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Um meio ambiente bem conservado tem grande valor econômico, e

social. Mantê-lo significa preservar todos os seus componentes em boa co icões;

ecossisternas, comunidades e espécies. O aspecto mais sério do perigo ambieazal é

a extinção das espécies. As comunidades podem ser degradadas e confinadas "-

espaço limitado, mas na medida em que as espécies originais sobrevivam, --

será possível reconstituir as comunidades. Da mesma forma, a variaçào ética

das espécies será reduzida se o tamanho da população for diminuído mas

podem ainda recuperar o potencial de sua variação genética através de m

seleção natural e recombinação. Entretanto, uma vez que a espécie é extin

formação genética única contida em seu DNA e a combinação especial de car-

acteres que ela possui, estarão perdidas para sempre. Uma vez que uma espécie

tenha sido extinta, sua população não pode ser recuperada, a comunidade 'e

habitava torna-se empobrecida·e seu valor potencial para os seres humano

poderá se realizar.

Taxas de Extin~ão
O termo "extinto" tem muitas nuances e seu significado pode variar de-

pendendo do contexto. Uma espécie é considerada extinta quando nenhum indi-

víduo daquela espécie permanece vivo em todo o mundo: "A ararinha azul está
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FIGURA 2.1. A

arannba a'{fd (<:;")'0-
nopsitta spixii) consta
da lista de espécies amea-
çados do mAMA como
sendo extinta da natureza.
Por esta razão, foi criado O

Projeto .Arannba Azu4 cujo
/ogotipo se vê acima.

extinta" (figura 2.1). Se os indivíduos de uma es-

pécie permanecem vivos apenas em cativeiro ou

em quaisquer outras situações controladas pelo

homem, a espécie é considerada extinta: "O Pau-

Brasil está praticamente extinto nas matas, mas se

desenvolve bem quando cultivado". Em ambas as

situações, as espécies seriam consideradas global-
mente extintas. Uma espécie é considerada localmente

extinta quando não é mais encontrada na área em

que habitou anteriormente, mas ainda pode ser

encontrada em algum outro lugar do ambiente

selvagem. Alguns biólogos conservacionistas con-

sideram uma espécie ecologicamenteextinta se ela se

mantém em número tão reduzido que seu efeito

sobre outras espécies da sua comunidade é quase

imperceptível: A ariranha (Pteronura braszliensis),

por exemplo, está ecologicamente extinta no Es-

tado de Minas Gerais; existem tão poucas arira-

nhas na natureza que seu efeito de predação nas

populações é insignificante (figura 2.2).
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FIGURA2.2. A
.Anranba (pteronura
brasiliensis) é uma es-
Péciepredadora de topo
de cadeia. Ela consta
da lista de espécies
ameaçadas da Funda-
ção Biodiversitas, como
sendo lima espécie
extinta no Estado de
Minas Gerais.



Uma questão vital para a biologia de conservação, é quanto tempo le-

vará para que uma determinada espécie se torne extinta, a partir de uma red ção

dramática de sua área de ocorrência, ou após a degradação e/ou fragmencação de

seu habitat. Quando as populações são reduzidas até seu número crítico de es-

pécimes, elas tendem a se extinguir. Em algumas populações, determina os

pécimes podem sobreviver por anos ou décadas, e até mesmo reproduzir-se,

seu destino final será a extinção. Particularmente no caso de espécies aroóreas,

espécimes isolados, não reprodutivos, conseguem sobreviver por centenas de 2..:105.

Essas espécies têm sido chamadas de "mortos vivos". Embora a espécie aão es-,
teja tecnicamente extinta porque alguns espécimes ainda vivem, a população não

é mais viável para reprodução; portanto, o seu futuro depende da duração de --:

dos espécimes remanescentes (Gentry, 1986; ]anzen, 1986b).

Para preservar espécies com sucesso, os biólogos de conservação d~

identificar as atividades humanas que afetam a estabilidade de populações e _

as espécies à extinção. É necessário também determinar os fatores que ro~ -

uma população vulnerável à extinção.

Extin~ões Causadas pelo Homem

A diversidade global de espécies atingiu um grau sem precedenres DO

período geológico atual. Os grupos mais avançados de organismo - iaseeos.

vertebrado, e espermatófitas (plantas com flores) - chegaram à sua maior di-

versidade cerca de 30 mil anos atrás. Entretanto, desde essa época, a iqueza

de espécies tem diminuído à medida que a população humana aumenta, _-\ru-'

almente, nada menos que 40% da produtividade primária líquida total do

ambiente terrestre é usada ou desperdiçada de alguma maneira por popula-

ções humanas (Pimm, 2005); isto representa cerca de 25% do total da produ-

tividade primária da Terra (Tabela 2.1).

Estes primeiros efeitos marcantes da atividade humana sobre as rasas

de extinção podem ser observados pela eliminação de grandes mamífero da

Austrália, e América do Sul e do Norte, por ocasião da colonização humana

destes continentes, há milhares de anos, através do estreito de Bering. Logo

após a chegada do homem, 74 a 86% da megafauna (mamíferos que pe am

mais de 45 quilos) dessas áreas tornou-se extinta. Essas extinções foram pro-
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TABELA 2.1 .• Três maneiras nas quais o homem domina o ecossistemaglobal

1.SUPERFÍaE DA IERRA
O uso da terra pelo homem e a necessidade de recursos já transformaram metade da superfí-
cie não gelada da Terra.

e.aa:o DE NITROGÊNIO
A cada ano, as atividades humanas, tais como o cultivo agrícola adubado com nitrogênio, o
uso de fertilizantes compostos de nitrogênio, e a queima de combustíveis fósseis, liberam mais

nitrogênio nos sistemas terrestres do que os processos físicos e biológicos naturais.

3. aa:o DE CARBOI\-O ATMOSFÉRICO
Até a metade do século XXI, o uso humano de combustíveis fósseis terá duplicado o nível de
dióxido de carbono na atmosfera da Terra.

Fonte: Vitollsek, 1994

vavelmente causadas diretamente pela caça (Martin e Klein, 1984), e indiretamente pelas

queimadas e desmatamentos. Em todos os continentes, há extensos registros de alter-

ações antrópicas pré-históricas e destruição de habitats, coincidindo com uma alta taxa de

extinções de espécies.

Como a atividade humana tem afetado as taxas de extinção em tempos mais re-

centes? As taxas de extinção são mais conhecidas em relação aos pássaros e mamíferos,

_porque essas espécies são relativamente grandes, bem estudadas e evidentes. Atualmente,

as taxas de extinção para os outros 99,9% das espécies do mundo são apenas meras su-

posições. Entretanto, essas taxas são incertas, até mesmo para os pássaros e mamíferos,

porque algum às espécies que eram consideradas extintas foram redes cobertas, e outras

espécies que se acreditava ainda existentes, podem, na verdade, estar extintas (Diamond,

1988b). Com base nas provas disponíveis, a melhor estimativa é que cerca de 85 espé-

cies de mamíferos e 113 espécies de pássaros tornaram-se extintas desde o ano de 1600

(Tabela 2.2), representando 2,1% das espécies de mamíferos e 1,3% de pássaros (Reid e

Miller, 1989; Smith et al., 1993). Embora esses números possam não parecer alarmantes

à primeira vista, a tendência dessas taxas de extinção é subir, sendo que a maioria das

extinções vem ocorrendo nos últimos 150 anos (figura 2.3). A taxa de extinção para pás-

saros e mamíferos era de uma espécie a cada década durante o período de 1600 a 1700,

mas elevou-se para uma espécie a cada ano durante o período de 1850 a 1950. A redução

da porcentagem de extinções (figura 2.3) entre 1950 e 2000 poderefletir uma real melhora

da taxa de extinção, como pode ser o resultado do aumento recente do esforço de coleta
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TABELA 2.2 •• Extinções registradas, de 1600 até o presente

Extinções Registradas" Número Táxons
aproximado de extintos

Taxón Continente" IIM Oceano Total' espécies %

Mamíferos 30 51 4 85 4.000 2,1
Aves 21 92 O 113 9.000 1,3
Répteis 1 20 O 21 6.300 0,3
Anfíbios" 2 O O 2 4.200 0,05
Peixes" 22 1 O 23 19.100 0,1
Invertebrados" 49 48 1 98 1.000.000+ 0,01
Angiospermas' 245 139 O 384 250.000 0,2
Fonte: Reide Miller; 1989

a Muitas outras espécies presumivelmente se extinguiram sem nunca terem sido registradas
b Áreas de continente são aquelas com extensão de 1 milhão de km2 (tamanho clã Groenlândia ou maior); as menores são consideradas ilhas
c Tem havido um decréscimo alarmante na população de anfíbios nos últimos 20 anos. Muitos pesquisadores acreditam que muitas espécies

de anfíbios estão se extinguindo ou já estão já extintas.
d Os números fornecidos representam principalmente a América do Norte e Hawai
e Os números apresentados para plantas com flores incluem extinçõcs de subespécies e variedades, assim como espécies
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de todos os pesquisadores do mundo. Deste modo, é cada vez mais difícil que uma

espécie seja considerada extinta quando é somente rara.

Esse aumento é um .indicativo da gravidade da ameaça à diversidade bi-

ológica. Muitas espécies' ainda não tecnicamente extintas foram quase que total-

mente dizimadas pelas atividades humanas e persistem ainda apenas em número
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muito reduzido. Essas espécies podem ser consideradas ecologicamente extintas já que

não exercem mais um papel na organização da comunidade. O futuro de muitas dessas

espécies é duvidoso (Tabela 2.3). Cerca de 11% das espécies de pássaros que ainda per-

manecem no mundo estão ameaçadas pela extinção; a mesma porcentagem vale para as

espécies de mamíferos. A Tabela 2.3 também mostra certos grupos animais para os quais

o perigo é ;inda mais grave, tais como a família de lagartos conhecidos como iguanas

(Mace, 1994).A ameaça para alguns peixes de água doce e moluscos pode também ser

igualmente grave (Willians e Nowak, 1993).Espécies de plantas também estão ameaçadas,

sendo as gimnospermas (as coníferas, a nogueira japonesa e a cicadácia) e as palmeiras,

entre os grupos especialmente vulneráveis. Embora a extinção seja um processo natural,

mais de 99% das atuais extinções de espécies podem ser atribuídos à atividade humana

(Raup e Stanley, 1978).

