
BRASIL, UM PAÍS  DE MAMÍFEROS 
 

No mundo todo, são conhecidas aproximadamente 5,5 mil espécies de mamíferos, 
entre roedores, felinos, primatas, cetáceos e vários outros grupos. Dessas, cerca de 
12,7% estão no Brasil, o que coloca o país no topo da lista dos lugares com maior 
diversidade de mamíferos do mundo. 
 
Cientistas de diversas instituições, com o apoio da Conservação Internacional, fizeram 
um esforço para reunir todas as espécies de mamíferos brasileiros descritas até hoje. O 
trabalho levou mais de dois anos para ser concluído e a lista final inclui 701 bichos 
descritos, desde o século 18, por mais de 200 pesquisadores. 
 
A maioria dos mamíferos brasileiros está na Amazônia, que abriga 399 espécies. “Por 
incrível que pareça, essa ainda é uma região pouco estudada”, revela o biólogo Luiz 
Paulo Pinto, da Conservação Internacional. “Há áreas na floresta amazônica para as 
quais ainda não temos levantamento de espécies. A diversidade deve ser bem maior do 
que sabemos: há muitas espécies a descobrir!” 
 
Em todos os biomas brasileiros, porém, a variedade de mamíferos chama atenção dos 
cientistas. “Os roedores são o grupo com maior diversidade, seguidos pelos morcegos”, 
conta o biólogo Adriano Paglia, da Universidade Federal de Minas Gerais, que participou 
do estudo. 
 
A grande diversidade de espécies, apesar de ser uma alegria, traz também uma 
preocupação. Dos 701 mamíferos encontrados no Brasil, pelo menos 85 estão 
ameaçados de extinção. “Um grupo especialmente ameaçado é o dos primatas, 
principalmente na Mata Atlântica, que vem sofrendo bastante com o desmatamento”, 
alerta Adriano. A informação é ainda mais relevante porque 80% das espécies de 
primatas encontrados nesse bioma não podem ser encontradas em nenhum outro 
lugar do planeta. 
 
Para Luiz Paulo, conhecer bem a diversidade da fauna brasileira é o primeiro passo para 
preservá-la. “Para estabelecer estratégias de conservação, precisamos saber o que 
vamos conservar”, justifica. 
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