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Resumo
Os ecossistemas brasileiros desempenham um grande papel na biodiversidade do mundo,

sendo responsáveis por uma vasta quantidade de espécies em todo o território nacional.

Dentre a totalidade da fauna brasileira, as aves, anfíbios e mamíferos são os grupos com

maior número de espécies ameaçadas devido a diversos fatores causadores. O acréscimo

de exploração ambiental, perda de habitat e atividades antrópicas são alguns dos motivos

do aumento do número de espécies ameaçadas. Dessa maneira, cabe nessa situação, uma

maior discussão acerca de técnicas e metodologias de conservação tais quais a

necessidade da manutenção de Áreas de Proteção Permanente (APPs) e áreas de Reserva

Legal e técnicas de biotecnologia para a conservação. A implementação de corredores

ecológicos e Planos de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de

Extinção - PAN devem ser realizados levando em consideração a necessidade desses

projetos. Por fim, é necessário discorrer acerca da importância de instituições

governamentais e não-governamentais para a conservação de espécies ameaçadas e

programas de reabilitação e reintrodução de animais silvestres em áreas protegidas.

Abstract
The Brazilian ecosystems have great importance in the global biodiversity, being responsible

for a high number of species within the national territory. In the totality of the Brazilian fauna,

birds, amphibians and mammals are the groups with the most endangered species amongst

all of them due to many causing factors. Among environmental impacts, the continued

exploitation of the ecosystems, loss of habitat and anthropic activities, all have a great

impact increasing the number of threatened species. In this matter, a greater discussion

around biotechnology and conservation techniques is needed, such as the real importance

of Permanent Protected Areas (APPs), Legal Reserves (RL) and the need to implement

ecological corridors and a National Plan for the Conservation of Endangered Species.

Initiatives by the government and non-governmental organisations are extremely important

to define measures to improve care for endangered animals in Zoos and Aquariums and

programs for rehabilitation and reintroduction of wild animals to protected areas.
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Introdução
O Brasil desempenha um papel essencial na manutenção da biodiversidade do

mundo, sendo reconhecidas 49.168 espécies de plantas e 117.096 espécies de animais em

todo o território nacional. Nesse contexto, dentro da fauna avaliada, 319 espécies estão na

categoria Criticamente em Perigo, 408 na categoria Em Perigo e 454 na categoria

Vulnerável sendo a Mata Atlântica a maior detentora do número de espécies ameaçadas,

seguida pelo Cerrado e Amazônia. Dentro dos animais analisados, as aves, anfíbios e

mamíferos foram os grupos com maiores números de espécies ameaçadas (IBGE, 2020).

O aumento do número de espécies ameaçadas é advindo de diversos fatores, entre

eles o acréscimo da exploração de recursos naturais, perda e degradação de habitat, tráfico

de animais silvestres e comércio ilegal, conflitos com humanos, caça ilegal e também

competição de espécies exóticas com espécies de animais silvestres. Dessa maneira,

torna-se necessário o desenvolvimento de técnicas e metodologias de conservação dessas

espécies a partir de pesquisas científicas, educação ambiental acerca da importância de

centros conservacionistas, como zoológicos e aquários, criação de planos de conservação

para espécies ameaçadas e planejamento de estratégias criadas no intuito de evitar o

conflito entre humanos e animais.

Portanto, este trabalho tem como o objetivo relatar o conjunto de estratégias já

conhecidas com o intuito de conservação e, também, frisar a necessidade de abordar a

importância dessas metodologias para a manutenção da biodiversidade brasileira

resultando em uma maior conscientização nacional e internacional.

Metodologia
Este trabalho foi fundamentado em um revisão bibliográfica a partir de trabalhos

científicos que fomentam a necessidade e discutem acerca de técnicas e biotecnologias de

conservação em mamíferos ameaçados de extinção. A procura de material científico se deu

pela pesquisa de palavras chaves em sites acadêmicos, como: Google Acadêmico, Scielo e

Capes.



