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Os primatas não-humanos são de importância central para a biodiversidade tropical e para muitas 

funções, processos e servkos do ecossistema (Estrada 201 7). Eles são importantes por desempenhar 

funções de dispersores e predadores de frutos/sementes, participando ativamente nos processos de 

dinâmica florestal (Levi e Peres 2013). A ordem Primata é um dos grupos de mamíferos mais ricos 

em espécies. A con~pilação taxonômica mais recente (abril de 2016) lista 701 taxa existentes 

pertencentes a 504 espécies de 79 gêneros e 16 famílias (Estrada 2017), distribuídos geograficamente 

de acordo com a Figura 1. 

Figura 1. Mapa da distribuição da riqueza de primatas (Clinton N. Jenkins, Instituto de Pesquisas Ecológicas, 
20 13). 

Apesar de sua importância, os primatas estão entre os mamíferos que mais sofrem com a ocupação 

humana e os primeiros a desaparecerem devido as alterações e perdas de hábitat e caça (Ripple et al. 

2016). Dentre os mamíferos, os primatas são os animais mais intensamente afetados pelo 

desmatamento (Chiarello et al. 2008), e de acordo com a IUCN (The Internacional Union for 

Conservation of Nature), as principais ameaças às espécies de primatas são a perda de habitat devido 

à agricultura (76% das espécies) e exploração madeireira (60%) (Estrada 2017). Dados da IUCN 

estimam que cerca de 60% das espécies de primatas existentes estão ameaçadas de extinção devido 
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ações antrópicas, além disso, 75% das populações de espécies de primatas do mundo estão em 

declinio (Estrada 20 17). 

Dados de declínio de populações e estimativas acerca da quantidade de primatas ameçados de 

extinção mostram a necessidade de desenvolver atividades de educação ambienta1 para promover a 

conservação das espécies (Estrada 20 17). 

Esta pesquisa teve o objetivo de (1) analisar a distribuição espacial dos trabalhos de educação 

ambienta1 com foco em primatas publicados no período de 1980 a ao primeiro semestre de 2017, (2) 

identificar os primatas usados como espécies-bandeira (3) identificar as principais ameaças sofridas 

pelos primatas, (4) descrever os métodos utilizados para a realização de programas de educação para 

conservação e a percepção dos participantes. (5) e avaliar se os programas mudaram a forma como as 

pessoas percebiam as espécies. 

Realizamos urna revisão sistemática da literatura disponível (artigos, teses, dissertações, resumos de 

congresso) nas bases de dados: Web of Science (30), Periódicos Capes (161), Google scholar (100), 

Scielo, Scopus, usando a combinação das palavras: environrnental education; primates, primates 

conservation; conservation education (Figura 2). 
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I Estudos após a feraoção de duplicatas 
(3933 I 

Figura 2. Diagrama apresentando a triagem dos trabalhos para revisão sistemática sobre os trabalhos de 

educação ambientai com foco em primatas na região tropical e neotropicai. 

Após a triagem e seleção dos estudos, tabulamos as seguintes informações em planilhas eletrônicas: 

tipo de referência (artigo, tese, dissertação, resumo de congresso), ano em que foi realizado, pais 

onde o estudo foi desenvolvido, quais as espécies utilizadas como espécie-bandeira para o projeto; 

quais os conflitos apresentados pelo projeto; quais as ameaças enfrentadas pelas espécies 

localmente (caça, desmatamento, agricultura, atropelamentos, tráfico de animais); quais as 

categorias de classificação de acordo com a IUCN de cada espécie; quais os métodos utilizados para 

o desenvolvimento das ações de educação ambiental; os resultados apresentados pelos realizadores 

do projeto em questão; se a percepção que as pessoas tinham das espécies mudou após o projeto de 

educação ambiental com foco em primatas. Após esta etapa, foram elaboradas tabelas dinâmicas 

usando o programa livre LibreODce (BrOffice) e a partir destas foram gerados gráficos com base 

análises descritivas. 
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Para o mapeamento da distribuição espacial dos estudos, utilizamos as coordenadas informadas nas 

publicações e geramos um mapa de distribuição usando programa Google Earth pro. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram compiladas trinta publicações sobre primatas como ferramenta em educação ambiental sendo 

vinte e quatro artigos, uma dissertação e cinco resumos de congressos. No total os trabalhos foram 

desenvolvidos em doze países (Figura 3) e quarenta e seis espécies são utilizadas como bandeiras 

das atividades de educação ambiental (Tabela 1). 

