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Animais peçonhentos estão sempre presen-
tes no cotidiano de diferentes  grupos huma-
nos. O potencial histórico da relação homem-
-animal inclui  toda e qualquer percepção 
em relação à fauna, seja ela repúdio, medo,   
afeição ou curiosidade. O cur-
so enfocará a relação entre animais   
peçonhentos e a comunidade lo-
cal, cidades do Vale do Paraíba interior   
de São Paulo.

Animais peçonhentos são aqueles capazes de ino-
cular a peçonha em outros seres vivos para para-
lisá-los ou, quando sentem-se ameaçados como 
mecanismo de defesa. Quando ouvimos falar em 
animais peçonhentos, logo nos vem a mente a 
imagem de COBRAS, ARANHAS, e ESCORPIÕES,  
associando a estas figuras *s como “ASSASSINOS”, 
“MORTE”, “BICHOS DO MAL”, “COISA RUIM” e etc. 
Essa imagem de vilões é erradamente atribuída a 
estes animais, visto que os mesmos agem pura-
mente por instinto de defesa ou de sobrevivência. 
Muitos mitos e lendas giram ao redor deste tema, 
desde muitos anos antes de Cristo, com isso cria-
mos um medo inconsciente de animais que muitas 
vezes nem ao menos conhecemos e fazemos dessa 
relação um grande conflito. A interpretação equi-
vocada ou o desconhecimento sobre os aspectos 
da história natural dos animais peçonhentos e suas 
interações ecológicas somados aos mitos e lendas, 
estão associados a inúmeros relatos e acidentes 
registrados por habitantes rurais e das cidades. A 
presente palestra busca estabelecer as relações 
entre as diferentes áreas do conhecimento da bio-
logia, tais como a Ecologia Comportamental, Mor-

fologia, Fisiologia, Biogeografia e a Evolução com 
forte apelo às demonstrações sobre mecanismos 
de defesa animal em relação ao homem. Serão 
abordados conceitos de animais peçonhentos, ve-
nenosos, “estratégias reprodutivas” presentes no 
Reino Animal, de forma a contextualizar os animais 
peçonhentos num enfoque evolutivo e como ani-
mais representantes da rica biodiversidade da vida 
na Terra. Procura-se proporcionar um diálogo para 
resgatar as diferentes vertentes que constróem o 
pensamento sistemico e complexo de animais pe-
çonhentos e o homem. Será uma palestra educa-
tiva, em  que as características dos animais peço-
nhentos brasileiros de interesse médico e de seus 
respectivos casos de acidentes serão abordados, 
utilizando para isso, explanações orais auxiliadas 
pela projeção de slides referentes ao tema. Espera-
se, como resultado, que os participantes utilizem 
as informações transmitidas para a prevenção e 
socorro adequado a acidentes provocados por ani-
mais peçonhentos, pois as ideias pré-concebidas 
são obstáculos que podem prejudicar a capacidade 
de absorver novos conhecimentos e informações 
sobre o assunto em questão. 

animais peçonhentos e humanos, uma relação conflituosa

maura WatanaBe
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Para alguns segmentos da sociedade ocidental 
capitalista estar doente não significa um fenô-
meno exclusivamente biológico, acrescentam-
se a esse estado a incapacidade de trabalhar 
e a ameaça que este mal estar pode represen-
tar para a subsistência familiar. (D’HAUTAND e 
FIELDMAN, 1984)  Diante disso, se um indivíduo 
aparenta disposição e capacidade de trabalho, 
este se considera saudável. Boa aparência e a 
disposição para sair e passear são considerados 
menos significativos como definidores adequa-
dos de saúde para indivíduos adultos, embora 
estas predominem quando se tratam de crian-
ças. (QUEIROZ, 1993)