TABELM.3. - Quantidade de espéciesameaçadas de extinção nosprincipais grupos de animais e
plantas, e algumas famílias-chave e ordens.

Número aproxímado Número de espécies Espécies ameaçadas

Grupo de espécies ameaçadas %

Vertebrados
Peixes 24.000 452 2

Anfíbios 3.000 59 2

Répteis 6.000 167 3

Boidae (cobras constritoras) 17" 9 53

Varanidae (lagartos monitores) 29" 11 38

Iguanidae (iguanas) 25" 17 68

Aves 9.500 1.029 11

Anseriformes (pássaros aquáticos) 109" 36 33

Psittaciformes (papagaios) 302" 118 39

Mamíferos 4.500 505 11

Marsupialia (marsupiais) 179" 86 48

Canidae (lobos e cães) , 34a 13 38

Cervidae (Veados) 14" 11 79

Plantas
Gimnospermas 758 242 32

Angiosperrnas 240.000 21.895 9

Palmae (palmeiras) 2.820 925 33

FontcSoutb etal, 1993 eMace, 1994

o Número de espécies para os quais existe informação disponível
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Taxas de Extin~ão em Ilhas

As taxas históricas mais el-

evadas de extinção de espécies ocorre-

ram em ilhas (ver Tabela 2.2). A maioria

das extinções de pássaros, mamíferos

e répteis nos últimos 350 anos, que se

conhece, ocorreu em ilhas (King, 1985;

Groombridge, 1992), e mais de 80%

das plantas endêmicas de algumas ilhas

oceânicas estão extintas ou em perigo

de extinção. Uma espécie é endêmica

quando ela é restrita a uma determinada

área geográfica (ACIESP, 1987). Espé-

cies encontradas em ilhas são particu-

larmente vulneráveis à extinção, porque

muitas delas são endêmicas a uma única

ou a poucas ilhas e têm somente uma

ou poucas populações locais, como é o

caso da microrquídea Constantia cipoensis,
que é epífita da também endêmiea Ve-

lozia gigantea. Ambas ocorrem somente

na Serra do Cipó, uma "ilha" de campo

rupestre de aproximadamente 200 km2

(figura 2.4). Os registros de taxas de ex-

tinção podem também ser maiores em

ilhas, simplesmente porque essas áreas

são mais estudadas do que as áreas con-

tinentais.

As espécies podem ser endêmi-

cas a uma ampla área geográfica, como

várias espécies de Cecropia sp. que são

encontradas em quase toda a Mata

Atlântica; ou elas podem ser endêmicas

AMEAÇAS À DIVfRSI t:::

FIGURA 2.4. A microrquídea
Constantia cipoensis é

endêmica da Serra do Cipó.
Ela foi classificada como uma
espéciecriticamente emperigo,

pela Lista Vermelha das espé-
cies ameaçadas, das Fundações
Biodiversitas e Zoobotânica de

Belo Horizonte. (NIenezes e
Giulieti, 2000)
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a uma pequena área geográfica como o primara recém-descoberto Leonthopithec/(s caissara,
que ocorre somente na Ilha de Superagui, no litoral do Paraná. Unidades geográficas iso-
ladas, como ilhas rematas, lagos antigas, e áreas mantanhasas isaladas, freqüentem ente

_têm altas taxas de espécies endêmicas. Uma espécie endêmica bastante conhecida é a

[araraca ilhoa, que acarre na ilha Queimada Grande (Quadro. 2.1). Par sua vez, unidades

geagráficas com área equivalente, e que nãa são isaladas, geralmente têm parcentagens

muito mais baixas de espécies endêmicas. Um das exemplas mais notáveis de uma área

isalada com alta taxa de endemismo, é a Ilha de Madagascar (Myers, 1986). Nesta região,

as florestas trapicais úmidas sãa espetacularmente ricas em espécies endêmicas: 93% das

28 espécies de primatas, 99% das 144 espécies de sapas, e mais de 80% das espécies de

plantas 'sâo endêmicas à Ilha de Madagascar. Por comparação, somente 33% das espécies

de plantas que se encantram na Europa não são encontradas em outros lugares. Se as co-

munidades em Madagascar, ou em outras ilhas isoladas, farem destruídas ou danificadas,

ou as papulações forem intensamente exploradas, essas espécies endêmicas certamente

serão extintas. Diferentemente, as espécies da continente freqüentemente têm muitas

papulações em uma ampla área, portanta a perda de uma populaçãa não leva a espécie à

extinçãa. Mesma em áreas cantinentais, algumas áreas sãa natáveis pela sua cancentração

de espécies endêmicas, resultantes de fatores coma idade gealógica e uma grande varie-

dade de habitats.

Um grupa de ilhas intensamente estudado é a arquipélago havaiano (Olsan,

1989). Existia 98 espécies de pássaros endêmicos no Havaí antes da chegada das poli-

nésios, na ana 400. Os polinésios introduziram o rata polinésio, o cachorro e o porco, e

cameçaram também a abrir clareiras nas flarestas para agricultura. Cama resultado da au-

menta de atividades predatórias e outras perturbações, cerca de 50 das espécies de pássa-

ras tornaram-se extintas antes da chegada das eurapeus em 1778. Os europeus trauxeram

as gatos, navas espécies de ratas, a cerva indiana, bodes, a gada, e a caruja. Eles também,

desavisadamente, trouxeram as doenças de pássaros, e abriram ainda mais clareiras para

estabeleciment~ da agricultura e de papulações. Desde então, mais 17 espécies de pás-

saros tarnaram-se extintas. Muitas das espécies endêmicas que ainda restam, têm papula-

ções em declínia.e próximas da extinçãa. Espécies de plantas em muitas ilhas estãa tam-

bém ameaçadas de extinçãa, principalmente através da destruição da habitat (Tabela 2.4).

I a Havaí, 91% dás espécies de plantas são endêmicas às ilhas. Cerca de 10% das espécies

endêmicas tarnaram-se extintas, e 40% das endêmicas que restam estãa ameaçadas (Davis

et al., 1986).
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Quadro 2.1. - Jararaca ilhoa: uma espéde endêmica de Queimada Grande
Dr. Francisco Franco

Queimada Grande é UIÍlapequena ilha, de 40 ha, a
35 km de Itanhaém, São Paulo, intensamente esrudada
pelos pesquisadores do Laboratório de Herpetologia do
Instiruto Butantan. Aproximadamente metade de sua
área é coberta por Mata Atlântica e capinzais, e metade
corresponde a rochas nuas.

Nas áreas com vegetação ocorre apenas duas es-
pécies de serpentes, ambas endêmicas da ilha. Uma é
a rara Dormideira (Dipsas a/bifrons carualheroiy, uma ser-
pente da família Colubridae, que se alimenta de lesmas
e é absolutamente inofensiva. A outra é a Jararaca ilhoa
(Bothrops insltlaris) da família Viperidae ilhoa uma ser-
pente peçonhenta, que ocorre em altíssima densidade.
Em um dia de trabalho, podemos encontrar de 30 a 60
exemplares desta espécie. Por não haver mais mamífe-
ros terrestres na ilha, esta serpente adaptou-se à dieta de
aves migratórias. Para poder se alimentar de uma ave, é
necessário que o veneno da serpente seja de ação bas-
tante rápida, senão esta ave termina por morrer fora do
alcance da serpente. Em decorrência da dieta de aves,
seu veneno foi selecionado para tornar-se mais forte e
especializado, sendo cinco vezes mais forte que o da
Jararaca do continente (Bothrops jararaca).

Além do veneno, a Jararaca ilhoa apresenta uma
outra particularidade: A presença de hemiclitóris de-
senvolvido na maioria dos exemplares fêmeas desta
população. Este fato é conhecido para poucas espé-
cies no mundo, e na maioria delas, é eventual, O herni-
clitóris muitas vezes apresenta-se como o hemipênis
dos machos, os órgãos copuladores, Esta característica
é chamada de intcr-sexualidade, embora os exemplares
com hemiclitóris sejam genética e fisiologicamente
fêmeas.

Por rudo isto, esta ilha e seus habitantes são muito
especiais. Portanto todo esforço é válido para preserva-
los intactos para gerações futuras, para que possam
conhece-los e aprender com eles.

Jararaca ilhoa

Ilha deQueimada G~

n
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TABELA 2.4•• Número de espéciesdeplantas e seu status em várias ilhas egrupos de ilhas.

Espécies Espécies Endêmicas Número Espécies
Ilha(s) nativas endêmicas % de espécies ameaçadas

ameaçadas %

Ilhas Salomão 2.780 30 1 43 2
Reino Unido 1.500 16 1 28 2
Sri Lanka 3.000 890 30 436 15
Jamaica 2.746 923 33 371 14
Filipinas 8.000 3.500 44 371 5
Cuba 6.004 3.229 54 811 14
Fiji 1.307 760 58 72 6
Madagascar 9.000 6.500 72 189 2
Nova Zelândia 2.160 1.942 90 236 11
Austrália 15.000 14.074 94 1.597 11

. Fonte: WRI. 1998

Taxas de Extinção na àgua e na Terra

De todas as extinções de espécies animais e vegetais ocorridas des-

de 1600 até o momento, quase a metade foi de espécies encontradas em

ilhas (ver tabela 2.2), apesar das ilhas representarem apenas uma pequena

porção da superfície terrestre. Por outro lado, estima-se que apenas 5 es-

pécies - 4 de mamíferos marinhos e 1 de craca - tornaram-se extintas nos

oceanos durante a era moderna. Este cálculo é certamente subestimado,

uma vez que as espécies marinhas não são tão conhecidas quanto as ter-

restres. T'ál estimativa pode também refletir a maior extensão geográfica

das espécies marinhas. De qualquer forma, o significado dessas perdas

marinhas pode ser maior do que os números sugerem, porque muitos dos

mamíferos marinhos são predadores que têm uma influência grande sobre

as comunidades marinhas. As espécies marinhas também têm maior di-

versidade em nível de filo do que as espécies terrestres, portanto a extin-

ção de até mesmo algumas espécies marinhas, pode representar uma séria

perda para a diversidade biológica global.
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A maioria das extinções de peixes de água doce e de plantas ocorreu em

áreas de continente, simplesmente por causa da maior quantidade de espécies nes-

sas regiões. Em uma pesquisa recente sobre a fauna de peixes de água doce da

Península Malaia, somente 122 das 266 espécies de peixes com ocorrência confir-

mada, com base em informações anteriores, poderiam ainda ser encontradas (Moh-

sin e Amback, 1983).Na América do Norte, mais de 1/3 das espécies de peixe de

água doce estão ameaçadas de extinção (Moylee Leidy, 1992).

