O futuro do lobo-guará depende principalmente de uma
mudança de atitude das pessoas em relação à natureza.
O “Programa para a Conservação do Lobo-Guará - Lobos
da Canastra” adotou como uma de suas linhas de trabalho o
desenvolvimento de ações de comunicação e educação. Com
isso nasceu o projeto Sou Amigo do Lobo.

O Cerrado vai diminuindo dia a dia,
E com ele perdemos água, árvores, bichos.
Toda um infinidade de belezas.
Se o lobo não desistiu de cuidar do Cerrado,
de fazer esse mundo melhor,
Porque você vai desistir?

Colabore com essa idéia.
Seja você também um
Amigo do Lobo!

www.amigodolobo.org

O projeto promove a melhoria das relações do ser humano com
os lobos e o ambiente onde vivem, por meio do envolvimento
de toda sociedade nas questões ligadas à sua conservação.
Com uma maior disseminação de informações sobre o loboguará, do conhecimento científico e cultural, teremos mais
sucesso na implementação das estratégias para a conservação
da espécie e dos habitats em que eles ocorrem.
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Projeto
Sou Amigo do

Lobo

O lobo-guará é uma espécie ameaçada de extinção.

É o maior canídeo da
América do Sul. Possui
uma ampla distribuição,
habitando as formações
abertas centrais do
continente.

Muitas pessoas não gostam dos lobos, por medo ou
principalmente por atacarem a criação de aves domésticas.
Com isso, não percebem sua importância.

O lobo-guará se alimenta de diversos
tipos de frutos. Com isso, muitas plantas
são disseminadas ao longo de seu grande
território, fazendo papel de semeador.
Os lobos ingerem as sementes sem querer,
que passam pelo trato digestivo e saem
prontas para germinar na terra, em áreas
muitas vezes distantes de onde a planta
estava originalmente.

Lobos e produtores podem viver em harmonia se a criação não
estiver disponível, vulnerável.

rodrigocunha

O Brasil é o país onde
é mais encontrado,
mas aparece também
na Argentina, Paraguai,
Bolívia e raramente no
Perú e Uruguai.

As principais AMEAÇAS à sobrevivência do lobo-guará são:

Ocorre principalmente
no Bioma Cerrado e
em algumas áreas da
Mata Atlântica. Pode
eventualmente aparecer
também em regiões
mais altas do Pantanal.

domésticas e por crendices populares.

A espécie está listada
entre as ameaçadas de
extinção no Brasil como
Vulnerável.

Ao se alimentarem de roedores, trabalham como aliados aos
produtores controlando assim as populações desses animais
atraídos pelos silos e sacas de grãos.

• perda de ambientes favoráveis devido à degradação do Cerrado;
• morte por atropelamentos em rodovias;
• obtenção de doenças devido ao contato com cães domésticos;
• perseguição e caça em retaliação aos conflitos com criadores de aves

Além das relações diretas na conservação da biodiversidade
do Cerrado, a ausência da espécie pode ter também
consequências indiretas negativas na natureza.
Mantendo os lobos-guarás em seu lugar natural, saudáveis,
estamos ajudando a manter o equilíbrio ambiental.