Figura 3. Mapa de distribuição geográfica dos programas de educação ambiental com foco em primatas. 

A maior concentração de trabalhos realizados se encontra nos continentes africano e americano com 

destaque para'território brasileiro com treze publicações encontradas. No continente africano 

Madagascar é o país que possui mais projetos publicados. Estes países representan) áreas de alta 

prioridade para conservação de primatas por possuírem as maiores riquezas destes mamíferos no 

planeta (Estrada 2017). Das quarenta e seis espécies usadas como espécies-bandeira, dezessete 

ocorrem em Madagascar e doze ocorrem no Brasil. 
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Há poucas publicaçaes na área da educação ambienta1 voltadas para primatas. Provavelmente 

porque projetos produzem relatórios sobre suas atividades, mas não os publicam como artigos 

científicos, gerando um déficit de informação sobre onde e como as ações em educação ambiental 

estão sendo desenvolvidas. De acordo com Bettinger (2010), os programas de educação ambiental 

devem se ajustar às comunidades a serem aplicadas, pois eles serão recebidos de maneiras 

diferentes de acordo com a cultura e a língua local. Desta forma, Os trabalhos publicados 

promovem a troca de experiências entre realizadores de programas de educação necessárias para 

que se possa testar métodos e ajustá-los para que sejam melhor recebidos pela comunidade. 

Das quarenta e seis espécies de primatas utilizadas pelos projetos de educação arnbiental, trinta e 

quatro estão em algum grau de ameaça de acordo com a IUCN. Estas espécies estão listadas na 

Tabela 1. 

Tabela 1. Lista das espécies de primatas usadas como bandeiras nas ações de educação ambiental 

com respectiva classificaçao: família, nome científico, nome popular, grau de ameaça e pais de 

ocorrência. 

Hominidae 
Países da Africa 

PPIC-.. I 

Varecia preto e 
hranrn 

Aie-Aie 
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Lemuridae Hapalemur griseus Lêmure grisalho Vulnerável Madagascar 

Lemuridae Eulemur rubriventer barrina vermelha Vulnerável Madanascar 

Cercopithecus Macaco de nariz Países da África 
Cercooithecidae mcanius branco Pouco areocuaante Central 

Cercopithecus mitis 
mitis Congo, Ângola e - 

Cercoaithecidae Macaco azul Pouco areocuoante ~ â m b G  

Gorilla Gorilla Gorila do 
Hominidae ocidente Criticamente ameacado h i c a  central 

Lemuridae Eulemur túlvus Lêmure Marrom Ouase ameacado Mada~ascar 

Indriidae Prooithecus diadema diademado Criticamente ameacado Madanascar 

Brasil, Gianas, 
Swiname, Venemela 

Atelidac Alouattn clamitans Bugio-marrom Pouco preocupante Brasil 
p ~ ~ b a p a l r r ~ ~ u u a n ~ I I I I I  

Belize, Guatemala e 

Cercopithecidae Cercopithecus mona Macacemona Pouco preocupante Áfica Ocidental 

Hominidae Pan paniscus Bonobo Ameaçado África Central 
- - 
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wa-preta Criticamente Ameaçado Brasil 

Madagascar e Brasil apresentam o maior número de trabalhos em educação ambiental. Ambos se 

destacam pela riqueza de espécies de primatas, sendo o Brasil o país com maior riqueza de espécies 

de primatas (Estrada 2017). Madagascar é o segundo país com maior número de espécies de primatas 

e possui níveis incomparáveis de endemismo, diversidade de espécies e ameaça humana. Por este 

motivo, este pais está entre as prioridades globais mais críticas para aç6es de conservação (Myers et 

al. 2000; Groombridge e Jenkins 2002). Esta nação da ilha, com uma área superficial de 594.150 

km2, retém apenas cerca de 10% dos habitats naturais que existiam antes da colonização humana 

(Green e Sussman 1990). Provavelmente por esses dados, Madagascar apresentou o maior número de 

espécies mostrados na Tabela 1. 

