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Pronto, agora você já conhece as antas!  Elas são incríveis, não é? Então, vamos
conhecer mais sobre a anta que vive bem perto da gente, aqui no Brasil?

PRAZER, SOMOS AS ANTAS
Você sabia que existem quatro espécies de antas? Sim, é exatamente isso! Três vivem
nas Américas e uma no sudeste da Ásia. São elas: anta centro-americana (Tapirus
bairdii),   anta da Montanha (Tapirus pinchaque), anta da Malásia ou asiática (Tapirus
indicus) e  anta sul-americana (Tapirus terrestris). Você deve estar se perguntando qual
delas vive aqui no Brasil, não é? Calma, a gente logo explica.

Primeiro, vamos falar da aparência delas. Você sabe qual é a menor e a maior das
espécies de antas? A anta da Malásia pode pesar quase 400 kg e é a maior delas! Já a
anta-da-montanha, pesando entre 160 e 250 kg, é a menor delas. Todas elas têm cerca
de dois metros de comprimento e possuem, aproximadamente, um metro de altura.
Geralmente, as fêmeas são maiores do que os machos. Interessante, não é?

Já deu tempo de adivinhar aí qual das antas é a que vive aqui no Brasil? Acertou quem
disse que é a anta sul-americana!! Ela também é chamada de anta brasileira. Nós a
encontramos também em mais dez países da América do Sul e isso quer dizer que ela
tem a maior distribuição geográfica das quatro espécies. E, por viver em tantos lugares
diferentes, no Brasil, podemos encontrá-la na Amazônia, no Cerrado, na Mata Atlântica
e no Pantanal. Isso é demais, concorda?

Lá longe, mora a anta da Malásia, que apesar de ter esse nome, não está presente só
nesse país (Malásia), mas também em alguns outros do sudeste asiático, como, por
exemplo, na Tailândia e na Indonésia. Ela é a mais diferente, porque tem uma coloração
preta e branca, que a ajuda na camuflagem, nas florestas em que vivem. Já a anta-da-
montanha, é chamada assim por viver em florestas de altitude, nas montanhas do
Equador, Colômbia e do Peru, ou seja, elas são ótimas escaladoras e aguentam firme
ambientes muito frios! Elas são bem peludinhas e possuem os pelos ao redor da boca e
da ponta das orelhas brancos, diferente do restante do corpo que é marrom escuro. É
uma gracinha!

E, por fim, apresentamos a anta centro-americana, que é a maior e mais pesada das três
espécies de antas que vivem nas Américas, e sua tromba é um pouco mais comprida que a
da anta sul-americana. E onde podemos encontrá-la? Ela ocorre desde o México até o
norte da Colômbia, e um pedacinho do Equador. Um pouquinho longe de onde moramos!
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 E o que será que a anta come? Não se preocupe, no próximo cartão você descobrirá
qual é o seu alimento preferido e o quanto ela é importante para a floresta!

A anta, conhecida pelo nome científico Tapirus terrestris é, assim como você, um
mamífero. Mas espera, ela vive nas florestas e em outros habitats naturais, e não
nas cidades! Ela é o maior mamífero terrestre nativo do Brasil, sabia disso? Para
você entender melhor, ela é quase do tamanho de um pônei e pode pesar até 250 kg,
quando adulta. Assim, como acontece na outras três espécies de antas, a fêmea
geralmente é maior do que o macho.

A anta tem uma linda crina na cabeça, assim como os cavalos, mas a dela é bem
curtinha. Suas orelhas são arredondadas e têm as pontas brancas. Seu nariz, tão
charmoso, é bem diferente da maioria dos animais, e é chamado de tromba; não é
tão grande quanto a de um elefante, mas a ajuda a pegar os alimentos. Ela tem a
cauda bem pequenina e a cor dos seus pelos é castanho-escuro. Porém, quando
filhotes, nascem marronzinhas e tem pelos branquinhos, que formam listras por
todo o corpo, mas depois que crescem, essas listras desaparecem. 

Já que estamos falando de filhotes, vocês sabe como as antas se reproduzem?
Primeiro, você precisa saber que elas são solitárias e só andam em pares quando
estão em acasalamento ou quando isso já deu certo, e a mãe está com o filhotinho.
Ah, machos e fêmeas podem se acasalar várias vezes, tanto na terra quanto na água.
E, depois de 13 ou 14 meses, a fêmea dá a luz a um único filhote, que pesa entre 7 e 11
kg, aquele da listrinha branca e corpinho marrom. Para a fêmea cuidar do seu
filhote, ela precisa de muita energia também, não é?
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MEU NOME É "TAPIRUS TERRESTRIS", MAS PODE ME CHAMAR DE ANTA

As listrinhas ajudam na camuflagem
do filhote durante a luz do dia. Isso é
muito interessante, não é? Mas com
qual idade essas listrinhas
desaparecem? Por volta dos seis
meses de idade, esse padrão de cor
começa a sumir e, aos 10 meses de
idade, eles já se parecem com os
adultos.

