preto da Eva e Itacotiara. 

Vive em grupos que variam de 3 a 8 indivíduos. Habita preferencialmente floresta 

de mata virgem, mas também campinas e áreas reflorestadas. A área onde habita 

pode variar entre 8 e 100 hectares, dependendo do tamanho do grupo, recursos 

naturais do habitat e diversos outros fatores ecológicos. Vivem de 9 a 15 anos, 

têm hábitos diurnos. Causas da ameaças de extinção, a substituição de áreas 

naturais por áreas urbanas em vista do crescimento da população humana e da 

expansão de Manaus, tem sido a maior causa do desaparecimento da espécie, 

assim como a substituição de florestas por áreas destinadas à agricultura e à 

criação de gado próximo à cidade de Manaus. A construção de rodovias e 

fragmentação das florestas na região também afetam a recuperação da 

espécie.Hoje o que resta da população, sobrevive em fragmentos e blocos de 

florestas cada vez mais reduzidos e distantes entre si. 

Atualmente, o sagui-de-coleira está desaparecendo rapidamente nas áreas 

periféricas de sua distribuição geográfica, cedendo lugar ao sagüi-de-mão-

dourada, que vem ocupando espaços cada vez mais exclusivos nessas áreas 
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onde anteriormente ambos coexistiam ou apenas o sagüi-de-coleira podia ser 

encontrado. Ainda não se sabe se é um caso de competição entre essas espécies 

ou se é apenas oportunismo do sagüi-de-mão-dourada diante do desaparecimento 

do sagui-de-colheira. 

CATEGORIA: Criticamente em perigo 

 

 CERVO-DO-PANTANAL 

Blastocerus  dichotomus – A família Cervidae,à qual pertence este cervo, também 

reúne outros animais como alces, antílopes, corças, caribous e renas.Para 

escapar de seus predadores, eles precisam mostrar mais do que rapidez: os 

sentidos devem ser apurados para perceber o perigo, e as técnicas de fuga têm 

de ser eficientes. As orelhas móveis potencializam sua capacidade auditiva. 

O cervo-do-pantanal é o maior cervídeo sul-americano. Curiosamente, ele possui 

uma galhada de quatro pontas voltadas para cima, o que o difere das demais 

espécies brasileiras, que têm chifres voltados para trás. Nos machos ela pode 

chegar a medir cerca de 60 centímetros.É um herbívoro por excelência, e 33 

espécie de plantas já foram registradas em sua dieta. 

Causa da ameaça de extinção, a construção de usinas hidrelétricas ao longo dos 

grandes rios brasileiros vem dizimando milhares de animais que habitam suas 

redondezas, fato que também tem forçado o cervo-do-pantanal a se deslocar. 

Sem ter para onde ir, acaba morrendo de fome, torna-se vítima de caçadores ou 

de atropelamento. Além disso, as grandes várzeas vêm sofrendo intensa 

ocupação para projetos agrícolas e extração de argila, que destroem 

permanentemente extensas áreas do habitat da espécie. Nas regiões de cerrado, 

as monoculturas, além de eliminarem o habitat, promovem a poluição dos 

mananciais e o desequilíbrio hídrico. 

CATEGORIA - vulnerável 

  



                                                                                                                                         42
COATÁ (MACACO-ARANHA) 

Coatá(Macaco-aranha) – Ateles marginatus 

Macaco-aranha – Ateles belzebuth 

Coatá ou Macaco-aranha são denominações usadas popularmente para certo 

gênero de primatas neotropicais, cientificamente conhecidas como Ateles, tem 

hábito diurno e arbóreo, vivem acima de 25 anos, se alimentam principalmente de 

frutas e sementes. A Floresta  Nacional do Tapajó (PA) e o Parque Nacional da 

Amazônia (AM/PA)são unidades de conservação onde o Ateles marginatus 

habita.Já o Ateles Belzebuth encontra  refúgio nas Estações Ecológicas de 

Caracaraí, Maracá e Niquiá (RR) e nos Parques Nacionais do Jaú e do Pico da 

Neblina(AM). 

Causas da ameaça de extinçãodesmatamento cusado por rodovias, caça para 

servir de alimentação ou de isca em armadilhas para onças, ou para serem 

mantidos como animais de estimação(xerimbabos) entre os índios. 