Da mesma forma que alguns grupos sociais se 
autodiagnosticam quanto ao estado de saúde-do-
ença, também se sentem capacitados para definir 
modos de intervenção sobre o estado de doença, 
a   partir daquilo que denominam de medicina po-
pular, isto é,  todas as representações e práticas re-
lativas à saúde e à doença que se manifestam sem 
o controle da medicina oficial (institucionalizada e 
regulamentada pelo poder público), com duas ver-
tentes mais importantes,  a medicina popular ou 
caseira, baseada principalmente nas ervas medici-
nais; e a medicina religiosa, baseada principalmen-
te em benzeduras. (QUEIROZ, 1984)

A terminologia ervas medicinais, se constitue em 
uma classe conceitual genérica que compreende 
uma variedade de plantas ou partes de plantas - ra-
ízes, folhas, troncos, sementes e frutos. São consi-
deradas terapêuticas, sendo usadas principalmen-
te como chás de uso interno, banhos e unguentos 
de uso externo. São partes vegetais consumidas no 

cuidado doméstico com a saúde e como estratégia 
no trato de sintomas e doenças de crianças. (RO-
DRIGUES, 2001)

Usar Plantas ou Ervas Medicinais não é um ato soli-
tário ou autônomo de indivíduos ou grupos sociais, 
ao contrário, é um processo de socialização, pois, 
nas formas coletivas de se obter a cura para um mal 
estar, os grupos sociais desenvolveram utensílios 
culturais diversos com uma linguagem própria. 
Os modelos de bem-estar se apresentam definidos 
localmente, respaldados histórico-culturalmente a 
partir de relacionamentos pró-ativos entre os se-
res humanos e deste com o ambiente onde vivem. 
É uma expressão social local e particular de um 
grupo social, como o uso de determinadas ervas 
medicinais e práticas curandeiras que quando não 
se contrapõem à massificação sócio-cultural da 
globalização, são tratadas com enfoques alternati-
vos de desenvolvimento.  

Esses modelos alternativos são vistos pelo merca-
do como instrumentos dinamizadores de ações, 
de intervenção que priorizam investimentos que 
tenham como base a tecnologia social e projetos 
comunitários, carregados de um despertar da soli-
dariedade e da mobilização por objetivos comuns 
nos grupos locais envolvidos e que devem ser con-
quistados  como recursos  exploráveis pela eco-
nomia de mercado globalizado.  Afinal, o uso de 
medicamentos é uma ação democrática e deve ser 
socializada com o mundo.

saúde amBiental e uso social das ervas medicinais 

paulo sérgio de sena
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Portanto, pensar o uso de ervas medicinais como 
somente uma medicina alternativa e pouco expres-
siva é um reducionismo cartesiano que merece ou-
tra expressão, talvez um status social que envolve 
o encontro com a identidade cultural do outro, as 
relações e a historicidade que se escreve. É uma 
oportunidade de trazer o humano, a saúde, a do-
ença e os recursos naturais para a arena social.
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Evolução e transformação do uso das plantas me-
dicinais para curar os males e agora sendo intro-
duzidas nos alimentos para melhorar a qualidade 
da saúde do homem, preservando e valorizando o 
patrimônio ecológico que a natureza oferece.

O conhecimento das propriedades curativas das 
plantas se espalhou pelo Oriente Médio, confor-
me registros em placas de barro de 3.000 a.C., e 
as trocas das espécies entre a China e a Babilônia 
aconteceram por volta de 2.000 a.C.. A farmaco-
péia babilônica abrangia cerca de 1400 plantas, 
os pergaminhos egípcios com citações de algumas 
espécies ficaram de herança para os Gregos e mais 
tarde, para os Romanos, e os Papiros de Ebers do 
Egito foram um dos mais antigos escritos que se 
tem conhecimento, datando de 1550 a.C. (LORENZI 
e MATOS 2002).

