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RESUMO: Com o crescente avanço da população humana sobre matas e floresta, cada vez mais tomamos espaço 

dos animais obrigando-os a competir o espaço urbano com o ser humano, essa competição nunca é benéfica para 

ambas as partes porque podem levar a acidentes, transmissão de doenças e a morte do animal, também a caça e o 

abuso com a retirada de recursos naturais se mostram um grande motivo pelo qual os animais tendem a se encontrar 

com os humanos. Em vista disso distribuídos por todo o Brasil há companhias que se dedicam a realizar o 

policiamento, resgate e reabilitação dos animais, e eventualmente a reintegração para a natureza quando possível. 

No município de Mineiros-GO, existe o recém fundado Instituto Ayumi Aventureira (IAA), que conta com o 

biólogo e graduando de medicina veterinária Airton Katsuyama como principal colaborador, além dos vários 

voluntários que dedicam o tempo para ajudar os animais da fauna goiana. 
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INTRODUÇÃO 

 

O território brasileiro é compreendido em uma área de 8.5 milhões Km² que possui 

diferentes biomas, onde ocorrem diferentes situações climáticas, o que proporcionou o 

desenvolvimento das mais variadas formas de vida (FUNCATE, 2006; MMA, 2007). Toda essa 

diversidade tornou o Brasil um dos países mais ricos em biodiversidade, que possui 18% de 

todas as espécies existentes no planeta (MMA/SBF, 2002; GBIFORG, 2017). 

Aproximadamente 19.000 espécies são endêmicas dos seis biomas conhecidos no Brasil 

(SiBBR, 2017).  

O Brasil é o país que possui a maior quantidade de espécies de anfíbios (695 espécies) 

no mundo, e está em segundo lugar em relação a mamíferos (578 espécies) e em terceiro lugar 

em relação as aves (1.712 espécies), repteis (651 espécies) e peixes (3.800 espécies) (BUTLER, 

2016). 

 Desmatamento, poluição, queimadas são obstáculos para que essas espécies 

mantenham seu equilíbrio, tanto populacional quanto territorial (MMA, 2008). E a população 

humana, não parece notar que esses atos degradam a biodiversidade do país, e continuam a 
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causar danos predatórios aos recursos naturais (SANTOS; CÂMARA, 2002; BASTOS et 

al.,2008). 

A partir do apresentado, o presente estudo tem por objetivo inferir a quantidade e as 

espécies dos animais selvagens resgatados pela Organização Não Governamental “Instituto 

Ayumi Aventureira” (IAA), onde é feita a reabilitação de animais silvestres e quando possível 

e a sua reintegração à natureza 

 

METODOLOGIA 

 

Por meio de um estudo retrospectivo com levantamento de dados de todos os animais 

silvestres resgatados e/ou recebido pelo IAA, durante o primeiro semestre de 2018, 

quantificando e descrevendo as espécies, localizado no município de Mineiros, no Estado de 

Goiás.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O IAA resgatou ao longo de todo o primeiro semestre do ano de 2018 um total de 200 

animais silvestres, dos quais 150 são aves (75%), 40 repteis (20%) e 10 mamíferos (5%). De 

todos os animais resgatados de 65% chegaram com histórico de ferimentos ou lesões, em geral 

essas injurias tendem a deixar sequelas no animal impossibilitando a reintegração do mesmo a 

natureza. Durante as épocas de seca, notou-se uma maior casuística de acidentes, em sua grande 

maioria atropelamentos. Esse fato se deve à falta de alimentos no habitat natural dos animais, 

fazendo com que eles se desloquem, possibilitando os ocorridos. 

Na tabela 1 são apresentadas todas as espécies animais recebidas e resgatadas, separadas 

por classe, sendo apresentados também os nomes populares. O que permite perceber a 

diversidade do bioma Cerrado. 

 

Tabela 1. Relação da classe, espécie e nome popular dos animais resgatados pelo Instituto Ayumi Aventureira 

durante o primeiro semestre de 2018 no município de Mineiro, Goiás. 

CLASSE ESPÉCIE NOME POPULAR 

Aves 

Aratinga aurea Jandaia-Coquinho 

Ara ararauna Arara-Canindé 

Brotogeris tirica Periquito-Verde 

Brotogeris chiriri Periquito-de-encontro-amarelo 

Amazona aestiva Papagaio-Verdadeiro 

Amazona xanthops Papagaio-Galego 

Ara nobilis Maracanã-Nobre 



 

 

Ara severus Maracanã-Guaçu 

Rhea americana Ema 

Tyto furcata Coruja-de-Igreja 

Athene cunicularia Coruja-Buraqueira 

Glaucidium brasilianum Caburé 

Ramphastos toco Tucanuçu 

Caracara plancus Carcará 

Rupornis magnirostris Gavião-Carijó 

Répteis 

Crotalus durissus Cascavel 

Bothrops alternatus Jararaca  

Boa constrictor Jiboia  

Eunectes marinus Sucuri 

Micrurus corallinus Coral-verdadeira 

Tupinampis teguixin Teiú 

Paleosuchus palpebrosus Jacaré-anão 

Mamíferos 

Nasua nasua Quati-de-cauda-anelada 

Procyon cancrivorus Mão-pelada 

Didelphis albiventris Gamba-de-orelha-branca 

Lutrolina crassicaudata Cuíca-de-cauda-grossa 

Tapirus terrestres Anta-Brasileira 

Puma concolor Onça-Parda 

 

 O quantitativo de animais resgatados avaliado no presente estudo foi diferente do 

levantamento realizado por Capaverde-Jr e colaboradores (2018) entre os anos de 2014 e 2016, 

que teve um total de 214 indivíduos. Já referente a Associação trilhas de caatinga de Picuí-PB 

houve entre os anos de 2013 a 2016 o resgate e a soltura de 148 animais, e a polícia militar 

ambiental de Cadeias-RO resgatou entre 2010 a 2013, 54 animais.  A diferença é preocupante, 

visto que a quantidade de animais resgatados pelo IAA é referente somente a um único 

semestre, e que a quantidade de animais que são resgatados vem aumentando 

consideravelmente com o passar dos anos. Sendo assim, ações de prevenção e educação 

ambiental precisam ser intensificadas na região do estudo. Em comparação aos trabalhos 

anteriores, a diferença também se constata entre as classes animais, em quem Capaverde-Jr e 

colaboradores (2018) identificaram 102 indivíduos répteis, 76 aves e 36 mamíferos, em relação 

a Associação trilha de Caatinga do Picuí-PB foram identificados 89 repteis, 28 aves e 30 

mamíferos (SANTOS, 2016), já a polícia militar ambiental de Cadeias-RO identificou 34 

repteis, 97 aves e 54 mamíferos (SILVA, 2014).  

 

CONCLUSÃO 

 

Em vista dos dados anteriores, é possível afirmar que independente da espécie, cada vez 

mais, animais tem perdido espaço para ações antrópicas e irresponsáveis do município, e isso 

se torna prejudicial aos habitantes e aos animais, este fato consolida a necessidade do 



 

 

investimento no policiamento do IAA, pois é o um dos poucos órgãos ativos na região focado 

na causa. 

Os presentes dados possibilitam perceber uma ínfima amostra da biodiversidade 

silvestre retirada do ambiente natural, demonstrando a necessidade de se expandir as ações e os 

recursos para operações de fiscalização. Outra medida preventiva importante é o 

desenvolvimento de atividades de conscientização ambiental, uma vez que o comércio, 

domesticação e caça de animais silvestres são práticas culturais enraizadas na região.  
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