A Biogeografia de Ilhas e as Taxas de Extinções Atuais

Estudos sobre comunidades de ilhas têm levado ao desenvolvimento de

princípios gerais sobre a distribuição da diversidade biológica, como o modelo de

biogeografia de ilhas, de MacArthur e Wilson (1967).A relação espécie-área é

uma parte importante deste modelo. Ilhas grandes têm mais espécies do que ilhas

pequenas (figura 2.5). Este princípio é ba~tante intuitivo, porque ilhas grandes ten-

derão a ter mais indivíduos do que ilhas pequenas, e também populações maiores,
cuja extinção é menos provável.

Iamaica•••••• ~

~ Porto Redonda
.•• RIco. J.....•.' ,

. . - ~ -.
'..

Espaniola Saba -: /'

MontserrarEspaniola

1~------~-------L------~--------~------~
10' 10' Ia' 10'

Área de ilha (milhas quadradas)

10

FIGURA 2.5. A quantidade
de espéciesem uma ilha
pode ser estimada a partir
da área desta ilha. 1 esta

figura, o número de répteis
e anfíbios é mostrado paro
sete ilhas das .Antilbas. A
quantidade de ~ em
ilhas grandes coma Cxho
e Espanioia exadem

em »mito o mímnv nas
pequenas ilhas Sabo
e Redonda: (frt&i1J.

1989).

7



CAríruLO 2

A relação espécie-área tem sido usada para predizer o número e a fração de espé-

cies que iriam se tornar extintas se os habitats fossem destruídos (Simberloff, 1986). A

premissa deste modelo é que se uma ilha tem um determinado número de espécies, a

redução da sua área (por desmatamento, por exemplo) resultaria em uma ilha capaz de tol-

erar apenas um número de espécies correspondente àquele de uma ilha menor (figura 2.6).

Este modelo tem sido expandido de ilhas para Parques Nacionais e reservas naturais que

são circundados por habitats já impactados. Essas reservas podem ser vistas como ilhas

de habitats em um "mar" inóspito de habitat inadequado. Este modelo prediz que quan-

do 50% de uma ilha (ou uma ilha de habitat) é destruída, aproximadamente 10% das espé-

cies que se encontram nesta ilha serão eliminadas. Se essas espécies são endêmicas à área,

elas serão extintas. Quando 90% do habitat é destruido, 50% das espécies serão perdidas;

e quando 99% do habita é destuído, cerca de 75% das espécies originais serão perdidas.

Previsões de taxas de extinção baseadas em perda de habitat variam consideravel-

100 ----------------------=-~---~-----,
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I
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I
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90% perda de habítat,
50% perda de espécies

I
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I
I
I
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I
I
I
I
I
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(A) 50% perda de habitar;
10%perda de espécies

90

10 50
Porcentagem da área preservada

100

FIGURA 2.6. De acordo com o
modelo de biogeografta de ilhas,
o número de espéciespresentes
aumenta assintoticamente
com a área) até 11mvalor
máximo. Em termos práticos,
isto significa que se a área de
habitat for reduzida em 50%,
o número de espéciesperdidas
pode ser de 10%;se o habita!
for redllzido em 90%, a perda
de espécies será de 50%. O

formato da curua é diferente
para cada região do mllndo e
cada grupo de espécies,porém
este modelo dá lima indicação
geral do efe#o de destruição de
habitat sobre as extinções das
espécies e a sobrevivêtlcia das
espécies no babitat qlle resta.
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mente, porque cada grupo de espécies e cada área geográfica têm relações únicas

de espécie-área. Uma vez que as florestas tropicais são responsáveis pela grande

maioria das espécies, a estimativa de taxas presentes e futuras de extinção de espé-

cies nas florestas tropicais dá uma aproximação das taxas globais de extinção. Se o

desmatamento de florestas tropicais continuar até que permaneçam só os ·Parques

acionais ou outras áreas protegidas, cerca de 2/3 de todas as espécies de plantas

e pássaros serão levados à extinção (Simberloff, 1986).

Usando a estimativa otimista de que 1% das florestas tropicais do mundo

são destruídas por ano, Wilson (1989)calculou que 0,2% - 0,3% de todas asespé-

cies (20.000 a 30.000 espécies - se baseado em um' total de 10 milhões de espé-

cies) seriam perdidas por ano. Em unidades menores, 68 espécies seriam perdi-

das a cada dia, ou três espécies a cada hora. Em 10 anos, no período de 1993 a

2003, aproximadamente 250,000 espécies se tornariam extintas, Outros métodos,

usando as taxas de extinção nas florestas tropicais, estimam uma perda de cerca

de 2% e 11% das espécies do mundo por década (Reid e Miller, 1989;Koopowitz

et aL1994).A variação dessas taxas é causada por estimativas diferentes da taxa de

desmatamento, por valores diferentes para as curvas espécie-área e por aborda-
gens matemáticas diversas (Heywood et al.1994).As taxas de extinção poderiam

ser bastante menores, se as áreas ricas em espécies fossem alvo de esforços concen-

trados de conservação. As taxas de extinção podem também. estar sendo subesti-

madas porque as maiores taxas de desmatamento estão ocorrendo em áreas com

altas concentrações de espécies raras (Balmford e Long, 1994). Independente de

qual número seja o mais preciso, todas essas estimativas indicam que 'centenas de

milhares de espécies serão extintas dentro dos próximos 50 anos.

Além das extinções globais, que são o enfoque principal da biologia 'de

conservação, muitas espécies estão passando por uma série de extinções locais nas

suas áreas de 'ocorrência. Espécies outrora amplamente dispersas, agora são, com

freqüência, restritas a pequenas porções de seu antigo habitat. Por exemplo, a ari-

ranha (Pteronura brasiliensis)(ftgura 2.2), que já teve uma ampla dispersão do Brasil,

está extinta no Estado de Minas Gerais. As comunidades biológicas são empobre-

cidas por tais processos de extinção local. Também o Middlesex Fells, uma área de

conservação local na região metropolitana de Boston, tinha 338 espécies de plan-

tas nativas em 1894; somente 227 espécies nativas .ainda existiam quando a área

foi pesquisada 98 anos mais tarde (Drayton e Primack, 1995).Quatorze espécies



vegetais que foram perdidas, tinham sido listadas como "comuns" em 1894. Este grande

número de extinções locais serve como um sinal de alerta biológico, de que algo está er-

rado com o ambiente. Nós vamos ouvir este alerta ou ignorá-lo?

Causas de Extin~ão
Se as espécies e as comunidades estão adaptadas às condições ambien-

tais do local, por que estão correndo o risco de extinção? Elas não deveriam

ter uma tendência de sobreviver no mesmo local com o passar do tempo? A

resposta para estas perguntas é óbvia: perturbações em massa causadas pelo

homem têm alterado, degradado e destruído a paisagem em larga escala, levan-

do espécies e mesmo comunidades inteiras ao ponto de extinção. As maiores

ameaças à diversidade biológica que resultam da atividade humana são:

• destruição

• fragmentação

• degradação do habitat (incluindo poluição)

• superexploração das espécies para uso humano

• introdução de espécies exóticas

• aumento de ocorrência de doenças.

A maioria das espécies ameaçadas enfrenta, pelo menos, dois ou mais

desses problemas, que estão acelerando a sua trajetória em direção à extinção e

algumas-vezes obstruindo os esforços para protegê-ias (Groombridge, 1992).

Essas seis ameaças à diversidade biológica são causadas pelo uso cres-

cente dos recursos naturais por uma população humana em expansão exponen-

cial. Até os últimos cem anos, o índice de crescimento populacional humano

era relativamente baixo, com uma taxa de nascimento apenas um pouco su-

perior à taxa de mortalidade. A grande destruição de comunidades biológicas

ocorreu durante os últimos 150 anos, quando a população humana cresceu de

1 bilhão em 1850, para 2 bilhões em 1930, chegando a 5.9 bilhões em 1995, e
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alcançou um número estimado de 6 bilhões em 1998 (figura
2.7). Os números vêm se elevando porque as taxas de nas-

cimento têm permanecido altas, enquanto que as de mor-

talidade têm diminuído, em conseqüência de descobertas

médicas modernas (especificamente o controle de doenças),

bem como suprimentos alimentares mais confiáveis (Key-

fitz, 1989).O crescimento populacional tem diminuído nos

países industrializados, mas é ainda alto em muitas regiões

da África Tropical, América Latina e Ásia - áreas onde é

encontrada a maior diversidade biológica (WRI/U EP/

UNDP, 1994).

7

12 de outubro de 1998
~6

5

As pessoas usam recursos naturais tais como lenha,

carne de animais silvestres e as plantas nativas, e conver-

tem também grandes quantidades do habitat natural para

fins agrícolas e residenciais; portanto o crescimento pop-

ulacional humano, por si próprio, é parcialmente respon-

sável pela perda da diversidade biológica. Alguns cientistas

têm argumentado que controlar o tamanho da população

humana é a chave para a proteção da diversidade biológica

(Hardin, 1993;Mefe et al., 1993).Entretanto, o crescimento
populacional não é a única causa da extinção das espécies

e da destruição do habitat. Se examinarmos a situação em

todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento como

em países industrializados, fica claro que as extinções de

espécies e a destruição dos ecossistemas nem sempre são

causadas por cidadãos utilizando estes recursos para su-

prir suas necessidades básicas. O surgimento do capital-

ismo industrial e das sociedades modernas materialistas
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FIGURA 2.7. A população humana tem
aumentado a altíssimas taxas desde o Século

XVII. Nas taxas atuais, a população humana
dobrará em menos de 40 anos.
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têm provocado uma acelerada demanda

por recursos naturais, especialmente nos
países desenvolvidos. O uso ineficiente e

desigual de recursos naturais é também um

dos principais motivos do declínio na di-

versidade biológica. Em muitos países, há

uma extrema desigualdade na distribuição

de riquezas, com a maior parte dos recur-

sos riqueza (dinheiro, terra apta para agri-

cultura, madeira, etc.) nas mãos de uma

pequena porcentagem da população. No

Brasil, a média dos 20% mais pobres pre-

cisa trabalhar 2 anos e 8 meses para ganhar

o mesmo tanto que os 20% mais ricos gan-

ham em um mês (IBGE, 2001). Como re-
sultado.disso, as pessoas do meio rural são

forçadas a destruir comunidades biológicas

e caçar as espécies ameaçadas de extinção,

porque são pobres e não têm terra ou re-

cursos próprios (Dasmann et al., 1973;

Kummer e Turner, 1994;Skole et al., 1994).