Nesta mesma época de 1550 a.C, médicos india-
nos desenvolviam avançadas técnicas cirúrgicas 
e de diagnósticos, e usavam centenas de plantas 
medicinais nos seus tratamentos, e a importância 
dada às ervas pelos hindus era muito grande, pois 
as consideravam filhas da mãe-terra; e cada uma 
era marcada por uma divindade e digna de todo o 
respeito (ANGELY, 1958). 

De acordo com Silva et al. (1995), na Europa, os 
progressos em relação a um maior conhecimento 
das propriedades dos vegetais foram dificultados 
pelas Instituições Religiosas, que condenavam a 
aprendizagem científica e encaravam a doença 
como um castigo, e a fitoterapia era reduzida aos 
mosteiros e curandeiros isolados.

Na América, a primeira referência ao uso de vege-
tais medicinais é o Manuscrito Badanius, de origem 
asteca, do século XVI. Até meados do século XX 
quando Fleming apresentou ao mundo o primei-
ro antibiótico, a penicilina, a medicina curativa se 
sustentava fundamentalmente em medicamentos 
extraídos das plantas e dos minerais.  
Acredita-se que as plantas eram utilizadas por mui-
tas tribos indígenas da América do Sul,  no Brasil 
desde a época do descobrimento, perdurando esta 
prática até hoje (CORRÊA et al., 1994).

Com a descoberta do Brasil em 1500, os coloniza-
dores começaram a acrescentar esses medicamen-
tos ao seu dia a dia, e com a chegada dos escravos, 
a “medicina africana” também foi incorporada, 
deixando nosso país numa posição privilegiada em 
termos de recursos e alternativas.
Esses conhecimentos, e o uso de plantas medici-
nais, aromáticas e condimentares, foram sendo 
transmitidos de geração em geração, contribuindo 
para que a sabedoria dos antepassados permane-
cesse viva. No entanto, com o aumento das popu-
lações nas regiões metropolitanas, muitos desses 
conhecimentos estão sendo esquecidos, ainda 
mais com a facilidade em adquirir remédios indus-
trializados (FURLAN, 1998).

O estudo das aplicações e dos usos tradicionais dos 
vegetais pelo homem tornou-se uma ciência mul-
tidisciplinar que envolve: botânicos, antropólogos, 
farmacólogos, médicos, engenheiros. (AMOROZO, 
1996).

a Boa saúde do homem evoluindo junto com o uso das 
plantas medicinais

SILVIA HELENA ESPINDOLA SALLES
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Com a passagem dos ciclos históricos em nossa re-
gião do Vale do Paraíba, houve explorações desor-
denadas da sua vegetação nativa, causando uma 
grande perda dos exemplares das plantas medici-
nais, aromáticas e condimentares, mas ao mesmo 
tempo ocorreu uma mistura muito grande de pes-
soas das mais variadas regiões.
Em consequência: suas sabedorias, lendas, crendi-
ces, artesanatos, culinárias, remédios caseiros tor-
naram essa região muito rica culturalmente e bem 
pouco explorada, tornando necessário aprofundar 
muito nas pesquisas. 

Segundo Furlan (2000), uma planta é classificada 
como medicinal por possuir substâncias que tem 
ação farmacológica, isto é, que agem no organis-
mo, provocando reações que resultam na cura ou 
na prevenção de doenças. Essas substâncias são 
denominadas de princípios ativos.
Algumas orientações são necessárias, pois existem 
muitas confusões que podem ser muito prejudi-
ciais  à  saúde, como, por exemplo: 

Quanto à aparência, mas uso e aroma diferentes. 
Ex: capim-limão (Cymbopogon nardus) e a citrone-
la (Cymbopogon citratus);

Quanto à toxidade. Ex:: maria-pretinha (Solanum 
nigrum ), pode-se consumir somente o fruto ma-
duro (pretinho), o verde é tóxico;

Quanto aos nomes Ex: boldo-do-chile (Peumus bol-
dus), não existe no Brasil, somente importado; aro-
mático,  mede entre 12 a 15 metros de altura. Bol-
do-baiano (Vernonia condensata), origem africana, 
mede 2 a 5m de altura, quebra facilmente com o 
vento. Boldo-da-terra  (Plectranthus barbatus ou 
Coleus barbatus), origem africana, mede 1 a 2m de 
altura, folha peluda, flor azulada, aromático. 