Ameaqas as espécies e existência de conflitos 

Os primatas usados como bandeira são ameaçados principalmente pelo desmatamento, caça, 

conversão de áreas nativas para agricultura e as queimadas (Gráfico I) .  

Gráfico 1. Principais ameaças sofridas por primatas. 

O desmatamento é, sem dúvidas, a principal ameaça. Dos trinta estudos, vinte e quatro apontam o 

desmatamento ameaça hs espécies. O desmatamento ocorre principalmente por conta da exploração 
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madeireira desenfreada e outras razões como construções de estradas e urbanização (Barber 1994). 

A caça excessiva de prirnatas não-humanos foi a segunda ameaça mais apontada. A caça de carne 

selvagem por seres humanos é uma das principais ameaças para vertebrados de grande porte em 

muitas áreas de florestas tropicais (Fa et al. 2002). A caça excessiva pode ter efeitos em cascata 

através de um ecossistema, alterando a estrutura e a composição da floresta e afetando as espécies 

não usuais (Wright et al., 2000). 

A agricultura pode ser incluída como uma das causas do desmatamento, porém nos estudos em que 

ela foi apontada como principal ameaça as espécies, envolviam também os conflitos entre 

agricultores e as espécies. Isso porque alguns primatas invadem culturas e para evitar a perda de 

colheitas para eles, os agricultores de culturas comerciais são mais propensos a caçar e fazer uso de 

armadilhas para resolver o problema com primatas. Em algumas situações, isso levou os agricultores 

a matar chimpanzés em retaliação por invasâo de culturas (Reynolds 2006). O atropelamento e o 

tráfico de primatas foram menos citados em relação as outras ameaçadas, mas ainda sim são ameaças 

preocupantes. 

Métodos usados nas ações de Educaçiio ambienta1 

Os métodos utilizados nas ações de Educação Arnbiental foram material didático, 

entevista/questionário, treinamentos, ações e palestras. (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Métodos utilizados nos projetos de Educação Arnbiental. 
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O método mais utilizado foi o de ter auxílio de materiais didáticos que incluem: cartazes, jogos, 

livros e panfletos. Segundo Averbug 2010, o material didático impresso está inserido no conjunto de 

tecnologias educacionais disponibilizadas para a educação, que podem contribuir para o 

desenvolvimento de projetos pedagógicos sintonizados. Ou seja, material didático auxiliam na 

transmissão da mensagem que os realizadores dos programas querem passar para os participantes. 

Entrevistas e questionários foram utilizados para analisar a percepção prévia e posterior dos 

participantes em relação a espécie-bandeira utilizada e o projeto. O treinamento foi utilizado em 

alguns programas para que o projeto tenha continuidade por membros das comunidades. Ações como 

reflorestamento de áreas degradadas foram utilizadas como método complementar de projetos de 

educação ambiental. Palestras levavam informações dos realizadores dos projetos aos participantes 

de forma direta. 

Avaliações de rendimento dos projetos 

Alguns programas avaliaram a eficiência de seus projetos verificando se houve mudança na forma 

como os participantes veem as espécies, seja de forma negativa ou positiva (Gráfico 3). 

Gráfico 3. Mudança de percepção dos participantes em relação as espécies 

301 

sim Não Não avaliado 

Apenas dois estudos não fizeram análise da percepção que os participantes tinham antes e depois da 

realização dos projetos. Dos vinte e oito projetos que realizaram essa análise, vinte e cinco obtiveram 
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mudanças de percepção de forma positiva enquanto apenas não as obtiveram. Esse dado nos mostra 

que a maioria dos projetos surtiram efeito positivo nas comunidades em que foram aplicados. 

co~c~usÃo 
O número de trabalhos de educação ambienta1 voltados a primatas, disponíveis na literatura, foram 

baixos em relação ao que se esperava. Apesar disso os estudos encontrados mostraram, na maioria 

das vezes, que os projetos foram bem recebidos, podendo mudar a forma como os participantes 

percebiam os primatas. Isso monstra que cabe aos pesquisadores e educadores ambientais 

considerarem a percepção e a realidade das comunidades locais para efetiva conservação das espécies. 

Esses dados indicam que a educação ambienta1 pode ser uma ótima aliada dos demais esforços para a 

conservação de espécies. 
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