Em muitos casos, as causas da

destruição do habitat são as atividades

comerciais em grande escala, associadas

a uma economia global, tais como a min-
eração, criação de gado, pesca comercial,

silvicultura, agricultura, fabricação e con-

strução de represas (Meyer eTurner, 1994).
'-.

Muitos desses projetos são sancionados

pelo governo federal e' bancos de desen-

volvimento internacional, e são tratados

como provedores de empregos, comodities

e renda. Entretanto, a utilização de recur-

sos naturais nestes casos, freqüentemente,

84

não é nem eficiente, nem eficaz, em termos

de custo, porque a ênfase dessas indústrias

é o ganho a curto prazo, muitas vezes ob-

tido às custas da disponibilidade, a longo

prazo, de recursos naturais do ambiente, e,

em última análise, das pessoas e empresas

que dependem desses recursos.

A responsabilidade pela destruição

da diversidade biológica em áreas tropic-

ais ricas em espécies, também recai no uso

desigual de recursos naturais no mundo

todo. A população dos países indus-

trializados (e a minoria rica dos países em

desenvolvimento) consome uma porção

desproporcional da energia, dos minerais,
dos produtos de madeira, e de alimentos

do mundo (Parikh e Parikh, 1991; WRlj

IUCNjUNEP, 1992). A cada ano, o ci-

dadão médio dos Estados Unidos usa 43

vezes mais produtos derivados do petróleo,

34 vezes mais alumínio, e 58 vezes mais

fertilizantes de fosfato do que o cidadão

médio da Índia (WRljU Ep/UNDP,

1994). Esses dados mostram vários aspec-

tos de um mesmo fato: Não é o homem,

enquanto especle, que altera processos

ecológicos que acabam por ameaçar outras

espécies. Somente alguns indivíduos de

nossa espécie fazem isto. Assim como não

é a espécie humana, como um todo, que

sofre as conseqüências destas extinções.

Alguns indivíduos sofrem mais com a de-

gradação dos recursos naturais e extinção

de espécies do que outros. O consumo ex-
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cessivo de recursos não é sustentável com o passar dos anos, e se este padrão for

adotado pela classe média em expansão dos países em desenvolvimento, causará

uma perturbação ambiental em larga escala. Os cidadãos abastados dos países de-

senvolvidos precisam analisar seu consumo excessivo de recursos e reavaliar seus

estilos de vida, assim como ajudar a coibir o crescimento populacional e proteger a

diversidade biológica num mundo em desenvolvimento (figura 2.8)..
>'

FIGURA 2.8. Os
países desenvolvidos e

ricosjreqiicntcmcnte
criticam as nações mais

pobres, por falta de
políticas ambientais

seguras, porém parecem
não querer reconhecer

que grande parte do
problema é seu próPrio

consumo excessivo de
recursos. (Desenho de

5 cott Willis, © 5 an Jose
Mercury Ne1Vs).

AMIGO!
NÓS PRECISAMOS DESTA

ÁRVORE PARA NOS
PROTEGERDO

EFEITO ESTUFA!

::::

Destrui~ãodo Habitat

A maior ameaça à diversidade biológica é a perda de

habitat. Portanto, a maneira mais importante de proteger esta

diversidade é preservando-se os habitats. A perda de habitar é

a ameaça mais séria para a maioria das espécies de vertebrado
que atualmente enfrentam a extinção (Tabela 2.5; Groombridge,
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1992), e isto é, sem dúvida, verdadeiro no que diz respeito também aos invertebrados,

plantas e fungos. As áreas aptas para agricultura nas regiões Sul e Sudeste, e na Zona

da Mata Nordestina, vêm sendo desmatadas há algumas centenas de anos. É impossível

saber com precisão, quantas espécies foram extintas com a destruição desses habitats, já

que nâo houve levantamento algum anterior à destruição. A destruição de habitats não se

restringe ao Brasil, ainda que exista uma grande preocupação mundial com a destruição

de um habitat único - a floresta amazônica - que ocupa grande parte do nosso território.

Em todo o planeta existem ocorrências de destruição de habitats. Sejam elas no presente

ou no passado, as destruições de habitar tendem a ocorrer em locais de alta densidade hu-

mana (Fearnside, 1986) e em ilhas. O Estado do Mato Grosso, por exemplo que é um dos

estados mais populosos da Amazônia legal, é também o que mais desmata . Entre os anos

de 1998e 2000, foram desmatados em média 300.000ha/ano no Estado do Mato Grosso.

TABELA 2.5. o Fatores I1Ispollsáveispor extinções e ameaças de extinfão

Porcentagem devido a cada causa"

Grupo Perda de Supero Introdução de Predadores . Outros Desconhecido

Habitar exploração" espécies

EXTINÇAO

Mamíferos 19 19 19 19 19 19

Aves 20 20 20 20 20 20

Réptei~ 5 5 5

Peixes 35 35 35 35 35 35

AMEAÇAS DE EXTINÇÃO'

Mamíferos 68 54 6 8 12

Aves 58 30 28

Répteis o' 53 63 17 6

Anfíbios 77 29 14

Peixes 78 12 28 2

Fon/~' Reid e Mi/Ier, 1989, baseado em dados de várias joll/es

a Estes valores representam a porcentagem que foi influenciada por determinado fator. Algumas espécies podem estar
influenciadas

por mais de um fator, por isso algumas linhas excedem 100% •

b Superesploraçâo inclui caça comercial, esportiva e de subsistência, assim como a captura de animais vivos para qualquer
fim.
e Espécies e sob-espécies ameaçadas incluem aquelas que constam na lista da ruCN como ameaçadas, vulneráveis e raras.

conforme definido DO capítulo 3.
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Mais de 50% do habitat selvagem das florestas foi destruído em 47 dos 57

países tropicais da Ásia. Na Ásia tropical, 65% do habitat selvagem de floresta já se

perdeu, com taxas de destruição particularmente altas no caso das Filipinas, Ban-

gladesh, Sri Lanka, Vietnã e Índia. A África Sub-Saariana já perdeu a maioria do

seu habitat selvagem, sendo as perdas mais graves no Gâmbia, Gana e Ruanda. Os

países biologicamente ricos do Zaire e Zimbábue estão em situação relativamente

melhor, mantendo ainda cerca da metade do seu habitat selvagem. As s~xas· at-

uais de desmatamento variam consideravelmente entre os países, com taxas anuais

particularmente altas de 1.5% - 2%, encontradas em países tropicais tais como

Vietnã, Paraguai, México, Costa do Marfim e Costa Rica. Na região mediterrânea,

que foi densamente habitada por humanos há milhares de anos; somente 10% da

floresta original ainda permanece.

Florestas Tropicais Amea~adas

A destruição de florestas tropicais tornou-se sinônimo de perda de espécies.

As florestas tropicais úmidas ocupam 7% da superfície da terra, mas estima-se' que

contenham mais de 50% do total de espécies. A extensão original das florestas

tropicais e florestas úmidas correspondentes, é estimada em 16 milhões de Km2,

com base em padrões de precipitação atmosférica e de temperatura (figura 2.9;

Myers, 1984, 1986, 1991b; Sayer e Whitmore, 1991). Uma combinação de levanta-

mentos topográficos, fotos aéreas e dados de imagens de satélites, mostrou que,

em 1982, apenas 9.5 milhões de Km2 de florestas tropicais úmidas ainda existiam,

uma área pouco superior à do Brasil. Novo censo em 1985 mostrou uma perda de

quase um milhão de Km2 durante esses três anos. Atualmente, perde-se 180.000

Km2 de superfície de floresta tropical por ano - sendo 80.000 Km2 totalmente

destruídos e 100.000 Km2 degradados a tal ponto que a composição de espécies e

os processos dos ecossistcmas são altamente modificados. Este valor implica em

uma taxa impressionante de 34 ha por minuto. Os ecos sistemas das florestas trop-

icais são facilmente degradados porque os seus solos são, com freqüência, rasos

e pobres em nutrientes e estão sujeitos à erosão devido à alta densidade pluvio-

métrica. Atualmente, há uma considerável discussão na literatura científica sobre

a extensão original e a área atual de florestas tropicais, assim como taxas de des-
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Gabão
Congo

República
Democrática
do Congo

Equador

Indonésia

• Floresta rropical natural
• Cobertura florestal intacta perdida

Floresta secundária, plantação
ou floresta degradada
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FIGURA 2.9. Florestas
tropicais pluviais sào
encontradas principalmente
em áreas equatoriais úmidas
das Américas, .Africa e
Afia. Florestas tropicais
já cobriram toda a área
sombreada) mas recentemente
a atividade humana tem
causado a perda degrandes
partes da floresta, que se
restringe agora àporçào
mostrada em preto.
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matamento (Groombridge, 1992;WRljUNEPjUNDP, 1994; Pimm, 2005). Ape-

sar da dificuldade de se obter números precisos, há um consenso de que as taxas

de desmatamento tropical são alarmantemente altas. Uma projeção. realizada por

Laurance (2000) mostra que daqui a vinte anos restarão apenas entre 4,7% e 28%

da floresta amazônica. A projeção foi realizada com base no investimento de 40

bilhões de reais projetados para os próximos oito anos, no plano Avança Brasil, e o

impacto observado na floresta, por estradas e hidrelétricas já construídas

Em escala global, cerca da metade da destruição da fl~resta tropical re-

sulta do cultivo de pequenas plantações para subsistência. Algumas dessas terras

são convertidas em áreas agrícolas e pastagens permanentes, porém, muitas são

usadas para agricultura itinerante, na qual parte da floresta é derrubada, quei-

mada e cultivada durante algumas estações, até que a fertilidade do solo caia a tal

ponto que a terra tem que ser abandonada. A terra retorna, então, à condição de

floresta secundária. Mais de 25.000 Km2 são degradados a cada ano para produção

de lenha, na maioria das vezes para atender as necessidades dos moradores locais.

