A importância do Brasil, Madagascar, Indonésia
e República Democrática do Congo para a
conservação global dos primatas

Os primatas, nossos parentes mais próximos,
estão enfrentando uma crise de extinção.

4 PAÍSES
abrigam quase 2/3 das espécies de primatas do mundo. Portanto, esses países
são críticos para a conservação e a proteção da biodiversidade.
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OS PRINCIPAIS
IMPULSIONADORES
do declínio das populações de primatas diferem
entre esses países e incluem:
Grandes populações humanas em crescimento
A expansão da agricultura, exploração
madeireira, mineração e extração de petróleo
por corporações multinacionais
As demandas insustentáveis de
produtos agrícolas e não-agrícolas
pelos países consumidores
A insegurança alimentar
A caça de animais silvestres
O comércio ilegal de primatas como animais de estimação,
recursos para a medicina tradicional e finalidades místicas
Doenças infecciosas do homem e seus animais domésticos
Mudança climática
Instabilidade política e corrupção

ÁREAS PROTEGIDAS
Analisamos a distribuição das áreas protegidas e das espécies em cada país
e descobrimos que a grande maioria das populações de primatas carecem de
proteção adequada. As seguintes porcentagens das áreas de ocorrência dos
primatas estão dentro de áreas protegidas:
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ÁREAS DE OCORRÊNCIA EM DECLÍNIO
Modelamos o conflito por espaço entre as atuais áreas de ocorrência dos
primatas e a projeção da expansão agrícola (um importante impulsionador da
fragmentação dos habitats, desmatamento e perda de biodiversidade) nestes
quatro países mais ricos em primatas. No pior cenário, até o final do século 21 as
áreas de ocorrência dos primatas encolheram:
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O QUE PODEMOS
FAZER?
Expandir as áreas protegidas
Criar corredores florestais para a migração
entre subpopulações atualmente isoladas
Incentivar a restauração das
comunidades florestais naturais
Aumentar a segurança alimentar e as
oportunidades que beneficiam a qualidade
de vida das pessoas
Priorizar a sustentabilidade e as energias limpas
Exigir que os países consumidores e as corporações
internacionais paguem um fundo de sustentabilidade
verde/conservação para compensar a
sobre-exploração e os danos ambientais.

ADVERTIMOS...
... que os primatas são
como o canário na mina de
carvão. Se continuarmos
a poluir, degradar e sobreexplorar os ambientes,
então estes ecossistemas
não serão apropriados para
o ser humano nas próximas
décadas.
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Orangotango (imagem superior), floresta tropical na Indonésia (fundo das Áreas protegidas), e lêmure de cauda anelada (Advertimos...): Rhett A. Butler (Mongabay)
Gibão resgatado (Principais impulsionadores, imagem da esquerda): Harrington Photography
Primatas como carne de caça na RDC (Principais impulsionadores imagem da direita): Robert Abani
Plantação de soja e desmatamento recente de fragmentos florestais no Brasil (fundo de Áreas de ocorrência em declínio): Fabiano R. De Melo
Gorila de Grauer (O que podemos fazer?, superior esquerdo): J. Martin
Muriqui-do-norte (O que podemos fazer?, central esquerdo): Raphaella Coutinho
Lóris de Java (O que podemos fazer?, superior direito): Andrew Walmsley (Projeto Little Fireface)
Lêmure preto e branco (O que podemos fazer?, inferior esquerdo) e grande lêmure do bambu (O que podemos fazer?, inferior direito): Steig Johnson
Bugio-ruivo macho (O que podemos fazer?, central direito): Júlio César Bicca-Marques
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