LORENZI e MATOS (2002) relatam que o emprego 
de plantas medicinais na recuperação da saúde tem 
evoluído ao longo dos tempos,  desde as formas 
mais simples de tratamento local, provavelmente 
utilizado pelo homem desde as cavernas até as for-
mas tecnologicamente sofisticadas da fabricação 
industrial utilizada pelo homem moderno. 
Hoje a preocupação com a qualidade de vida tor-
nou-se fundamental nos estudos contemporâneos, 
a saúde do homem passou a ser prioritária, mas a 
escassez de projetos educacionais relacionados à 
boa alimentação está levando ao crescimento de 

doenças crônicas,  relacionadas com a má alimen-
tação.

O papel da nutrição hoje vai além da ênfase sobre 
a importância de uma dieta balanceada, e deve al-
mejar a otimização da nutrição, com o objetivo de 
maximizar as funções fisiológicas e garantir o au-
mento da saúde, bem-estar e a redução do risco de 
doenças (ROBERFROID, 2002).
Neste contexto existem as plantas medicinais  que 
ao mesmo tempo são comestíveis, e podem ser in-
corporadas na alimentação para auxiliarem  o de-
sempenho nutricional e funcional do organismo. 

Podemos citar como exemplos: Salada de capu-
chinha (Tropaeolum majus) com as folhas, flores 
e tomatinhos cereja (Lycopersicon lycopersicum), 
muito rica em vitamina C; charuto de pariparoba 
ou caapeba (Pothomorphe peltata) recheado  com 
arroz e cenoura, ajuda na digestão; torta de bel-
droega (Portulaca Oleracea), caruru (Amaranthus 
viridis), e serralha (Sonchus oleraceus) contém cál-
cio, ferro e ajuda na digestão;  arroz com jambu  
(Spilanthes acmella),ajuda na digestão; salada de 
mentruz (Coronopus didymus), broto-de-bambu 
(Phyllostachys spp) e caruru (Amaranthus viridis) 
contém cálcio  e omelete de tanchagem (Plantago 
major), ajuda na digestão.



44 2º Congresso Integrado do ConheCImento: valores, soCIedade e mudança

REFERÊNCIAS 
AMOROZO, M.C.M. A Abordagem Etnobotânica 
da Pesquisa de Plantas Medicinais in Di Stasi, L.C 
et al. Plantas Medicinais  Arte e Ciência: Guia 
de estudo interdisciplinar. São Paulo: Ed. Unesp,  
1996. 229p. p 47- 67.
ANGELY, J. Tratado de Botânica Aplicada à Farmá-
cia. 2 ed, Curitiba: Ed. Phyton, 1958.
CORREA, Jr. C; MING, L. C; SCHEFFER, M.C. Cultivo 
de Plantas Medicinais, Condimentares e Aromá-
ticas, 2 ed. Jaboticabal – FUNEP, 1994 – 162 p.
FURLAN, M. R. – Cultivo de Plantas Medicinais 
Cuiabá: SEBRAE/MT – 137 p. – 1998 (Coleção 
Agroindústria, volume 13).
____________. Plantas Medicinais: Noções Bási-
cas para a 3 ª idade. Revista: A Terceira Idade Ano 
XI, nº. 19 04.2000. Sesc-SP, p 45-61.
LORENZI, H e MATOS, A.F.J. Plantas Medicinais no 
Brasil: nativas e exóticas – Nova Odessa, São Pau-
lo: Instituto Plantarum, 2002.
ROBERFROID MB. Global view on functional foo-
ds: European perspectives. British Journal of Nu-
trition 88: S133-S138 (Suppl. 2). 2002.
SILVA, I. CARDOSO, M. L. C, CONEGERO, C. I. FRAN-
CO, S. L; et al. Noções Sobre Organismo Humano 
e Utilização de Plantas Medicinais – Cascavel. As-
sorte, 1995 . 203 p.