Anualmente, outros 45.000 Km2 são destruídos através de clareiras, para fins co-

merciais e operações de corte seletivo de madeira. Os restantes 20.000 Km2 são,

FIGURA 2.10. Florestas tropicais na Amazônia brasileira estão sendo derrubadas para dar lugar afazmáas tk
gado. Cenas semelhantes são comuns no sudoeste da Asia, onde o corte de madeira pela indústria rnatkireiro i

seguida por agricultura itinerante (Fotografia do Centro de Pesquisa Waod; Hale}



ÚiÍlULO 2

CJ Estados brasileirosCJ Limites da Mata Atlântica

FIGURA 2.11. Mapa da cobertura da Vegetação
nativa da Mata Atlântica. Fonte: Fundação
505 Mata Atlântica, Instituto 'Nacional de
Pesquisas Espaciais e Instituto 5ocioambientaL
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anualmente, limpos para a criação

de gado (figura 2.10). O corte

de madeira, a ativi-

dade agrícola e a

pecuária nas flo-

restas tropicais

são freqüente-

mente relaciona-

.dos. à demanda de

países industrializa-

dos por produtos agrí-

colas baratos, tais como

a borracha, o óleo, o cacau,

a madeira, a madeira com-
pensada e a carne de boi.

A importância relativa des-

sas atividades varia por região

geográfica, sendo o corte de ma-

deira uma atividade significativa

na Ásia Tropical, a pecuária mais pro-

eminente na América Tropical e a atividade agrícola e

a lenha mais importantes na África Tropical (Kummer e

Turner, 1994).Alguns casos podem servir de exemplo de

como a destruição de florestas tropicais pode ser rápida.

• Mata Atlântica. A floresta da costa Atlântica,

na altura da Bahia principalmente, é uma área de alto en-

demismo. Metade de suas espécies de árvores é endêrni-

ca à área, e a região tem um número de animais raros e

ameaçados, inclusive o Mico Leão Dourado. Em décadas

recentes, a Floresta Atlântica foi quase que inteiramente

devastada para a produção de cana-de-açúcar, café e ca-

cau; restam menos de 5% da floresta original (Myers,

1986).O restante da floresta está dividido em fragmentos

isolados que, provavelmente, não dão suporte a popula-



ções de muitas espécies de ocorrência extensa. A única grande área de floresta que

ainda resta tem apenas 7.000 Km2 de extensão e está bastante degradada em mui-

tos pontos. (figura 2.11)

• Madagascar. As florestas úmidas de Madagascar, com sua vasta área de
espécies endêmicas, cobriam, originalmente, 112.000 Km2. Em 1985, estavam redu-

zidas a 38.000 Km2 em conseqüência de uma combinação de agricultura itinerante,

pastagem para gado e incêndios. A taxa atual de desmatamento em Madagascar está

em torno de 100 Km2 por ano, o que significa que até o ano 2020 não haverá mais

florestas úmidas, exceto em 1,5% da ilha que se encontra sob proteção (Myers, 1986;

Green e Sussman, 1990). Uma vez que Madagascar é o único lugar onde ainda ex-

istem lêmures em ambiente selvagem, a perda das florestas de Madagascar resultará

na extinção de muitas de suas espécies.

• Costa do Equador. A região costeira do Equador era originalmente cobe-

rta por uma rica floresta cheia de espécies endêmicas. Ela foi minimamente alterada

pela atividade humana até 1960. Naquela época, estradas foram abertas e florestas

desmatadas para colonização e plantações de palmeiras. Um dos únicos fragmentos

que ainda sobrevivem é a reserva científica do Rio Palenque, com 17 Km2• Essa
pequena área de conservação tern 1.025 espécies de plantas registradas, das quais,

25% ainda não se sabe se existem em outro lugar (Gentry, 1986).Mais de 100 espé-

cies de plantas não descritas foram registradas nesse local. Sabe-se que muitas dessas

espécies são apenas de uma única planta e estão fadadas a algum tipo de extinção.

Outros Habitats Ameaçados

Outros tipos de habitats, além da floresta tropical, estão igualmente ameaça-

dos.

• Florestas tropicais semidecíduas e decíduas. O solo das florestas trop-

icais semidecíduas é mais adequado para a agricultura e para a pecuária, do que o

solo das florestas tropicais úmidas. No Estado de São Paulo, o planalto existente

logo após as escarpas da Serra do Mar foi um dos primeiros habitats a ser destruído,

em função de sua aptidão para a agricultura. Também na América Central, a densi-

dade populacional é cinco vezes maiornas áreas de florestas secas, do que nas áreas

de florestas úmidas adjacentes (Murphy e Lugo, 1986). Hoje, a Costa Pacífica da
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cente (Janzen, 1988a).
• Áreas alagadiças e habi-

tats aquáticos. As áreas
alagadiças são vitais como

habitats para peixes, inverte-

brados aquáticos e pássaros,

sendo também importantes

para o controle de enchentes

e de água potável, e produção

de energia (Mitchell, 1992;

Moyle e Leidy, 1992; Dugan,

1993). As áreas alagadiças são

freqüentemente aterradas ou
drenadas para desenvolvim-

ento, ou alteradas por con-

strução de canais de água e represas, e poluição química. O Pantanal Matogrossense possui

uma extensão de 450 km e uma largura máxima de 200 km. Ele é refúgio de várias espécies

ameaçadas de extinção, como a onça, o tarnanduá, o cervo do pantanal e a ema (Rhea ameri-
cana) (figura 2.12). A caça é uma das principais ameaças ao Pantanal. Dados do extinto

INAMB mostram o aumento de fiscalizaçãoentre 1979 e 1985, mas considerando a exten-

são da área e os recursos disponíveis, a apreensão de somente 3.891 peles de jacaré, parece

nada mais que uma diminuta fração do total da caça no Pantanal. Além disto, a agricultura,

tanto de grãos quanto de cana-de-açúcar causa destruição de habitats no Pantanal, assim

como o desmatamento e a mineração de ouro. O governo também estuda a construção de

uma hidrovia cruzando o Pantanal. Devido ao relevo plano da região, a dragagem de um

canal para possibilitar o tráfego de barcos, iria'praticamente secar o Pantanal, colocando em

risco a maior parte das espécies que ocorrem ali (Alho et. al., 1988).

• Manguezais. Uma das comunidades de áreas alagadiças mais importantes nas

áreas tropicais são os manguezais. As espécies de mangues estão entre as poucas espécies

arbóreas que podem tolerar água salgada. Os manguezais ocupam áreas costeiras com água

salobra. Os manguezais ocorrem nas costas que não são atingidas por ondas fortes, e nos

v' !O2

FIGURA 2.12.
O Pantanal
abriga várias
espécies
animais e
vegetais, entre
elas a maior
ave do Brasil,
aEma (Rhea
americana},
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estuários dos rios. Desse modo, as raízes do mangue retêm os sedimentos ricos em

nutrientes que drenam de toda a bacia hidrográficaem direção ao mar. Os man-

guezais são deste modo, a base da cadeia trófica dos camarões e peixes, e são úteis

também como fonte de tanino e madeira para carvão para as populações caiçaras.A

principal ameaça aos mangues, no Brasil, é o turismo predatório. Muitos manguezais

são aterrados para construção de casas e estradas. Em muitas áreas do litoral sul
-"

paulista, a construção de uma estrada, por vezes até estreita, alterou o regime de

drenagem da área, comprometendo grandes áreas de manguezal. Também a polu-.

ição afeta os manguezais, já que no caso de rios poluídos, além de reter sedimentos,

o manguezal reterá também poluentes. Existem manguezais em quase toda a costa

brasileira, excluindo os estados do Sul. Há dúvida quanto à sua área total, sendo

citados valores entre 10.000 e 25.000 Km". Na Austrália, 2/3 das espécies pescadas

comercialmente dependem, pelo menos parcialmente, dos manguezais (WRI/IIEB,

1986). Apesar de seu grande valor econômico, os manguezais são freqüentemente

desmatados para o cultivo de arroz e criação de camarão com fins comerciais, par-

ticularmente no sudoeste da Ásia, onde cerca de 15% dos manguezais já foram des-
matados para a aqüicultura (ESCAP, 1985). As Filipinas perderam mais da metade

de sua área de manguezal nos últimos 100 anos.

o Savanas (Cerrados). Os ramos tortos e a baixa altura das árvores do Cer-

rado colocaram este Bioma durante muito tempo, como baixa prioridade para con-

servação. Nos anos oitenta, iniciou-se um esforço de pesquisa, que mostrou que o

Cerrado é abrigo de grande biodiversidade, incluindo vários endernismos. O Cerrado

brasileiro, com sua área de 2.000.000 Krrr' abriga 180 espécies de répteis, dos quais

20 são endêrnicos, e abriga 113 espécies de anfíbios, dos quais 32 são endêrnicos.

o Recifes de corais. Os recifes de corais tropicais contêm um número esti-

mado de 1/3 das espécies de peixes do mar, embora eles ocupem somente 0,2% da

sua superfície. Cinco a dez por cento de todos os recifes de corais já foram destruí-

dos, e 50% podem ser desttuídos nas próximas décadas. No Caribe, uma combina-

ção de pesca predatória, de danos causados por furacões, e de doenças, é respon-

sável pelo declinio dramático de uma grande proporção dos recifes de corais e pela

sua reposição por macroalgas suculentas (Hughes, 1994). Os corais de Elkhorn e

Staghorn, que anteriormente eram comuns e davam resistência físicapara a comuni-

dade, tornaram-se raros em muitos locais.
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No mundo todo, 9 milhões de Km2 de terras áridas foram convertidas em

desertos (Dregné, 1983). O processo de desertificação é mais grave no Sahel (en-

torno do deserto do Saara na África), onde a maioria das espécies nativas de grandes

mamiferos está ameaçada de extinção. Estima-se que na região do Sahel, a popula-

ção seja composta por 2,5 vezes mais pessoas do que a área pode suportar. de for-
ma sustentável. O aumento da área desertificada parece ser quase inevitável, nessa

região, exceto nas poucas áreas onde a intensificação da agricultura é,possível (Bre-

man,1992).