Resultados e discussão

Áreas de Proteção Permanente e Reservas Legais

O Brasil abriga uma das maiores diversidades de mamíferos do mundo, isso se dá

devido a alta biodiversidade dos ecossistemas brasileiros, no entanto, esse grupo também

está entre um dos mais ameaçados no país. Uma das principais causas de ameaça a

mamíferos, principalmente os carnívoros, se dá devido a degradação do ambiente pela

expansão agrícola e, dessa maneira, é imprescindível a existência de leis governamentais

que protejam e assegurem a existência de leis ambientais, tal como a Lei de Crimes

Ambientais e os decretos que definem a lista de espécies ameaçadas e as áreas prioritárias

para a conservação da biodiversidade (MMA, 2002; COSTA, 2005). A grande maioria das

espécies de mamíferos neotropicais depende das áreas de vegetação nativa preservadas

para se manter em paisagens dominadas pelo homem, com exceção de algumas poucas

espécies que proliferam e são capazes de manter populações em ambientes urbanos ou

agrícolas, como alguns roedores e marsupiais (UMETSU; PARDINI, 2007). Além disso,

mamíferos possuem diversas funções em um ecossistema saudável tais quais, predadores,

herbívoros, dispersores de sementes garantindo importantes funções ecológicas (GALETTI

et al., 2010).

A Lei 12.651 de 25 de maio de 2012, também conhecida como novo "Código

Florestal", descreve e estabelece normais gerais sobre a Proteção da Vegetação nativa,

incluindo as Áreas de Proteção Permanente (APPs) e Reservas Legais (RL) e de uso

restrito e leis e formas de exploração florestal (BRASIL, 2012). Tal controle e proteção

florestal é fundamental para a persistência de populações de mamíferos, pois criam na

paisagem corredores que permitem a conectividade de populações previamente isoladas.

Propostas de estreitamento das APPs e diminuição de áreas protegidas podem levar

à perda da conectividade garantida pelos corredores de florestais levando ao Efeito Borda,

decorrente de alterações estruturais e micro-climáticas associadas à transição abrupta entre

dois ecossistemas adjacente (MURCIA, 1999). Além disso, a diminuição da área protegida

ocasionará perda de produtividade primária da floresta, como de flores, frutos e folhas,

trazendo efeitos negativos à fauna local. Portanto, existência de APPs e RL são de extrema

importância para a biodiversidade brasileira, favorecendo o deslocamento de indivíduos

entre áreas, servindo de habitat para pequenos e grandes mamíferos que, muitas vezes,

relutam e evitam a movimentação em áreas desmatadas e desprotegidas de vegetação

(GALETTI, 2010).



Biotecnologia

Biotecnologia pode ser explicada por um conjunto de aplicações tecnológicas,

utilizadora de princípios bioquímicos, microbiológicos e de engenharia química em

sistemas biológicos ou microorganismos vivos para criar, alterar produtos ou mantê-los

de determinado modo (REHM; PRÄVE, 1987). No que se refere a animais silvestres, as

iniciativas científicas possuem uma grande importância no avanço de técnicas genéticas e

moleculares na conservação e multiplicação de animais silvestres.

A utilização de clonagem por transferência nuclear de células somáticas permite o

resgate de espécies em risco de extinção. Essa técnica, apesar de ainda apresentar

resultados limitados na produção de clones visando à conservação e multiplicação de

mamíferos silvestres, tem sido utilizada como um primeiro passo para a produção de

gametas, transferência nuclear e complementação de embriões (VERMA et al., 2013).

Dessa maneira, estudos têm sido desenvolvidos, objetivando solucionar os entraves

verificados nas taxas e na qualidade embrionária, além de obter sucesso no nascimento

desses animais clonados. A clonagem vem sendo aperfeiçoada nos pontos necessários

para melhoria, possibilitando resultados futuros interessantes com o propósito de

conservação em diferentes espécies (PEREIRA et al. ,2019).

Uma nova técnica inovadora tem se destacado entre aquelas utilizadas com o

propósito de conservação, sendo ela a recuperação de espermatozoides do epidídimo de

animais mortos. Os espermatozóides são recolhidos e capazes de resistir, quando

resfriados e posteriormente, criopreservados, por diferentes períodos. (MARTINS et al.,

2007). O sucesso da técnica significaria uma alternativa para resgatar o potencial

reprodutivo de espécies em extinção ou ameaçadas. No entanto, é de crucial importância

não somente o domínio da técnica de colheita dos espermatozóides epididimários,

mas também o transporte e a conservação desses gametas para que eles estejam

viáveis  para  uma  utilização futura (FILHO; SILVA, 2012).