CATEGORIA  

Coatá – Em perigo 

Macaco-aranha – Vulnerável 

 

TATU 

Tatu-bola – Tolypeutes tricinctus 

Tatu-canastra – Priodontes maximus 

A maior das espécies vivas de tatus, o tatu-canastra distingue-se facilmente das 

demais pelo seu tamanho e garras robustas. O tatu-bola ou tatu-bola-da-caatinga 

é o único dos tatus que existe apenas no Brasil. È ainda o nosso menor tatu e o 

mais ameaçado. O habitat do tatu-bola é a caatinga do Nordeste do Brasil, e o do 

tatu-canastra é o cerrado e matas. Não se sabe quantos anos eles vivem. Eles se 
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alimentam de formigas, cupins, larvas de insetos, aranhas, escorpiões, frutos e 

ovos. Causas da ameaça de extinção, o tatu-canastra tornou-se alvo de caça 

devido à abundância de sua carne.A transformação dos campos e cerrados, que 

são o hábitat dessa espécie. 

CATEGORIA 

Tatu-bola – Vulnerável 

Tatu-canastra – Vulnerável                                                                                                           

 

SUÇUARANA 

Puma concolor é o maior felino do Brasil, atrás apenas da onça-pintada, 

diferentemente dos outros grandes felinos, a suçuarana não urra, mas produz um 

som semelhante ao dos gatos. Utiliza todos os tipos de habitats florestais e 

cerrados, dos mais úmidos e quentes aos mais secos e frios. Vive cerca de 20 

anos, tem hábito noturno, se alimenta de aves, roedores e mamíferos. 

Causa da ameaça de extinção, redução de seu habitat, confinamento em 

pequenas áreas e caça. 

CATEGORIA – Vulnerável 

 

BOTO-TONINHA 

Pontoporia Blainvillei  - os golfinhos são animais reconhecidos por sua inteligência 

e sociabilidade. Estudos revelaram sua capacidade de ecolocalização e grande 

variedade de comportamento, somente superada pelo homem. 

O boto-toninha é o golfinho mais ameaçado do Brasil. Ele vive no litoral sul e 

sudeste. Estudos sobre a espécie são raros. O seu habitat são as águas rasas. 

Vivem até 20 anos, se alimentam de peixes pequenos, lulas e camarões. Causas 

da ameaças de extinção, por se alimenta de peixes pequenos, ele acaba se 
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aproximando de locais onde se pratica pesca por rede e se enrosca nela. Sem ter 

como vir à superfície para respirar morre afogado. 

CATEGORIA – Em perigo                                                       

 

TAMANDUÁ-BANDEIRA 

Myrmecophaga tridactyla  é uma das mais exuberantes espécies de mamíferos 

brasileiros. Sua aparência é inconfundível: o corpo robusto, seguido de uma 

grande cauda de longos pêlos, dá-lhe a aparência de uma bandeira cortada por 

faixas pretas e brancas diagonais. A cauda que favorece a camuflagem nos 

campos e cerrados é dobrada como um cobertor sobre seu corpo, protegendo-o 

enquanto descansa. O tamanduá é um animal dócil, que evita o conflito, vagando 

silenciosamente pelos campos do cerrado. Seu habitat são as florestas e o 

cerrado, vivem 15 anos ou mais, se alimentam principalmente de formigas e 

cupins, tem hábitos diurno ou noturno. 

Causas da ameaça de extinção, redução e destruição do habitat, caça predatória 

e queimadas ilegais 

CATEGORIA – Vulnerável 

 

GATO-PALHEIRO 

Oncifelis Concolon – o gato-palheiro lembra o gato doméstico, principalmente por 

causa do tamanho pequeno, e difere dos outros gatos selvagens sul-americanos 

pelas orelhas mais pontiagudas, o rosto mais largo, o pêlo longo e a cauda curta. 

Os membros são compridos com listras espessas e enegrecidas, sua marca 

principal. 

O seu habitat é o cerrado, pantanal e outras áreas abertas como os pampas, 

pântanos e banhados, não se sabe quantos anos ele vive. Sua alimentação são 

aves, lagartos e pequenos mamíferos. 
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Causas da ameaça de extinção, redução e destruição do habitat, queimadas, 

atropelamento e caça ilegal. 

CATEGORIA – Vulnerável 

 

ONÇA-PINTADA 

Panthera onça é o maior felino das Américas, esse felino tem a pelagem 

amarelada com manchas pretas, formando rosetas de variados tamanhos e com 

um ou mais pontos negros no seu interior. A onça pintada pode ser negra, e suas 

rosetas também; é necessário um pouco mais de atenção para serem vistas. Os 

dois casos pertencem à mesma espécie, com a variação genética chamada 

“melanismo”, que é a concentração de pigmentação preta que ocorre nesse 

imponente animal. Nessas onças essa característica é comum. Animal de intenso 

hábito noturno descansa boa parte do dia perto de rios e lagoas, mas sem deixar 

de ter atividade diurna. O seu habitat são as florestas com densa cobertura 

vegetal, matas, cerrados, e até áreas semidesérticas, desde que com 

disponibilidade de presas e próximas a ambientes aquáticos, vivem mais de 20 

anos, alimentam-se de mamíferos de grande e médio porte, como 

capivaras,porcos-do-mato, antas,veados, cutias, tatus, bugios e gambás. Pode 

incluir também aves, peixes e répteis de médio e grande porte como jacarés e 

tartarugas. 