45ano 1, nº 2, vol. 2, 2009, p. 

A introdução de organismos vivos em diferentes 
áreas tem sido um problema ambiental muito sé-
rio, talvez o mais sério de todos, no que diz res-
peito ao equilíbrio dos ecossistemas naturais, que 
tem acompanhado o homem ao longo de toda a 
sua história. Outrora, o homem levou, daqui para 
ali várias espécies e assim modificaram muitos 
dos ambientes naturais, principalmente no entor-
no das vilas, das cidades e mesmo dos pequenos 
núcleos urbanos, onde as populações humanas se 
instalaram e se fixaram ao longo do tempo.

Assim, muitos organismos que o homem, desde 
cedo, aprendeu a cultivar e a reproduzir através da 
Agricultura, da Pecuária e da Domesticação, come-
çaram também a se estabelecer em áreas diferen-
tes daquelas regiões primitivas e endêmicas onde 
se originaram e desenvolveram. O cinturão verde, 
obrigatório à sobrevivência, trouxe as plantas, a 
necessidade de carne, do leite e dos ovos,  trouxe 
alguns animais, por fim, o relacionamento afetivo 
e a carência física trouxeram outros animais. Isso 
sem contar que a existência e o crescimento das 
próprias cidades, além de diminuir progressiva e 
significativamente os espaços naturais, também 
permitiu o desenvolvimento de uma série de ou-
tros organismos na casa do homem, em todos os 
lugares do mundo. A Fauna Urbana e Fauna Si-
nantrópica (associada ao homem) são quase que 
exclusivamente as mesmas no mundo inteiro; se 
não são as mesmas espécies, são espécies muito 
próximas.

O homem espalhou essas espécies pelo mundo 
afora, tornando muitas delas, artificialmente cos-
mopolitas e outras exclusivas de regiões totalmen-
te distintas de suas áreas originárias. Raramente 
esses organismos voltaram à condição silvestre de-

pois da interferência humana, embora haja umas 
poucas exceções. Sendo assim, a grande maioria 
desses organismos continua acompanhando o ho-
mem e consequentemente, eles não são mais en-
contrados nas condições naturais.

Mais recentemente, o homem propiciou alguma 
volta ao processo de introdução de organismos, 
por conta de necessidades agrícolas modernas, 
necessidades médicas ou mesmo industriais. Isso 
tem produzido efeitos, cada vez, mais maléficos 
aos ambientes naturais, os quais hoje estão ex-
tremamente reduzidos. Alguns desses organismos 
introduzidos são estimulados na sua capacidade 
reprodutiva, pois há um interesse, geralmente eco-
nômico, na sua multiplicação. Desta forma, modifi-
cam-se também os ambientes generalizadamente, 
criando grandes áreas diferenciadas artificiais para 
permitir a manutenção dessas espécies. Por exem-
plo, as áreas para criação de gado bovino ou para 
produção de soja aqui no Brasil.

Algumas vezes, nem há necessidade de se criar 
mecanismos adicionais, pois as próprias espécies 
têm recursos especiais que lhes permitem garantir 
as novas áreas de ocupação. Por exemplo, as po-
pulações de Eucaliptos aumentam no mundo todo, 
enquanto outras espécies diminuem e muitas até 
desaparecem. Ora, o Eucalipto é uma planta alta-
mente competitiva que impede a presença e o de-
senvolvimento de outras na área onde vive. Sendo 
assim, aquele ambiente vai gradativamente mu-
dando, até que só existam Eucaliptos no local. Isso 
é terrível, tanto ambiental, quanto social, emocio-
nal e moralmente, pois é fácil imaginar o que irá 
acontecer lá na frente. Uma paisagem homogênea, 
monótona e triste, na qual os animais praticamen-
te desaparecem e cujo solo fica seco, empobrecido 

a introdução de animais exóticos e suas consequências 

LUIZ EDUARDO CORRÊA LIMA
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e após sucessivos cortes do Eucalipto fica total-
mente estagnado e tendendo  à desertificação.