Já os bancos de germoplasma, são definidos como repositórios de materiais

genéticos, tais quais DNA, embriões, gâmetas ou células somáticas e apresentam como o

principal objetivo, a recuperação de espécies em extinção ou ameaçadas. Esses bancos

genéticos podem estar relacionados com planos de conservação específicos de espécie,

mas atualmente, no Brasil, esses bancos estão principalmente relacionados a interesses

pecuários (MATTOS, 2016). Sendo necessárias novas pesquisas levando em consideração

a utilização dessas técnicas para a conservação de animais ameaçados.



Corredores ecológicos

A fragmentação de ecossistemas para construção e ampliação de rodovias vem

afetando direta e indiretamente as populações de diversas espécies de mamíferos

silvestres. A perda e a fragmentação de habitat constituem as maiores ameaças aos

mamíferos terrestres no Brasil (COSTA et al., 2005). De acordo com Hegel et al. (2012),

entre 2008 a 2010, foram registrados 95 exemplares de mamíferos atropelados na rodovia

RS-135, sendo as espécies mais acometidas Cerdocyon thous, Nasua nasua, Pseudalopex

gymnocercus e Cavia aperea. Além disso, foram encontradas três espécies na categoria

vulnerável para o Estado do Rio Grande do Sul, entre elas Tamandua tetradactyla,

Herpailurus yagouaroundi e Leopardus tigrinus (HEGEL et al., 2012). Dessa maneira,

rodovias contribuem para a fragmentação de populações pelo aumento de mortalidade e

pela modificação do comportamento, devido a relutância de animais em se aproximar de

rodovias. Em função disso, o isolamento pode ser acelerado por rodovias em habitats

muito fragmentados, que deixam de ser utilizados pelos animais como resultado do

aumento da mortalidade local ou redução da recolonização (TROMBULAK; FRISSELL,

2000).

A utilização de corredores ecológicos em pontos estratégicos tem como objetivo

aumentar a conectividade entres duas áreas que, originalmente, eram conectadas. A

conectividade funcional considera a utilização específica de uma espécie em diferentes

regiões da paisagem, relacionada à probabilidade de um organismo cruzar a paisagem e a

intensidade a qual o animal realiza esse movimento. A criação de estruturas lineares, com o

objetivo de restaurar a conexão estrutural possibilita a junção de habitats fragmentados,

promovendo o movimento de organismos, auxiliando na preservação da biodiversidade de

ecossistemas e nas funções das comunidades (MATTOS, 2016).

Em prol da conservação da biodiversidade, a estruturação de corredores ecológicos

em escala regional deve ser realizada em conjunto com a criação de unidades de

conservação, diminuindo o isolamento dessas áreas e potencializando a participação do

governo, sociedade e do cidadão. (BRITO, 2012)

Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção - PAN

Segundo o artigo 1, §2 da Instrução Normativa ICMBio n°21, de 18 de Dezembro de

2018, o Plano de Ação Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de extinção é

instrumento de políticas públicas, construído de forma participativa para ordenar e priorizar

as ações feitas para conservação da biodiversidade e os habitat naturais. Ele contempla as



espécies que estão na Lista Nacional Oficial e mais espécies podem ser incluídas, desde

que atendem as especificações da IN 21 (ICMBIO, 2018b).

O processo de elaboração e implementação do PAN é baseado em estratégias que

estabelecem métodos que podem ser aplicados a níveis taxonômicos ou geográficos, que

incluem uma única espécie, um conjunto ou várias espécies ou subespécies em âmbito

regional, estadual ou nacional. Para que o PAN tenha êxito, todo o processo tem um grupo

multifatorial com diversos segmentos do governo, organizações não governamentais ligadas

à conservação, especialistas em conservação de espécies, representantes e autoridades

locais e, quando necessário, a iniciativa privada (ICMBIO, 2018a).

