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Resumo 46

Ação conjunta no município de Guareí - SP em prol da conservação do mico-leão-
preto (Leontopithecus chrysopygus)
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O mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus) é uma espécie de primata endêmica da
mata atlântica de interior do Estado de São Paulo e ameaçada de extinção na categoria
Em Perigo pela IUCN, principalmente pela perda e fragmentação de habitat. Qualquer
perda  de  indivíduos  representa  uma  ameaça  a  mais  para  a  espécie.  Ao  longo  das
margens do rio Guareí, no município de Guareí-SP, ainda restam pequenas populações
de micos-leões-pretos que, juntamente com outras espécies animais, utilizam a mata ciliar
para seus deslocamentos. Todavia, em um dos trechos localiza-se a rodovia GRI 253 que
corta tal rio no sentido leste-oeste, onde já foram registrados atropelamentos de animais
silvestres,  inclusive  do  próprio  mico-leão-preto,  com seis  indivíduos  atropelados  entre
2013 e 2017. Uma das formas de mitigar tal impacto é a implantação de passagens de
fauna. Assim, o objetivo deste trabalho foi viabilizar a implementação de passagens de
fauna,  na  Rodovia  GRI  253,  por  meio  de  captação  de  recursos  e,  posteriormente,
envolver  a  população  local  para  que  o  projeto  fosse  participativo.  Foram  levantadas
potenciais instituições e colaboradores interessados no projeto, e por meio de reuniões e
divulgações,  foi  ressaltada  a  problemática  de  atropelamentos  dos  animais  silvestres,
apresentando o mico-leão-preto como espécie bandeira, o que contribui para o processo
de sensibilização. Foram estabelecidas parcerias com a Prefeitura Municipal de Guareí,
Estação Ecológica de Angatuba - IF – SMA – SP, Grupo Alvorada, pesquisadora MSc.
Fernanda Abra e pesquisador Dr. Marcel Huijser. Em fevereiro de 2017, foi possível a
implementação  de  duas  passagens  suspensas  de  fauna,  estruturas  específicas  para
animais arborícolas, como o mico-leão-preto. Após a implantação das passagens, foram
realizados eventos de sensibilização ambiental no município (Figura 1). Um dos eventos
foi realizado na praça central em momento comemorativo das festividades de São João,
padroeiro do município. Houve exposição de banners educativos sobre o mico-leão-preto
e o projeto de pesquisa das passagens de fauna; distribuição de pôsteres do mico-leão-
preto e de materiais educativos sobre fauna e rodovias; e apresentação audiovisual dos
animais utilizando as passagens de fauna (mico-leão-preto, esquilo, roedor, lagarto), do
mico-leão-preto em vida livre e de fotos da instalação das passagens. Outro evento foi
realizado com profissionais das secretarias municipais de meio ambiente dos municípios
vizinhos, em que questões da conservação da biodiversidade foram abordadas em forma
de palestra dinâmica com interação com os participantes. O estabelecimento de parcerias
para  a  implantação  das  passagens  de  fauna  demonstra  o  potencial  existente  para
viabilização de ações de conservação, quando pesquisadores, poder público e empresas
privadas trabalham em conjunto. Obter o apoio da população e compartilhar informações
sobre a biodiversidade local e a problemática existente para sua conservação transforma
um  projeto  de  pesquisa  pontual  em  uma  ação  efetiva  em  longo  prazo,  através  da
promoção de agentes da conservação da biodiversidade. Conclui-se que a parceria entre
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pesquisadores, poder público, empresa privada e comunidade local é fundamental para
programas  de  conservação  efetivos  e  duradouros,  através  da  transformação  da
percepção da população em relação à conservação da biodiversidade. 
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Figura 1: Ações de conservação da biodiversidade no município de Guareí, São Paulo,
Brasil.

Disponível em: http://grupobrasilverde.org.br/simposio-brasileiro-de-biologia-da-conservacao/       