Locais urbanos estão cheios de parques, praças e 
ruas com arborização exótica e com pássaros e ou-
tros animais estranhos à nossa fauna. O pardal, por 
exemplo, está no mundo inteiro e ainda bem que 
ele prefere as cidades, imaginem se essa espécie 
de pássaro resolvesse ocupar áreas naturais, o que 
seria dos pássaros nativos, haja vista o tamanho 
das populações de pardais.

Aqui no Brasil, além do Eucalipto já citado, temos 
alguns exemplos clássicos de introdução muito mal 
sucedidos e que tem comprometido muito o am-
biente natural. Por exemplo, o javali no Pantanal e 
no Rio Grande do Sul; o Caramujo Gigante Africano, 
tão em moda, introduzido no Paraná e hoje encon-
trado em quase todo o país; o cavalo em Roraima; 
a garça carrapateira da Flórida, na Ilha de Marajó, 
que já chega ao Paraná e vários outros exemplos 
lastimáveis.

No passado nós pecávamos mais não sabíamos, 
porque nós não tínhamos conhecimento dos 
problemas que a introdução de espécies exóticas 
poderia trazer, mas hoje não podemos mais con-
cordar com certas práticas. Hoje falamos muito em 
controle biológico, como uma boa maneira de con-
trolar pragas, o que é uma verdade. Mas, isso não 
pode ser feito aleatoriamente, não se pode sair por 
aí colocando um animal para comer o outro sem 
critério e principalmente, sem controle. O risco é 
muito grande e talvez, lá na frente, determine um 
problema maior. A perda, cada vez maior, da Biodi-
versidade e crescente degradação dos ambientes 
naturais é em grande,  parte consequência da in-
trodução de espécies.

Vejam bem, a introdução em si não é um mau ne-
gócio, porém as consequências ecológicas da intro-
dução é que podem produzir resultados catastrófi-
cos, os quais na maioria das vezes não podem ser 
solucinados. Desta maneira, a espécie introduzida, 
acaba por adaptar-se ao novo ecossistema, pois 
vai ocupar um nicho vago ou competir com uma 
espécie nativa que ocupe um nicho semelhante 
àquele que ocupava no seu ambiente primitivo. 
Nessa competição, o alienígena (a espécie exóti-
ca) acaba se saindo melhor, até porque não pos-
sui predadores e nem inimigos naturais na área, 
ficando mais livre para ocupar os espaços locais. 
Se, além disso, esta espécie exótica for profícua re-
produtivamente, em tempo muito rápido sua po-
pulação começa a sobressair quantitativamente na 

comunidade. Geralmente é isso mesmo que acon-
tece, ou seja, a espécie exótica reproduz-se mais 
e melhor que a nativa, suplantando cada vez mais 
o número de indivíduos das populações naturais. 
Com isso, as espécies nativas vão tendo suas po-
pulações diminuídas progressivamente, em alguns 
casos, até a extinção total na área em questão. 
Há, em Ecologia, uma noção clara de que duas espé-
cies não podem ocupar o mesmo nicho ecológico. 
Quando isso ocorre,  elas entram em competição,  
interespecífica, a qual acaba por levar à continuida-
de de uma delas e à extinção da outra. As nativas 
sempre perdem esta competição, exatamente por 
outras questões ecológicas, como a falta de preda-
dores das exóticas e a dependência efetiva daquele 
ambiente através de vários aspectos pelas nativas. 
A nossa volta está repleta de espécies introduzi-
das. A nossa mesa tem carne de boi, de porco, de 
galinha, tem feijão e arroz; a nossa cozinha tem 
moscas domésticas; a nossa casa tem baratas fran-
cesas, a nossa horta tem alface, o nosso jardim tem 
roseiras a caracóis exóticos, o nosso pomar tem 
peras e maçãs, algumas de nossas florestas tem 
javalis e cavalos. Muitas dessas introduções foram 
ocasionais e outras foram provocadas. De qualquer 
forma, no passado, quando fizemos essas introdu-
ções não conhecíamos os riscos que elas poderiam 
oferecer.