Os planos de ação tem o intuito de identificar, a partir das ameaças que colocam as

espécies em risco, quais os instrumentos devem ser otimizados para efeito benéfico direto.

As ações abrangem a interferência em medidas de políticas públicas, o desenvolvimento de

conhecimento específico, o controle de ação antrópica e a sensibilização das comunidades

adjacentes para combater essas ameaças a fim de proteger as espécies ameaçadas em

risco de extinção. Para isso algumas medidas são adotadas pelo PAN: a criação e

implementação de unidades de conservação, regularização fundiária, licenciamento e

compensação ambiental, pesquisa aplicada, conservação ex-situ, educação ambiental,

fiscalização, recuperação de áreas degradadas, projetos de usos sustentáveis dos recursos

naturais (ICMBIO, 2018a).

Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil

O primeiro zoológico Brasileiro foi construído em anexo Museu Emílio Goeldi, em

Belém do Pará e inaugurado em 1882, trazendo para a visitação, animais da fauna

amazônica (PIRES, 2011). Desde esse período, novas Leis e diretrizes foram tomadas a

partir da formação da Sociedade Brasileira de Zoológicos e Aquários do Brasil, sendo a Lei

no 9.795/99 responsável pela obrigatoriedade da educação ambiental e conservação ex-situ

de componentes da fauna (PEREIRA, 2021).

A educação ambiental, fornecida pelos zoológicos, vai muito além de palestras e

materiais gráficos sobre o tal. Os ensinamentos são distribuídos desde a entrada, a partir de

trilhas de interpretação ambiental, até mesmo a passeios guiados e recintos que se

assemelham às condições naturais das espécies apresentadas. Além disso, são

responsáveis pela produção do próprio material didático, atividades programas e

diferenciadas de acordo com o público frequentador. (PEREIRA, 2021) Cada ambiente deve

conter informações acerca da espécie, nome popular e nome científico, uma imagem do

animal, localização na natureza, classificação da União Internacional para Conservação da



Natureza (UICN) e curiosidades da espécie em questão. A utilização desse tipo de técnica

em zoológicos estimula a preservação de espécies locais e exóticas, pois permitem a

sensibilização dos humanos com esses animais.

Além de propósitos educacionais, o zoológico é responsável por medidas

conservacionistas. As medidas de conservação in situ são aquelas realizadas na natureza,

portanto, objetivam o crescimento populacional da espécie a partir da preservação do meio

ambiente. A medida ex situ é utilizada, além de outras formas, em momentos em que a in

situ não é aplicável, devido a demanda populacional baixa, habitat da espécie destruído e

quando a área não é protegida por leis ambientais (PEREIRA, 2021). Dessa maneira, a

metodologia conservacionista é visada nos animais de cativeiro, a partir de pesquisas

acerca do comportamento animal, características específicas e protocolos reprodutivos a

fim de aumentar a população em cativeiro e, posteriormente, após medidas ambientais in

situ, realizar planos de reintrodução da espécie no habitat natural.

A metodologia reprodutiva dentro de um zoológico está relacionada com os

processos de biotecnologia anteriormente descritos. O sucesso reprodutivo de animais

presentes em planos de conservação depende de iniciativas científicas para garantir uma

diversidade genética nessas espécies, principalmente devido ao baixo número desses

animais presentes na natureza. No cativeiro, é possível empregar técnicas de reprodução

assistida, bancos de germoplasma, transferência de embriões e criopreservação (COSTA,

2008).

Considerações Finais
A necessidade do fomento de metodologias conservativas advém da perspectiva da

contínua degradação ambiental devido a atividades antrópicas e, consequentemente, o

crescente número de animais presentes na lista da UICN de animais ameaçados de

extinção. São variadas as técnicas utilizadas atualmente para promover a conservação de

mamíferos silvestres no Brasil, porém, é necessário maiores e mais expansivas pesquisas

de protocolos reprodutivos de modo a aumentar sua eficácia. A demarcação de APPs, RL e

corredores ecológicos também devem ser fundamentadas e garantidas como áreas seguras

para o deslocamento animal, não incluindo a presença de ações antrópicas. Por fim, a

conservação deve ser realizada em âmbito global, in situ e ex situ.
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