Causas da ameaça de extinção: caça, fragmentação dos biomas brasileiros, 

redução e alteração do habitat. Dentre os grandes felinos do gênero Panthera, 

como leões, tigres e leopardos, a onça-pintada é a única representante viva das 

Américas. 

CATEGORIA – Vulnerável 

OURIÇO-PRETO 

Chaetomys subspinosus é um roedor de porte avantajado, com dentes incisivos 

bem proeminentes e cortantes, e unhas fortes e compridas, que lhe garantem a 
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fixação nas árvores e nos arbustos. Os pêlos do corpo parecem espinhos, mas na 

verdade são cerdas flexíveis, tornando-se mais rígida ao alcançarem a cabeça e o 

pescoço.Seu hábitat é a floresta atlântica, sua alimentação são frutos, 

principalmente o cacau. 

Causas de ameaça de extinção, redução do habitat por derrubada e expansão 

agrícola e industrial. A caça ainda ameaça os poucos ouriços-pretos que restam, 

especialmente no sul da Bahia, onde são abatidos para serem comidos. 

CATEGORIA – Vulnerável 

 

PREGUIÇA DE COLEIRA 

Bradypus torquatus  pertence à origem Xenarthra, no passado conhecida como 

Edentata, que inclui também os tatus e os tamanduás.É um mamífero de pêlos 

longos, que vive nas árvores e possui garra nos dedos que lhe permitem agarrar-

se aos troncos das árvores e se locomover entre galhos, chegam a ficar 14 horas 

dormindo. Seu habitat é a mata atlântica, tem hábitos preferencialmente diurnos, 

não se sabe quantos anos ela vive, se alimentam de folhas e cipós. 

Causas das ameaças de extinção, destruição das florestas, fragmentação e 

isolamento dos remanescentes florestais, e caça. 

CATEGORIA – Vulnerável 

 

RATO-DO-CACAU 

Callistomy pictus – no sul da Bahia o rato-do-cacau se adaptou muito bem,devido 

a plantação do cacau. È um roedor da família Echimyidae, com distribuição restrita 

às áreas de floresta atlântica; é um animal muito raro, a única espécie do seu 

gênero. Vive nas árvores e alimenta-se principalmente de folhas e frutos. 
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São animais noturnos, dóceis e de movimentos lentos. Causas da ameaça de 

extinção, destruição do habitat, descaracterização das áreas onde ocorre, a 

utilização de produtos químicos no cultivo do cacau e a caça. 

CATEGORIA  - Vulnerável 

 

 UACARI 

Uacari-branco – Cacajao calvus calvus 

Uacari-vermelho – cacajao calvus rubicundus 

Ao uacaris são primatas de face róseo-avermelhada e o alto da cabeça é 

desprovido de pêlos longos, o que lhes confere por vezes uma falsa impressão de 

calvície, quando na verdade possuem pêlos curtos. Vivem cerca de 20 anos, têm 

hábito diurno, o seu habitat é a floresta amazônica. Alimentam-se de sementes, 

frutos, flores, pequenos brotos, folhas e presas animais, incluindo insetos. 

Apesar de o uacari-branco ter sua área de ocupação muito restrita, atualmente ela 

está protegida pela Reserva de Mamiruá (AM), que busca garantir a conservação 

da floresta e, por conseguinte, de sua fauna. O uacari-vermelho vive na área do 

Parque Nacional da Serra do Divisor (AC) e na Estação Ecológica de Jutaí- 

Solimões. 

Causas da ameaça de extinção, as maiores ameaças aos uacaris são as ameaças 

à floresta amazônica, como desmatamento, extração de madeiras e expansão 

agrícola, e a caça. 

CATEGORIA 

Uacari-branco – Vulnerável 

Uacari-vermelho – Vulnerável 
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CONCLUSÃO 

 

 O tema foi escolhido porque o nosso interesse surgiu, após a leitura de livros, 
textos, leis e sites, que mostraram às desigualdades que a era industrial causou 

no mundo, pelo descompasso das atitudes do homem e a legislação criada por 

ele. Apesar de toda legislação existente que versa sobre o meio ambiente, 

observa-se que a gestão dos procedimentos socioambientais, carecem de  

conhecimentos técnico-científico e de participação eficiente tanto a nível de 

governo quanto da coletividade. 

 Quando nos aprofundamos no assunto, verificamos que os líderes de vários 

países desenvolvidos mascaram o óbvio, assim, concluímos que é necessária 

uma análise crítica da realidade. 

