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Projeto Mucky:
 proteger e preservar é preciso

Por Paula Diniz | Fotos Érico Hiller
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“No dia 6 de agosto de 1985 eu estava, finalmente, com o  
Mucky em mãos”, conta Lívia Botár, criadora do Projeto Mucky, 
nome do sagui que deu origem ao trabalho e trajetória de vida 
dela com os macacos. Antes de Mucky, Lívia era publicitária, 
sócia de um estúdio de produção gráfica. O pequeno sagui mu-
dou completamente sua vida: para melhor. Trouxe novo sentido 
e uma nobre missão. Lívia chegou a ter 112 macacos em vivei-
ros instalados em sua própria casa no bairro do Limão, em São 
Paulo, até 1995. Desde 2004 beneficia mais de 220 primatas 
que vivem em uma bela sede de 20 mil metros quadrados em 
Itu, SP. O terreno foi doado por uma parceira do Projeto. 

Há 29 anos Lívia leva o Projeto Mucky no muque, como diz 
sorrindo de contentamento, apesar das grandes dificuldades 
que enfrenta para manter a ONG com a qualidade que tem. 
“Durante todos esses anos, recebemos o apoio vital de pesso-
as maravilhosas que se sensibilizaram e entenderam a impor-
tância de proteger e preservar estes primatas. Afinal, estamos 
interconectados, somos todos interdependentes.”

O Projeto

O Projeto Mucky é uma ONG e um órgão de utilidade pública 
municipal que cuida de primatas de diversas espécies brasilei-
ras. Socorrer, medicar, manter, pesquisar, buscar a procriação 
das espécies em risco e, mesmo considerando as dificulda-
des, reintegrar os primatas à natureza é o desejo do Projeto. 
“A reintegração é um sonho. Para isso, precisamos de um pa-
trocinador que possa nos proporcionar esse trabalho com os 
macacos que têm potencial emocional e clínico para retornar à 
natureza.” É o único projeto do gênero no Brasil. Também ocu-
pa-se em combater o comércio de animais silvestres através 
da conscientização e educação ambiental.  Desde que surgiu, 
quase dois mil macacos já foram cuidados, recebendo trata-
mento direto ou indireto. Profissionais de diversas áreas tam-
bém ganharam orientação sobre os primatas, para colaborar 
como voluntários. 

Hoje são 15 funcionários trabalhando e morando na sede em 
Itu e cerca de 25 voluntários com participação presencial ou 
à distância. Eles limpam os viveiros, ajudam a cuidar dos ani-
mais, trabalham no site, nos materiais de comunicação do Pro-
jeto, entre muitas outras possibilidades de contribuição.

Felizes os macacos que chegaram até o Mucky, o paraíso dos 
primatas. Lá, o tratamento é de primeira. O diferencial e a força 
do Projeto é sua metodologia multidisciplinar, com tratamento 
individualizado, holístico e 24 horas. Os macacos fazem acu-
puntura, hidroginástica, têm alimentação balanceada, brinque-
dos em seus viveiros – todos identificados por plaquinhas com 
os nomes dos moradores.

A origem dos macacos acolhidos é das mais diversas: maus 
tratos, abandono, apreensão, encaminhamento de animais per-
didos e feridos etc. Lívia lamenta ao lembrar que a comerciali-
zação de animais silvestres é legalizada desde 2004. Com isso, 
o número de pessoas que possuem macacos como animais de 
estimação é muito grande. “Muitos lidam com o animal como se 
fosse um brinquedo. Quando cansam ou enjoam dele, simples-
mente o descartam ou passam a mal tratá-lo.” 

Admirável o amor, a coragem e dedicação desses funcioná-
rios e voluntários. Eles precisam de doações, patrocinadores, 
padrinhos que financiem os custos mensais dos macacos, da 
estrutura e dos funcionários. “A parte financeira é nosso maior 
desafio. Precisamos de doações com urgência para conseguir 
levar o Projeto adiante.” 

Hoje, o apoio de pessoa física representa 95% da verba da ONG, 
que tem muitos parceiros, mas não patrocinadores. Represen-
tantes do Projeto participam de feiras, eventos e ministram 
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palestras sobre meio ambiente e primatas. “Desestimulamos 
as pessoas a terem animais silvestres. Nos últimos dois me-
ses, graças à competência da nossa equipe e ao amor que 
dedicamos ao trabalho, não tivemos nenhum caso de óbito e 
conseguimos ter sucesso em 100% dos casos de recuperação 
dos macacos que acolhemos.”

Como contribuir?
Para ser voluntário, é preciso preencher o formulário no site e 
marcar a entrevista na sede do Projeto com antecedência. “O 
que o voluntário quiser e souber fazer será muito bem-vindo. 
Importante é que haja comprometimento, regularidade e amor 

ao trabalho.” Para ser padrinho, pessoa física pode contribuir a 
partir de 30 reais; empresas, a partir de 2 mil reais. O Projeto 
também precisa de patrocinadores.

Qual perfil vocês buscam nos candidatos a voluntários?
“Paixão por natureza e pelos animais, capacidade de se adap-
tar à vida rural, perceber o outro e suas necessidades e dispo-
sição para mergulhar no trabalho.”

“Primeiro foi necessário civilizar o homem em relação ao pró-
prio homem. Agora é necessário civilizar o homem em relação 
à natureza e aos animais.” (Victor Hugo)