Fragmentação do Habitat

Além de estarem sendo destruídos rapidamente, os habitatsque ante-

riormente ocupavam grandes áreas, são freqüentem ente divididos em peque-

nos pedaços, pelas estradas, campos, cidades, e um grande número de outras

atividades humanas. A fragmentação do habitar é o processo pelo qual uma
granJe e contínua área de habitat é tanto reduzida em sua área, quanto dividi-

da em dois ou mais fragmentos (Wilcove et al., 1986; Shafer, 1990). Quando

o habitat é destruído, fragmentos de habitat geralmente são deixados para

trás. Estes fragmentos são freqüentemente isolados uns dos outros, por uma

paisagem altamente modificada ou degradada (figura 2.14). Esta situação pode

ser descrita pelo modelo de biogeografia de ilhas, com os fragmentos funcio-
nando como ilhas de habitat em um "mar" ou matriz inóspita dominada pelo

homem. A fragmentação ocorre mesmo quando a área do habitat não é tão

afetada, como no caso do habitat original ser dividido por estradas, ferrovias,

canais, linhas de energia, cercas, tubulação de óleo, aceiros, ou outras bar-

reiras ao fluxo de espécies (Schonewald-Cox e Buechner, 1992).

Os fragmentos de habitat diferem do habitat original de dois modos

importantes: (1) os fragmentos têm uma quantia maior de borda por área de

habitat, (2) o centro de cada fragmento de habitat está mais próximo dessa

borda. Um simples exemplo ilustrará essas características e os problemas que

podem decorrer por causa delas.
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Quadro 2.2.· Projeto de Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais
William F. Laurance, Ph.D.

o PDBFF é o maior e mais antigo estudo de

fragmentação de habitats em andamento. Baseado

na Amazônia Central próximo a Manaus, O PDBFF

iniciou-se em 1980 com o objetivo de estudar os

impactos ecológicos da fragmentação florestal em

vários grupos de plantas e animais, assim como em

funções de ecossistema, como acumulação de carbono,

ciclagem de nutrientes e polinização (Lovejoy et alo

1986, Bierregaard et alo1992 e Laurance et alo2000b).

A área de estudo cobre aproximadamente 1000 k:m2

e inclui 11 fragmentos de floresta variando entre 1 e

100 ha, assim como vastas áreas "controle" de floresta

intacta. Os fragmentos são circundados por pastagens

e floresta secundária.

O PDBFF está contribuindo intensamente para

conhecermos as respostas da Biota Amazônica

àfragmentação. Florestas fragmentadas há pouco

tempo são fortemente influenciadas por efeitos de

borda, que são compostos por várias mudanças

ecológicas associadas às abruptas bordas artificiais

dos fragmentos de floresta. A radiação solar e os

ventos quentes e secos penetram a floresta, vindos da

pastagem que circundam os fragmentos. Em função

di so, o microclima da floresta é alterado.

Alguns insetos, sapos, mamíferos e aves insetívoras

do subdossel da floresta, evitam as bordas, e

portanto são especialmente sensíveis a fragmentação.

(Bierregaard et alo 1992, Didham 1997). Em função

do aumento da turbulência e do stress hídrico, as taxas

de mortalidade de árvores aumentam drasticamente

próximo as bordas, levando ao aumento intenso de

clareiras que alteram a estrutura e composição da

floresta (Laurance et al. 1998). A árvores maiores são

as que são particularmente vulneráveis a fragmentação

(Laurance et alo2000a).

Outro padrão importante, é que a biota dos

fragmentos está sendo fortemente influenciada pelos

habitats da paisagem circundante. Os fragmentos

próximos a pastagens, por exemplo, são mais

sensíveis a efeitos de borda, do que aqueles que são

circundados por florestas secundárias, que ajudam a

proteger o fragmento das difíceis condições externas.

Como resultado, os fragmentos em meio a florestas

secundárias são experimentam menos extinções locais

do que aqueles em meio a pastagens.

Os resultados sugerem que os fragmentos abaixo

de 100-400 ha, são bastante alterados ecologicamente,

(Laurance et alo1998).Infelizmente, muitos fragmentos

de floresta em paisagens antrópicas (dominadas pelo

homem) estão nesta classe de tamanho, ou mesmo

abaixo dela. Corredores ligando os fragmentos podem

ajudar a reduzir os impactos da fragmentação para

algumas, mas não todas espécies. As espécies mais

vulneráveis são provavelmente aquelas afetadas

negativamente pela fragmentação e caça, como os

grandes felinos, anta e muitos primatas. Os organismos

do interior da floresta que respondem negativamente a

borda das florestas e ao aumento da perturbação nos

fragmentos, são também vulneráveis a fragmentação.

(Laurance et ai. 2000b).

É importante enfatizar que os fragmentos de floresta

não estão somente sendo reduzidos e isolados. Em

muitas áreas da Amazônia, eles estão sendo explorados

para corte de madeira, degradados por fogo e pela ação
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de mineradores, e sua fauna está explorada além do lirriiteda sustentabilidade. Os efeitos combinados

destas várias alterações ecológicas pode ser mais devastador do que a fragmentação. Os fragmentos

em áreas mais secas da Amazônia são altamente vulneráveis a incêndios, especialmente quando eles

já sofreram exploração madeireira. Durante as secas periódicas do El niiio, vastas áreas de floresta

fragmentada e degradada podem ser destruídas por incêndios. Além da rápida fragmentação florestal,

os crescentes problemas com extração ilegal de madeira, queima, mineração e caça colocam uma,.
ameaça sem precedentes para a vida silvestre na Amazônia.

,//--//'

/ .•.:_/~~---------:-~::>.:

50Km

Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos de Floresta

5Km

Números indicam fragmentos de floresta.
Áreas rachuradas são pastagens ou floresta
circundada por florestas primárias.Manaus

Fonte Laurance e Bierregaard, 1997.
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1945 1960 1974 1990

FIGURA 2.14. A floresta de Tabuleiros do 5u/ da Bahiafoi intensamente desmatada entre os anos de 1945 e 1960 para oplantio
de Cacau. Como em todos os casos defragmentação ao redor do mundo, esteprocesso sempre deixa atrás de si alguns fragmentos de
habitat, que passam então a ser o tÍnico repositório de Biodiversidade na paisagem. (Fonte: Mendonça et al., 1994)

Considere uma unidade de conservação quadrada, com mil metros (1 Km) de cada
"lado (figura 2.15). A área total da reserva é de 1 Km2 (100 ha). O perímetro (ou borda) da

reserva totaliza 4.000 m. Um ponto no meio da reserva fica a 500 m do ponto mais próximo

do perímetro. Se a luz que incide lateralmente na floresta, penetrasse 100 m a partir da bor-

dada floresta, e deste modo, esta porção da floresta fosse dominada por espécies pioneiras,

então somente os 64 ha no interior da reserva teriam uma composição de espécies típicas de

florestas bem conservadas.
Agora imagine a reserva sendo dividida em quatro quadrantes iguais por uma rodo-

via de norte a sul de 10 m de largura e por uma ferrovia de leste a oeste que também tenha

10 m de largura. Essas vias ocupam 2 X 1.000 m X 10 m de área (2 ha) da reserva. Como

"somente 2% da reserva está sendo ocupada pela estrada e pela rodovia, os planejadores

""govername;ntais'argumentam que os efeitos na reserva são irrelevantes. Entretanto, a reser-

va foi agora dividida em quatro fragmentos, Cadaum deles com 495 m X 495 m de área. A
distância do centro de cada fragmento até o ponto mais próximo no perímetro foi reduzida

a 247 m, que é menos da metade da distância anterior. Agota, a luz penetra na floresta

através da estrada e da ferrovia, tanto quanto do perímetro, e o habitat propício para espé-

cies climáxicas se restringe ao interior de cada"um dos quatro fragmentos. Cada uma dessas

áreas interiores tem 8,7 ha, para um total de 34,8 ha. Embora a rodovia e a ferrovia tenham

.ocupado apenas 2% da área de reserva, elas reduziram o habitat disponível para espécies

climáxicas em cerca da metade.
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(1 km)
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Estrada de ferro

Habitar de borda; 36 ha

1
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Interior; 8,7 ha X 4 ; 34,8 ha

FIGURA 2.15. Um exemplo hipotético mostra como uma área de habitat é redu:::jdapor fragmentação epor efeitos de
bordas. (...4) Uma área protegida de 1 KnI . Assumindo-se que os efeitos de bordas 011 de limites (a área sombreada)

penetram 100 m na reserva, aproximadamente 64 ha estão disponíveis como habitat interior utiliZávei para as
espécies c/imáxicas. (8) A fragmentação da reservapor uma estrada 011 lima ferrovia, embora o.cupepouca área,
estende os efeitos de borda ou de limite, de tal forma que quase metade do habitat defloresta é alterado.

A fragmentação do habitat também ameaça a existência de espécies de mo-

dos mais sutis. Primeiro, a fragmentação pode limitar o potencial de uma espécie

para dispersão e colonização. Muitas espécies de pássaros, mamiferose insetos do

interior da floresta não atravessarão nem mesmo faixas estreitas de ambiente aberto,

por causa do perigo de predação. Como resultado, muitas espécies não recolonizam

os fragmentos após a população original ter desaparecido (Lovejoy et al., 1986; Bier-

regaard et al., 1992). Além disso, quando a dispersão animal é reduzida pela frag-

mentação de habitat, plantas com frutos carnosos ou com sementes aderentes, que

dependem dos "animaispara dispersar as suas sementes, serão afetadas também. De-

sta forma, os fragmentos isolados de habitat não serão colonizados por muitas espé-
cies nativas que potencialmente poderiam viver ali. Assim que as espécies tornam-

se extintas nos fragmentos, por flutuações populacionais e sucessão, novas espécies

deixarão de chegar até o local devido a essas barreiras de dispersão, e o número de

espécies no fragmento de habitats diminuirá com o passar do tempo.

Um segundo aspecto danoso da fragmentação de habitat, é que ela pode
reduzir a capacidade de alimentação dos animais nativos. Muitas espécies de animai ,
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como indivíduos ou como grupos sociais, precisam ser capazes de se mover livremente em

uma área para ter acesso a recursos que, ou estão disponíveis sazonalmente, ou estão dis-

persos no ambiente, tais como os frutos, sementes, matéria verde e água. Um determinado

recurso pode ser necessário por apenas algumas semanas do ano, ou mesmo por apenas

uma vez em alguns anos, mas quando um habitat é fragmentado, as espécies confinadas a

um único fragmento de habitat podem ser incapazes de migrar para além da sua extensão

habitacional normal em busca daquele recurso escasso. Quando uma área é desmatada, é

comum a concentração de aves nos fragmentos. Em decorrência deste aumento de densi-

dade, ocorre geralmente um aumento da mortalidade, com algumas espécies de aves defen-

dendo seu território até a morte.