Com certeza o clima na Terra vai mudar, mais do que esperávamos, tudo bem, 

pois sabemos que o planeta tem vida, é cheio de energia, e essa energia vive em 

constante atividade. Além do mais, nada é eterno, imutável. Só que no futuro bem 

próximo, o meio ambiente, as florestas, os animais, a paisagem, não será como 

vemos hoje. 

Essas mudanças podem ser lentas ou rápidas, positivas ou negativas, tudo vai 

depender das atitudes que tomarmos de hoje em diante, pois o que vem 

ocorrendo é devido ao mau uso da natureza pelo homem. E mais, por ser o nosso 

país o 4º poluidor mundial, devido às queimadas, a nossa responsabilidade é 

maior do que de alguns países, porque temos que conter agora, já, o 

desmatamento da Amazônia e da Mata Atlântica; priorizar o biocombustível; rever 

todos os tipos de transporte que usamos; não poluir as nossas bacias 

hidrográficas, não esquecendo também que essas posturas dependem 

principalmente de nossos governantes. Proteger o meio ambiente não significa 

impedir o desenvolvimento, mas se preocupar em parar o desenvolvimento 

predatório. O que se faz necessário é promover o desenvolvimento em harmonia 
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com o meio ambiente que é o que os ambientalistas e a sociedade através das 

ONGs vêm tentando fazer. 

O que é necessário na atualidade é o ser humano reconhecer o seu papel de 

provedor de uma nova ética capaz de conciliar o meio ambiente e a sociedade; 

induzindo nova forma de conduta nos indivíduos e nos grupos sociais a respeito 

do meio ambiente, com novos valores, novas atitudes, com o interesse vivo de 

mudar o quadro, evitando desastres ambientais, diminuindo os danos existentes, 

utilizando novos conhecimentos e tomando decisões acertadas, voltadas para o 

bem comum, não pensando só na individualidade, mas no todo, incluindo o 

planeta. 

O que vemos hoje, é que a grande maioria da população mundial, não percebe ou 

não quer perceber a estreita correlação do meio ambiente com o seu cotidiano; 

está sobejamente comprovada a importância de conscientizar os homens para 

que mudem a sua visão com o meio ambiente, visando preservá-lo para as futuras 

gerações. A tomada de consciência ambiental será analisar criteriosamente as 

políticas públicas, que visam o desenvolvimento sustentável e o bem-estar do ser 

humano. Não resta dúvida de que a dignidade humana é determinada pela 

qualidade de vida que se leva, pois as atividades econômicas interferem muito na 

qualidade de vida almejada, porque somente através do equilíbrio é que o homem 

conquistará seu alimento, sua vestimenta, seu lazer, em fim sua vida. 

A situação climática que vivemos, a beira de uma catástrofe, não parece ser 

apenas pelas atitudes pouco consciente das pessoas, mas também de uma 

intrincada e complexa rede de relações políticas, sociais, econômicas e culturais. 

Além de questionarmos o consumo exagerado, os padrões de desenvolvimento, o 

paradigma econômico atual, devemos questionar também a postura dos 

representantes do povo, ou seja, dos políticos, observando se eles estão 

realmente comprometidos com a causa ambiental. Não se trata de diminuir a 

importância de nos mobilizarmos diante do problema vivido por nós, mas de 

questionarmos os efeitos que a simplificação e o desinteresse por parte deles 
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sobre o assunto podem produzir. È preciso ressaltar que um dos desafios do 

Brasil, no que se refere à questão ambiental, consiste na legitimação das leis, das 

ações da sociedade, e das políticas ambientais, em conjunto com os outros 

paises. 

 Por tudo que lemos, verificamos que mais da metade da população brasileira, não 

se mostra disposta a fazer uma mudança no seu padrão de vida, entenda-se 

consumo, ou melhor, fazer a sua parte para paralisar o aquecimento global. Eles 

estão inertes, desinteressados quando o assunto é mudança comportamental.  

Achamos que a nossa responsabilidade é bem pequena, só que isso é uma 

grande leviandade, ironia, porque já possuímos a consciência, de que é urgente  

fazermos uma grande mudança  para diminuirmos a emissão de carbono. 

 Por fim, a pior constatação, é que faltam líderes para realizar essa mudança 

radical que o planeta precisa, há necessidade de um planejamento nas 

adaptações necessárias; falta também o estabelecimento de uma infra-estrutura 

no nosso país voltada totalmente para a sustentabilidade, pois está devidamente 

comprovado, que o investimento em adaptações, é tão necessário e urgente, 

quanto às iniciativas para a redução de gases de efeito estufa e a conseqüente 

mitigação do aquecimento global. 
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