Imagens Pró-Tapir



 A anta (Tapirus terrestris) é um animal herbívoro, o que quer dizer que ela
só se alimenta de folhas, frutos e outras partes das plantas. Por isso, ela
pode consumir cerca de 40 kg de alimento, por noite, para obter a
quantidade de nutrientes necessária. Impressionante, não é? E, nas
florestas, algumas árvores podem produzir frutos deliciosos, bastante
suculentos, que ela adora comer, como o cajá, o oiti, o jenipapo, os
coquinhos das palmeiras, entre tanto outros. Esses frutos são bem
grandes e somente a anta consegue comê-los, sabia? Enquanto anda muito
pela floresta, a anta espalha muitas sementes dos frutos que come, pelas
suas fezes. Sabe o que isso quer dizer? Que a anta é uma grande
dispersora de sementes e, assim, ajuda a manter a floresta viva, plantando
novas árvores.  E é por isso, que nós a chamamos   de “Jardineira das
Florestas”.
Se a anta desaparecer das florestas, muitas plantas também deixarão de
existir. Mas só as plantas? Não! A gente já imagina que plantas que
crescem nas fezes das antas compõem a floresta e servem de abrigo para
pequenos animais e outros seres da natureza. Porém, principalmente,
servem como fonte de alimento para muitos outros animais herbívoros e
frugívoros, como várias aves, a cutia, a paca, os queixadas, os macacos, as
cuícas, e muitos outros! Esses animais, por sua vez, são presas de outras
espécies, como por exemplo a onça-pintada, conhecidos comumente como
predadores. Viu como tudo está interligado?

E, para você se encantar ainda mais, sabia que
pequenos invertebrados também dependem das antas?
E quem são eles? Os besouros rola-bosta! Que eles se
alimentam de fezes de animais, talvez você já saiba,
mas que muitos deles se alimentam das fezes das
antas, pode ser uma novidade, não é? Então, já
imaginou o que pode acontecer com eles, se a anta
desaparecer? Lá se vão os rola-bostas e tudo o que eles
fazem de bom para as nossas florestas, pois eles
prestam um serviço importante na decomposição e na
fertilidade dos solos. Percebe como é importante essa
relação entre as espécies?

Agora você sabe o quão importante a floresta é para as antas e vice-versa, e
como elas interagem semeando vida, mantendo nossas florestas vivas!

A JARDINEIRA DAS FLORESTAS
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Os ambientes onde as antas vivem, como as florestas,
chamam a atenção de muitas pessoas por sua beleza e
seu colorido. Algumas pessoas visitam a floresta para
estudar sobre as antas, outros animais e as plantas,
como os pesquisadores; outras para passear e
observar o que há de mais lindo na natureza,
aproveitando o visual. Mas será que isso é sempre
benéfico? Algumas vezes, atrair tanta atenção pode ser
perigoso, e coisas ruins podem acontecer e prejudicar
os moradores da floresta. Você sabe o que pode
acontecer?
O Desmatamento é um problema antigo e muito sério
para as antas. Quando as cidades ou a agricultura
invadem o lugar das florestas, e competem pela
riquezas naturais, há uma perda do ambiente que
fornece abrigo para as antas e do alimento que fornece
energia para elas realizarem suas atividades. Além
disso, os rios e córregos secam ou deixam de existir, e
elas, que tanto adoram ficar na água, perdem mais um
pedacinho da sua casa. 

SOCORRO, EU ESTOU AMEAÇADA
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E se você pensa que, depois do que já falamos, os
perigos acabaram... Que nada! Incêndios também
destroem as florestas e afetam a nossa biodiversidade.
Como as antas são herbívoras, as queimadas destroem
o seu alimento e o seu local de abrigo, e as forçam a
procurá-los em outros locais, onde elas podem sofrer
com outros perigos! 
Cada anta que morre, em uma determinada região,
aumenta a chance de sua população desaparecer. Isso
é muito triste! No entanto, não precisamos ficar aqui
sentados, vendo tudo isso acontecer. Vamos pensar em
boas ações para ajudar a proteger as antas?

Porém, não é só o desmatamento que pode causar a extinção das antas e de seus
amigos da floresta, a caça também foi e ainda é um problema muito grave! Você sabia
que as antas ainda são caçadas por causa da sua carne e do seu couro? Precisamos
lembrar que caçar qualquer animal é crime! Então, além do desmatamento e da caça, o
que mais pode causar a extinção das antas?

Os atropelamentos! Muitas antas morrem ao serem atingidas por veículos, nas estradas e
rodovias que são construídas ao redor do seu habitat natural. No norte do Espírito Santo,
uma rodovia passa BEM NO MEIO de um bloco florestal que abriga muitas antas e, por isso, 
já perdemos algumas antas nos últimos anos. A anta é um animal muito grande, imaginem o
perigo dessa colisão, tanto para a anta quanto para o motorista!

 Uma delas é começarmos a usar o nome Anta como
elogio, e não como xingamento. Ao contrário do que
dizem, as antas são animais inteligentes e possuem
uma grande quantidade de neurônios, fato
comprovado cientificamente. Além disso, você também
já aprendeu o quanto elas são importantes para as
florestas e para todo o ecossistema, não é mesmo?
Então, vamos combinar que Anta é Anta!
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ARTE NA FLORESTA
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Pela aquarela consigo contar uma história ...
NOS DISTANCIAMOS DA NATUREZA E ESQUECEMOS QUE FAZEMOS PARTE DELA.

ITATIELE FARIAS VIVIANObra "contada" por

Anta, a Jardineira da Floresta. Itatieli Farias Vivian. Abril, 2020.



Até logo!

No dia 27 de abril, comemoramos o Dia Mundial de Conservação
das quatro espécies de antas encontradas no mundo. É um bom
momento para mostrarmos às pessoas o quanto esses animais
são incríveis, ameaçados e, principalmente, o quanto podemos
fazer para ajudar na sua conservação!