A fragmentação do habitat pode também precipitar a extinção e o declínio da pop-

ulação ao dividir uma população existente em larga escala,em duas ou mais subpopulações,

cada uma em uma área restrita. Essas populações menores são mais vulneráveis à depressão

endogâmica, à mudança genética, e a outros problemas associados com o tamanho reduzido

de população (ver capítulo 3). Enquanto uma área grande de habitat pode ter sustentado
uma única população grande, é possível que nenhum de seus fragmentos possa sustentar

uma subpopulação grande o suficiente para que ela sobreviva por um longo período.

Efeito de Bordas

A fragmentação de um habitat aumenta drasticamente a sua quantidade de borda,

como demonstrado acima (ver figura 2.15). O microambiente numa borda de fragmento é

diferente daquele do interior da floresta. Alguns dos efeitos de borda mais importantes são

um aumento nos "níveis de luz, temperatura, umidade e vento (Kapos, 1989; Bierregaard

et al., 1992; Rodrigues, 1998). Estes efeitos de borda são por vezes evidentes até 500 m

para dentro da floresta (Laurence, 1991), porém muito freqüentemente mais notáveis nos

primeiros 35 metros (Rodrigues, 1998) (Quadro2.3). Uma vez que as espécies de plantas e

de animais são freqüentemente adaptadas de forma precisa à certa temperatura, umidade, e

níveis de luz, essas mudanças eliminarão muitas espécies dos fragmentos de floresta. Espé-

cies nativas tolerantes à sombra, e animais sensíveis à umidade tais como os anfíbios, são

freqüente e rapidamente eliminados pela fragmentação de habitat, levando a uma mudança

na composição das espécies da comunidade.
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Quadro 2.3. - Qual a largura do efeito de borda ?

A largura da borda de um fragmento florestal é um dado vital para o planejamento, legislação
e manejo de paisagens. Tradicionalmente, a ecologia tem respondido a esta demanda da sôciedade,
dizendo que é impossível determinar uma única largura de borda, em função dos diferentes aspectos
que são enfocados. Assim, existiria uma largura de borda para microclima, outra para composição
de espécies arbóreas, outra para
densidade de plantas, assim por
diante.

Também

de borda.
Em 1998, foi realizado um estudo

de bordas no norte do Paraná, uma
paisagem especialmente homogênea
do ponto de vista ambiental (solo,
clima, altitude) e de histórico de
perturbação (a paisagem foi toda
fragmentada em menos de uma
década). Foram avaliadas 48 bordas
em 19 fragmentos de 0,4 a 650 ha.

As conclusões práticas deste
trabalho (Rodrigues, 1998) são:

1) Vários aspectos da borda
tiveram a mesma largura: 35 metros (vejagráfico ao lado). Ainda que isto não signifique que TODOS
efeitos de borda têm a mesma largura, ao menos indica que os inúmeros aspectos de uma borda podem
ser estudados por meio de poucos grupos.

2) Para alguns dos efeitos estudados, a borda apresentou efeitos não-monotônicos, uma onda,
ao invés de uma linha ascendente ou descendente. Isto muda completamente a interpretação dos
dados obtidos até hoje, que consideravam as freqüentes oscilações de dados como ruído. As novas
estimativas de largura de borda devem levar em conta a possibilidade de um efeito de borda ser mais
intenso a uma certa distincia da borda do que na própria borda do fragmento.

tradicionalmente,
se pensou que o efeito de borda
tivesse uma natureza monotônica, ou
seja: quanto mais distante da borda,
menor seria a intensidade do efeito

Efmim Rodrigues, Ph.D.
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CAPilULO 2

Um denso emaranhado de trepadeiras e outras espécies pioneiras de crescimento rá-

pido freqüentemente cresce na borda da floresta em resposta à alta quantidade de luz. Esse

emaranhado de vegetação pode criar uma barreira que reduz os efeitos do distúrbio ambi-

ental no interior do fragmento (figura 2.16). Neste sentido, a borda de floresta exerce um pa-

pel importante na preservação da composição do fragmento de floresta, mas, no processo,

a composição de espécies da borda de floresta é drasticamente alterada e a área ocupada por

espécies de interior de floresta é ainda mais reduzida.

Quando uma floresta é fragmentada, o aumento do vento, a redução da umidade,

e as temperaturas mais altas na borda da floresta propiciam a ocorrência de incêndios. Os

incêndios podem se espalhar para dentro dos fragmentos de habitat a partir de campos agrí-

colas próximos que são queimados regularmente, como na colheita de cana-de-açúcar na

Região de Piracicaba (Tabanez, 1999), ou a partir de atividades de agricultores que praticam

FIGURA 2.16. (/'I) Primeira clareira aberta para
a criação da cidade de Londrina, onde se vê os
troncos das árvores nas bordas recém-abertas.
(B) Borda antiga defragmento defloresta,
onde um emaranhado de trepadeiras e espécies
pioneiras escondem os troncos das árvores.
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culturas itinerantes (Gomez- Pompa e Kaus, 1992).. Em Rondônia, em fevereiro

e março de 1998, um período incomum de seca devido ao fenômeno EI Nino

provocou um aumento exagerado de focos de incêndio.

Eventos. de fogo em larga escala como Bornéu, 1982-1983 (Leighton e

Wirawan, 1986), lndonésia, 1997 e Londrina, 1963 (Rodrigues, 1993) estão se

tornando freqüentes. Três condições são necessárias. para gerar eventos como

este: combustível, biomassa e baixa umidade (Nepstad, Moreira e Alencar,J999).

A fragmentação do habitat aumenta a vulnerabilidade dos fragmentos à

invasão de espécies exóticas e espécies nativas ruderais. A borda da floresta é.

um ambiente alterado onde espécies ruderais podem facilmente. se estabelecer,

aumentar em número, e então se dispersar para o interior do fragmento (paton,

1994).
Animais onívoros tais como o mico-prego e roedores (Malcolm, 1997)

podem aumentar em número nas bordas das florestas, onde eles obtêm alimento

tanto do habitat modificado como do habitat intacto. Eles comem vorazmente

os ovos e os filhotes dos pássaros da floresta, impedindo freqüentemente que

a reprodução de muitas espécies de pássaros seja bem-sucedida em centenas de.
metros a partir da borda.

Os efeitos de borda ampliam a destruição das florestas tropicais para além

dos valores de cobertura florestal. Quando dizemos que o Norte do Paraná:ainda

mantém 7,5% de suas florestas, pode-se pensar erroneamente ~ue pelo menos

nesta área, a biodiversidade estaria conservada. Devido aos efeitos de borda, sa-

bemos que uma superfície' bem menor do que estes 7,5%, ainda mantém uma

composição de espécies próxima a original. Considerando a ~argUr,ade borda es-.

timada por Rodrigues (1998), de 35 metros (Quadro 2.3.), 41,5% da área florestal

do Norte do Paraná está na borda, e o restante no interior (Lima e Rodrigues,

2001).

A fragmentação do habitat também coloca as populações nativas em con-

tato com as plantas é animais domésticos. As doenças das espécies domésticas

podem então se espalhar mais rapidamente nas pouco imunes espécies silvestres.
Existe ainda um potencial para que ás doenças se espalhem das espécies silves-

tres para as plantas e animais domésticos, e até mesmo para as pessoas, com o

aumento do contato entre eles.
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Dispersão de doen~as

As infecções são comuns tanto em populações silvestres como

nas de cativeiro (May, 1988; Scott, 1988; Aguirre e Starkey, 1994). As in-

fecções podem vir de microparasitas, tais como vírus, bactérias, fungos

e protozoários, ou de macroparasitas, como os helmintos e artrópodes.

Tais doenças são provavelmente a maior ameaça para algurn:;s espécies

raras, como o Lobo-Guará. Esta espécie tem tido sua longevidade redu-

zida, tanto em cativeiro quanto em liberdade, por causa de um helminto

renal (Dioctophyma rena/e) (Dietz, 1985). O Lobo-Guará também é atacado

pelo parvovírus (Ginsberg e MacDonald, 1990) e pelo vírus da cinomose.

A última população de furões (Muste/a nigrepes) que se registrou no meio

selvagem foi destruída pelo vírus da cinomose canina em 1987 (Throne

e Williams, 1988). A cinomose é um dos maiores desafios no manejo do

programa de criação dos furões em cativeiro. Para evitá-Ia, estão sendo

tomadas medidas de quarentena rigorosas e de subdivisão da colônia

em cativeiro, em grupos geograficamente separados. O furão continua

extremamente suscetível à cinomose, que está presente em populações

carnívoras encontradas em toda a área potencial de ocorrência da espécie.

Portanto, os animais colocados no ambiente selvagem nos EUA em 1991

continuam vulneráveis a uma epidemia, assim como aqueles que recente-

mente têm sido importados como animais de estimação.

Três princípios básicos de epidemiologia têm implicações óbvias e práti-

cas na criação em cativeiro e no manejo de espécies raras. Em primeiro lugar, em

populações densas, tanto os animais silvestres como os de 'cativeiro podem en-

frentar pressão direta e crescente de parasitas e doenças. Em habitats fragmenta-

dos, as populações de animais podem crescer temporariamente acima do normal,

favorecendo altas taxas de transmissão de doenças. Em situações normais, o nível

de infecção é tipicamente reduzido quando os animais se afastam de suas fezes,

saliva, restos de pele e outras fontes de infecção. Em situações artificiais de confi-

namento, os animais permanecem em contato com essas fontes potenciais de in-

fecção e a transmissão de doenças aumenta. Nos zoológicos, colônias de animais

são frequentemente mantidas juntas em espaços reduzidos. Conseqüentemente, e

um animal está infectado, o parasita pode espalhar-se rapidamente na população.
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Em segundo lugar, os efeitos indiretos da destruição do habitat podem aumentar a

suscetibilidade do organismo à doença. Quando uma grande população hospedeira é co-

locada em uma área de tamanho reduzido em função da destruição do habitat, freqüente-

mente haverá deterioração da qualidade do habitat e da disponibilidade de alimento, o que

gerará um teor nutricional baixo, animais mais fracos, e maior grau de suscetibilidade à

infecção. Esse agrupamento em grande quantidade também pode levar ao estresse social

em uma população, o que diminui a resistência dos animais a doenças.