Hoje, porém, a questão é muito mais séria, pois 
além de sabermos dos riscos potenciais, os espa-
ços naturais estão muito mais escassos e um dese-
quilíbrio pode produzir mais facilmente o caos to-
tal para os diferentes ecossistemas terrestres. Não 
podemos desfazer o que já fizemos, não há mais 
possibilidade física para isso e mesmo que houves-
se tal possibilidade, existem várias outras questões 
de ordem social, legal, cultural e até moral, além 
da problemática ambiental envolvida, o que nos 
impossibilitaria de simplesmente tentar reorga-
nizar as coisas. O mundo está muito longe de sua 
base natural e não há como retroceder.

Por outro lado, não podemos nos dar ao direito de 
deixar, outra vez, um inseto, o bicudo, por exem-
plo, escapar de um Laboratório e virar praga de 
algodão,  numa região onde ele jamais poderia ser 
encontrado naturalmente. A fragilidade dos ecos-
sistemas naturais, em particular os ecossistemas 
tropicais ricos em diversidade, mas com popula-
ções naturais relativamente pequenas e principal-
mente dos ecossistemas artificiais agrícolas, não 
nos permite arriscar mais nada. Mesmo as técnicas 
de controle biológico, tão propriadas hoje em dia, 
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precisam ser bem estudadas, entendidas e contro-
ladas para evitar problemas consequentes.

A expressão “inimigo natural” tão usada no contro-
le biológico, precisa ser mais bem definida. Inimi-
go natural é alguém que atua no controle popula-
cional de outro alguém que vive naturalmente na 
mesma área que a sua e não uma espécie intro-
duzida que irá atuar no controle populacional de 
outra espécie. Um animal da Ásia não tem “inimi-
gos naturais” na América do Sul, até porque, natu-
ralmente essas espécies jamais se encontrariam, o 
homem é quem permitiu e propiciou tal encontro, 
através da introdução de, pelo menos, uma delas 
na área da outra.

São conhecidos e famosos os casos das doninhas 
na Jamaica, dos coelhos na Austrália, dos carnei-
ros nas Ilhas Galápagos e tantos outros em que a 
introdução de organismos vivos foi um grande ma-
lefício e que até hoje trazem problemas às  locali-
dades envolvidas. Mas, não precisamos ir tão lon-
ge, temos exemplos aqui bem perto de nós, como 
a introdução da Rã americana aqui no Sudeste do 
Brasil, que dizimou a nossa Rã pimenta; a introdu-
ção do tucunaré da Bacia Amazônica nos Lagos do 
Estado de Minas Gerais e vários outros exemplos.

Temos que evitar a qualquer custo que o processo 
de introdução de organismos continue acontecen-
do de forma arbitrária, pois não temos mais áreas 
e muito menos tempo para garantir que os resul-
tados possam ser satisfatórios. A Legislação nesse 
sentido já existe, entretanto é preciso que as pes-
soas conheçam esta Legislação e se conscientizem 
de que essa é uma questão séria e que precisa ser 
tratada corretamente.  Além disso, não podemos 
nos esquecer de orientar as pessoas que é necessá-
rio preservar bancos genéticos de espécies nativas 
em seus ambientes naturais, pois a manutenção 
da Biodiversidade do planeta é fundamental para a 
manutenção do próprio planeta e da continuidade 
dos processos evolutivos que permitiram o atual 
nível de organização e composição biogeoquímica 
em que a Terra se encontra.


