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Brasil é país com maior número de primatas ameaçados
de extinção, aponta estudo

 Os primatas do 
mundo, incluindo gorilas, 
chimpanzés e gibões, 
pedem socorro. Grande 
parte das 439 espécies 
conhecidas corre algum 
risco de ser extinta. O 
perigo é mais iminente 
para as que vivem nos 
quatro países com a 
maior quantidade delas: 
Brasil (102), Madagascar 
(100), Indonésia (48) e 
República Democrática 
do Congo (36). Dessas 
286, cerca de 60% estão 
ameaçadas de extinção 
em algum grau (vulnerá-
veis, ameaçadas ou cri-
ticamente ameaçadas), 
por causa de ações hu-
manas.
 As conclusões 
são de um amplo estudo 
realizado por um grupo 
internacional de 72 es-

pecialistas em primatas, 
entre os quais oito de 
instituições brasileiras, e 
publicado em junho na 
revista científica PeerJ.
 "Reunimos pes-
quisadores de diferentes 
nacionalidades, mas que 
direta ou indiretamente 
trabalham num dos qua-
tro países, e compilamos 
as informações dispo-
níveis na literatura em 
relação ás pressões an-
trópicas sobre os maca-
cos em cada um deles", 
conta o biólogo Leonar-
do Oliveira, professor da 
Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) 
e presidente da Socieda-
de Brasileira de Primato-
logia (SBP).
 De acordo com 
ele, o estudo avaliou o 
papel do Brasil, Mada-

gascar, Indonésia e Re-
pública Democrática do 
Congo para a conserva-
ção global dos macacos. 
"Esses quatro países 
abrigam dois terços de 
todos os primatas não 
humanos do mundo", 
diz. "Daí sua importância 
para a conservação des-
ses animais."
 Os pesquisado-
res analisaram a distri-
buição das áreas pro-
tegidas e das espécies 
em cada um dos quatro 
países e descobriram 
que a grande maioria das 
populações de prima-
tas não tem segurança 
adequada. Por exemplo, 
embora a porcentagem 
deles em unidades de 
conservação no Brasil 
seja relativamente alta, 
38%, na Indonésia e no 

Congo esses índices são 
baixos, 17 e 14%, res-
pectivamente. Em Mada-
gascar ele é igual ao do 
Brasil, 38%.
 O estudo ava-
liou ainda as ameaças 
aos macacos em cada 
um dos quatro países e 
o que contribui para que 
elas existam ou sejam 
potencializadas. Entre as 
principais estão a perda 
de habitat, em especial 
no Brasil, Madagascar e 
Indonésia - no Congo, é a 
caça comercial de carne 
de espécies silvestres, no 
caso aqui, de primatas.
 Mas existem vá-
rias outras, como doen-
ças, grandes populações 
humanas em crescimen-
to, exploração madeirei-
ra, mineração e extração 
de petróleo por corpora-
ções multinacionais, o 
comércio ilegal deles 
como animais de estima-
ção, as mudanças climá-
ticas e até a instabilidade 
política e a corrupção.
 Depois disso, os 
pesquisadores modela-
ram o conflito por espa-
ço entre as atuais áreas 
onde vivem os primatas e 
a projeção da expansão 
agrícola (um importante 
impulsionador da frag-
mentação dos habitats, 
desmatamento e perda 
de biodiversidade) nes-
tes quatro países mais 
ricos nesses animais. 
Foram elaborados dife-
rentes cenários. No pior 
deles, as áreas de ocor-
rência dos primatas até 
o final do século 21 en-
colheriam entre 78% no 
Brasil, 72% na Indonésia, 
62% em Madagascar e 
32% no Congo.
 Hoje, a situação 
é pior em Madagascar, 
com 90% de sua fauna 
de primatas ameaça-
da de extinção, seguido 
da Indonésia com 83%, 
Brasil com 39% e Congo 
com 17%. Para piorar o 
quadro, mesmo não cor-
rendo risco imediato de 
extinção, grandes partes 
das populações de ma-
cacos dos quatro países 
estão em declínio. De 
novo, a situação mais 
grave é a da grande ilha 
africana, com 97% das 
espécies diminuindo ano 

