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6.8. Mamíferos terrestres

“Verdadeiros animais terrestres são notavelmente raros e consistem 
ou de formas puras da terra firme, como os tatus de vida noturna, 

ou são mais ou menos adaptados à vida nos pântanos 
(antas, caititu, veados pequenos). A grande maioria 

dos mamíferos, porém, é a dos habitantes das árvores, às vezes 
corredores (mucura, tamanduá), às vezes trepadores e puladores 

(macacos) ou balançadores (macacos grandes) ou pendentes como 
as preguiças. E esta adaptação à vida arbórea é acompanhada por 

outras transformações dependentes, por sua vez e na 
maioria dos casos, da alimentação.” 

Hans Bluntschli



6.8. Mamíferos terrestres

São cerca de 400 espécies de mamíferos (mastofauna) na 
Amazônia, cerca de 7% do total mundial 
36 ameaçados de extinção
Estima-se que alcance mais de 450 espécies (WWF e 
Mamirauá descreveram 20 novos mamíferos 
recentemente)
Os estudos ainda são insuficientes e este número deverá 
aumentar, como prova a descoberta de novas espécies, 
inclusive de primatas (macacos) nos últimos anos 



6.8. Mamíferos terrestres

Roedores - 72 de roedores 
(ratos, cotias, pacas, 
capivaras) 



6.8. Mamíferos terrestres

Num único bicho-preguiça, 
biólogos encontraram um 
ninho de rato, diversas 
espécies de invertebrados e 
mais de 900 besouros 



São 11 espécies de edentados (sem dente, como os tamanduás), 



6.8. Mamíferos terrestres

Primatas: das 106 espécies
do Brasil, 39% ameaçadas. 
Mais de 60% na Amazônia
Estão entre os mamíferos 
mais ameaçados da 
Amazônia
Só no Aripuanã, Roosmalen
identificou 21 espécies, uma
das maiores
biodiversidades do planeta

Macaco de cheiro, Expedição Filosofica



6.8. Mamíferos terrestres



6.8. Mamíferos terrestres



6.9. Mamíferos voadores

Enrico Bernard encontrou 72 
espécies numa única área no 
baixo Tapajós (30 mil ha)
Estados Unidos – 45 espécies. 
Brasil 160 espécies 2 
hematófagas
Importantes polinizadores e 
dispersores de semente 



6.9. Mamíferos aquáticos

São duas espécies – a 
marinha e a fluvial, 
Possivelmente uma 
terceira espécie 
Marinha altamente 
ameaçada, a fluvial, 
extinta em diferentes 
locais 



Boto-cor-de-rosa, Novo Airão, AM



6.9. Mamíferos aquáticos

WWF e Mamirauá: relatório sobre descobertas de 2014 e 2015 
Nova espécie de golfinho fluvial (Inia araguaiaensis), 
Espécie da bacia do Tocantins-Araguaia:

“Os especialistas acreditam que essa espécie tenha se separado
das populações da bacia do Amazonas há quase três milhões de 
anos. As análises dos ossos do crânio demonstraram que a espécie
se distingue das outras duas do gênero Inia conhecidas
atualmente, o boto da Amazônia e o boto da Bolívia”



6.10. Descobertas

Em 4 anos (2014-18) 
somente o Museu Goeldi
descreveu “301 espécies de 
fungos, plantas e animais, 
incluindo espécies atuais e 
fósseis. Embora os
invertebrados sejam quase a 
metade nessa lista, é notável
a presença de grande
número de vertebrados”



Continue a pesquisar
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Continue a pesquisar
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“Se existe uma mensagem essencial que o naturalista pode aprender de observações ecológicas 
na Amazônia, é sobre a diversidade, pedra angular da Natureza. A bacia amazônica é, acima de 

tudo, nossa maior celebração da diversidade do planeta.” Michael Goulding
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