Em terceiro lugar, em muitas áreas de conservação e zoológicos, uma espécie man-

tém contato com outras espécies com as quais raramente ou jamais teriam no meio sel-

vagem, de tal forma que as infecções podem se espalhar de uma espécie para outra. Uma

vez infectados por doenças exóticas, os animais cativos não podem ser reconduzidos ao

meio selvagem sem que ameacem uma população inteira com o perigo da infecção. Tam-

bém, uma espécie comum e de certa forma resistente a uma doença pode servir como

um depósito da doença e então, infectar outras populações de espécies altamente suscet-
íveis. Por exemplo, pombas domésticas aparentemente sadias podem transmitir um vírus

de herpes fatal à pomba cor-de-rosa Mauritius (Columba mayerz} (Snyder et al., 1985). No

Parque Nacional Serengeti da Tanzânia, cerca de 25% dos leões foram recentemente mor-

tos pela cinomose canina, aparentemente contraída de um ou mais dos 30.000 cachorros

domésticos que moram perto do Parque (Morell, 1994).As pragas podem também atacar

a arborização urbana. Em muitas cidades brasileiras as sibipirunas sofrem ataques de cu-

pins e cochonillas em larga escala.

.Vulnerabilidade à extin~ão

Quando os ambientes são danificados por atividadeshumanas, as populações

de muitas espécies são reduzidas, ou mesmo extintas. Os ecologistas têm observado

que determinadas categorias de espécies são especialmente vulneráveis à extinção

(Ehrenfeld, 1970;Terborgh, 1974;Pimm et al, 1988; Guittleman, 1994).Essas espé-

cies precisam ser cuidadosamente monitoradas e a conservação deve se voltar para

elas. As espécies que são especialmente vulneráveis à extinção se enquadram em

uma ou mais das seguintes categorias:
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• Espécies com área de ocorrência limitada. Algumas espé-

cies são encontradas em apenas um ou alguns lugares dentro de uma área

geográfica restrita, e se talárea é perturbada pela ação do homem, então po-

dem tornar-se extintas. Espécies de pássaros em ilhas oceânicas são exem-

plos de espécies com alcance geográfico restrito e que se tornaram extintas.

Muitas espécies de peixes confinadas a um único lago ou a uma única bacia

hidrográfica também desapareceram.

• Espécies com apenas uma ou algumas populações. Qualquer

população de uma determinada espécie pode tornar-se localmente extinta

como resultado de fatores ambientais, tais como terremotos, incêndios, ou

epidemias de doenças, assim como do impacto da ação do homem. Espé-

cies com muitas populações são, portanto, menos vulneráveis à extinção

global do que as espécies de uma única ou de poucas populações.

• Espécies com populações pequenas. Pequenas populações são

mais suscetíveis à extinção local do que as populações grandes, devido a

sua maior vulnerabilidade, à variação demográfica e ambiental e à perda de

variabilidade genética, conforme descrito no Capítulo 3. As espécies com

populações reduzidas, como os grandes predadores e as especialistas, estão

mais expostas à extinção, do que as de populações maiores (Mace, 1994).

• Espécies com populações em declinio. O tamanho das pop-

ulações varia no tempo. Uma população que apresenta sinais de declínio

provavelmente se extinguirá se a causa desse declínio não for identificada

e corrigi da .

• Espécies com baixa densidade populacional. Uma espeCle

com baixa densidade populacional - com poucos espécimes por unidade

de área - provavelmente terá apenas pequenas populações remanescentes

em cada fragmento se a sua extensão for fragmentada pela ação humana.

Dentro de cada fragmento; o tamanho da população pode ser pequeno de-

mais para as espécies se reproduzirem, e estas então desaparecerão gradati-

vamente .

• Espécies que necessitam de habitats grandes. As espécies

cujos indivíduos ou grupos sociais precisam de grandes áreas para se ali-

mentar tendem a desaparecer quando parte desta sua área é danificada ou

fragmentada pela ação humana.
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- Espécies de grande porte. Grandes animais precisam geralmente ocupar

áreas maiores, exigem mais alimentação, e são mais facilmente caçados e levados à

extinção pelo homem do que os animais menores. Os carnívoros de topo de cadeia

são freqüentemente mortos porque competem com os humanos na caça selvagem,

às vezes se alimentam de animais domésticos ou de pessoas, e são o alvo preferido

da caça esportiva. Dentro das guildas de espécies, as de grande porte - os grandes

carnívoros, as onças ou as baleias - são com freqüência as mais susceptíveis à extin-

ção. O Lobo-Guará, por exemplo, maior canídeo das Américas, com 147 cm entre

a cauda e a cabeça, está na lista de espécies ameaçadas de Minas Gerais (Biodiver-

sitas, 1998).Em média, o território de cada Lobo-Guará é de 27 Km2 (Dietz, 1984)

-Espécies que não são dispersoras eficazes. No mundo natural, as mu-

danças ambientais preparam as espécies para adaptar seu comportamento ou fisio-

logia, às novas condições de seu habitat. As espécies que não conseguem se adaptar

às mudanças ambientais migram para um habitat mais adequado ou enfrentam o

risco de extinção. O rápido ritmo das mudanças causadas pelo homem, freqüente-

mente impossibilita a adaptação, deixando como única alternativa a migração. As

espécies que não conseguem cruzar estradas, fazendas e outros habitats perturba-

dos pelo homem estão fadadas à extinção, uma vez que seu habitat original en-

contra-se alterado pela poluição, espécies exóticas e mudança do clima global. A

importância da dispersão para a prevenção da extinção pode ser ilustrada através

de uma análise detalhada dos vertebrados do Oeste da Austrália. As extinções têm

ocorrido apenas entre os mamíferos não voadores, com pouca ou nenhuma ex-

tinção registrada entre pássaros e morcegos (Burbidge e McKenzie, 1989). Entre

os pássaros do oeste australiano, as espécies que são incapazes de voar ou voam

muito pouco são as que têm apresentado as mais altas taxas de extinção.

- Migrantes sazonais. As espécies que migram em determinadas estações,

dependem de dois ou mais tipos de habitat. Se um destes habitats for danificado,

então estas espécies correm o risco de extinção..Os bilhões de pássaros canoros

das 120 espécies que migram a cada ano entre o Canadá e os Neotrópicos depen-

dem de um habitat adequado em ambos os lugares para que sobrevivam e pro-

criem. Também, se barreiras que dificultam a dispersão forem criadas entre os dois

habitats por estradas, cercas ou represas, uma espécie pode não conseguir comple-

tar seu ciclo de vida, como no caso das espécies de peixes que migram entre a foz

e a nascente dos rios.
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• Espécies com pouca variabilidadegenética. A variabilidadegenética

dentro de uma população pode, às vezes, permitir que uma espécie se adapte a

uma mudança ambiental. As espécies com pouca ou nenhuma variabilidade gené-

tica tendem à extinção quando uma doença nova, um predador novo ou outra

mudança qualquer ocorre no ambiente. A variabilidade genética extremamente
baixa é considerada como Um fator que contribui para a falta de resistência a

doenças do Leopardo (O'Brien e Evermann, 1988), embora os fatores ambientais

possam ser as razões predominantes para o declínio desta espécie (Merola, 1994).

• Espécies que requerem nichos especiais. Uma vez que o habitat é

alterado pela atividade humana, ele pode não ser mais adequado para determi-

nadas espécies. A área onde se instalou o Campus da Universidade Estadual de
Londrina era originalmente coberta pela Mata Tropical Semidecídua do Norte

do Paraná. Quando a área foi desmatada, as grandes árvores de Peroba (Aspido-
sperma po!Jneuron) foram preservadas. A Peroba, no entanto, necessita de cober-

tura vegetal ao seu redor para conseguir água na quantidade necessária para seu

metabolismo. Estando agora em campo aberto, as Perobas estão paulatinamente

morrendo. Além de perder árvores centenárias, a UEL está também perdendo o

símbolo do seu "Campus Perobal".

• Espécies que são caracteristicas de ambientes estáveis. Muitas

espécies são adaptadas a ambientes onde a perturbação é mínima, tais como

as áreas mais velhas da floresta tropical ou o interior de florestas temperadas.

Quando essas florestas são cortadas, devastadas, queimadas, ou de outra forma

alteradas pela ação 'do homem, muitas espécies nativas não conseguem tolerar

as mudanças de condições climáticas (mais luz, menos umidade, maior variação

de temperatura) e o conseqüente influxo de espécies exóticas. Também, as espé-

cies de ambientes estáveis tipicamente iniciam sua reprodução somente quando

atingem uma idade avançada e geralmente têm uma prole pequena. O Jequitibá

(Cariniana estrellensis), por exemplo, leva oito anos para produzir a primeira flo-

rada, quando em ambiente aberto, e provavelmente mais 'ainda dentro da floresta.

Tais espécies freqüentemente não conseguem reconstruir suas populações rápido

o suficiente para evitar a extinção provocada por um ou mais episódios de per-

turbação do ambiente.

• Espécies que formam agregações permanentes ou temporárias.
As espécies que formam grupos em lugares específicos são altamente vulneráveis
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à extinção local. Por exemplo, os morcegos forrageiam em áreas amplas durante a noite,

mas tipicamente ernpoleiram-se em grupos durante o dia. É possível entrar nestas cavernas

durante o dia e facilmente apanhar todos os indivíduos da população. Queixadas, várias

espécies de aves e cardumes de peixes, todos também apresentam agregações que são

freqüentemehte exploradas. Algumas espécies de animais sociais podem tornar-se incapazes

de sobreviver quando sua densidade demogtáfica é reduzida a um certo número, uma vez

que não mais se alimentam, acasalam ou se defendem.

• Espécies que são caçadas ou consumidas. O superconsumo pode rapidamente

reduzir o tamanho de uma população de espécies de valor econômico para os humanos. Se

a caça ou consumo não forem regulados, por lei ou por costume local, as espécies podem

ser levadas à extinção.

Essas características de espécies suscetíveis à extinção não são independentes, mas

tendem a se agtupar em categorias de características. Por exemplo, as espécies de porte'

maior tendem a ter uma densidade demogtáfica pequena e extensão de habitação ampla

- características das espécies susceptíveis à extinção. Ao identificar estas características, os

biólogos de conservação podem prever a necessidade do manejo das populações de espé-

cies vulneráveis.
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