a ano, seguida pela In-
donésia com 94%, Brasil 
com 48% e Congo com 
39%.
 Em Madagascar, 
uma das espécies mais 
ameaçadas é o lêmu-
re-de-cauda-anelada 
(Lemur catta), famoso 
pela cauda listrada de 
preto e branco e pelos 
olhos esbugalhados em 
tons alaranjados, princi-
palmente por causa do 
aumento da mineração 
ilegal de cobalto, níquel 
e ouro nas florestas, 
inclusive em áreas de 
proteção ambiental. Na 
Indonésia, o garimpo de 
ouro também é respon-
sável por colocar prima-
tas em perigo, como, por 
exemplo, o macaco-nari-
gudo (Nasalis larvatus) e 
o gibão-cinza (Hylobates 
muelleri).
 No mesmo país, 
a construção de uma 
usina hidrelétrica no nor-
te da ilha de Sumatra, 
destruirá a floresta Ba-
tang Toru, habitat do raro 
orangotango-de-tapanuli 
(Pongo tapanuliensis), 
ameaçando a sua sobre-
vivência. Na República 
Democrática do Congo, 
a vilã é a caça, que está 
acabando com os gorilas 
(Gorilla gorilla) e os bo-
nobos (Pan paniscus).
 No caso especí-
fico do Brasil, em núme-
ros absolutos, existem 
hoje 35 espécies ame-
açadas de extinção, em 
diferentes graus. "Temos 
gêneros completos em 
risco, como o Leontopi-
thecus (dos micos-leões, 
4 espécies) e o Brachyte-
les (dos muriquis, duas)", 
informa Oliveira. "Além 
disso, possuímos duas 
outras entre as 25 mais 
ameaçadas do mundo, 
o Alouatta guariba guari-
ba (bugio ruivo), restrito 
aos Estados da Bahia e 
Minas Gerais) e o Cebus 
kaapori (caiarara), que 
vive apenas em uma pe-
quena parte do Pará e 
Maranhão."
 Há ainda no país 
algumas espécies na 
categoria criticamente 
ameaçadas de extinção, 
como o sagui-de-coleira 
(Saguinus bicolor), res-

trito à região dos municí-
pios de Manaus, Rio Pre-
to da Eva e Itacoatiara; o 
guigó-dacaatinga (Calli-
cebus barbarabrownae), 
único primata endêmico 
daquele bioma; o cuxiú
-preto (Chiropotes sata-
nás), que ocorre no leste 
da Amazônia no arco do 
desmatamento; e o muri-
qui-do-norte (Brachyteles 
hypoxanthus), exclusivo 
da Mata Atlântica, viven-
do em fragmentos flores-
tais de Minas Gerais, Es-
pírito Santo e da Bahia.
 A preocupação 
com a sobrevivência dos 
primatas não humanos 
se justifica por uma série 
de motivos. Eles são de 
grande importância para 
a biodiversidade, pois 
desempenham diversas 
funções, auxiliam em 
processos ecológicos e 
no fornecimento de servi-
ços ecossistêmicos.
 "São nossos pa-
rentes biológicos vivos 
mais próximos, ofere-
cendo insights sobre a 
evolução humana, bio-
logia e comportamento", 
explica Oliveira. "Esses 
animais têm também 
grande importância cul-
tural e religiosa em mui-
tas sociedades, além 
de servir como fonte de 
proteína, ajudando na 
subsistência de várias 
populações humanas."
 Por isso, as 
consequências de sua 
extinção são graves. A 
perda de primatas não 
humanos pode desenca-
dear, por exemplo, perda 
de dispersão de semen-
tes de várias espécies 
de plantas, essenciais 
para regeneração de 
florestas. "Mas não é só 
isso", alerta Oliveira. "Em 
alguns lugares, os ma-
cacos podem funcionar 
como atrativo turístico e 
até mesmo serem consi-
derados sagrados."
 É neste contexto 
que o levantamento do 
grupo internacional se 
reveste de importância. 
"Creio que este seja um 
estudo bastante comple-
to, pois mostra o cenário 
atual com as ameaças 

que os primatas não hu-
manos sofrem, as causas 
delas e os fatores que 
contribuem para que elas 
ocorram", diz Oliveira. 
"Analisamos essas infor-
mações em um contexto 
de crescimento popu-
lacional humano, baixo 
nível de desenvolvimen-
to social e desigualdade 
econômica, instabilidade 
política e governança fra-
ca nesses quatro países."
 Para o também 
biólogo Ricardo Dobro-
volski, da Universida-
de Federal da Bahia 
(UFBA), outro integrante 
do grupo, o estudo lem-
bra que é precioso en-
contrar formas de convi-
ver com a biodiversidade 
e garantir o bemestar 
para as pessoas. "Esse 
bem-estar deve ser pen-
sado também para os 
animais domesticados, 
como os movimentos em 
defesa deles têm lembra-
do, e para o resto da bio-
diversidade", diz. "Talvez 
os primatas, pelo paren-
tesco, nos motivem a ini-
ciar esse processo. Essa 
é a mensagem de fundo 
do estudo."
 No final do traba-
lho, o grupo fez algumas 
recomendações e apon-
tou várias potenciais so-
luções para evitar a ex-
tinção dos primatas no 
Brasil, na Indonésia, em 
Madagascar e no Congo.
 A primeira delas 
é expandir as áreas pro-
tegidas. Outras são criar 
corredores florestais para 
a migração entre subpo-
pulações atualmente 
isoladas, incentivar a 
restauração das comuni-
dades florestais naturais, 
aumentar a segurança 
alimentar e as oportuni-
dades que beneficiam 
a qualidade de vida das 
pessoas, priorizar a sus-
tentabilidade e as ener-
gias limpas, e exigir que 
os países consumidores 
e as corporações inter-
nacionais paguem um 
fundo de sustentabilida-
de e conservação para 
compensar a sobre-ex-
ploração e os danos am-
bientais.


