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PORTUGAL

Ilhas 
vulneráveis

Nos Açores e na Madeira 
a biodiversidade está mais 
ameaçada. Isoladas dos 
continentes, as espécies não 
se podem mover para novos 
ecossistemas para se adaptarem  
à atividade humana ou às 
alterações climáticas. O 
investigador José Azevedo recorda 
que “o priolo e a foca-monge  
foram salvos in extremis, mas há 
espécies de plantas e invertebrados 
que estão ameaçadas”. E dá o 
exemplo das lapas nos Açores.  
“Na década de 1980 houve  
uma sobre-exploração  
que correspondeu a um pico  
na exportação, e a espécie  
colapsou em várias ilhas”, conta  
o professor do Departamento  
de Biologia da Universidade  
dos Açores. Quando se 
multiplicam, as lapas abrem espaço 
entre a vegetação das rochas e 
quando desaparecem esse espaço  
é preenchido por algas. “Agora,  
um dos fatores que estão a impedir 
a recuperação das lapas é a falta  
de espaço para recolonizarem  
os ecossistemas”.    

CIÊNCIA

Texto Virgílio Azevedo 
Infografia Ana Serra

A
s previsões dos cien-
tistas sobre os ris-
cos de extinção das 
espécies animais e 
vegetais, por causa 
das alterações cli-
máticas e da ação 
humana, variam 
entre zero e 54%. A 

confusão é grande e as metodologias 
aplicadas muito díspares. Além de 
mais, a maior parte dos estudos en-
volve apenas uma parte das espécies, 
dos ecossistemas e das regiões sob 
pressão. Ou seja, não há uma visão 
global do problema. Mas saber com 
razoável precisão o que se passa é fun-
damental para definir que políticas 
deverão ser adotadas para diminuir, 
ou mesmo evitar, o impacto negativo 
das mudanças do clima e da atividade 
humana na biodiversidade. E para es-
tabelecer estratégias de conservação 
das espécies ameaçadas.

Mark Urban, investigador do De-
partamento de Ecologia e Biologia da 
Evolução na Universidade de Connec-
ticut (EUA), resolveu, por isso mesmo, 
fazer uma nova abordagem: pegou 
nos 131 estudos parciais que analisam 
em simultâneo a situação de mais do 
que uma espécie e calculou a taxa mé-
dia global de extinção. Resultado: uma 
em cada seis espécies da Terra poderá 
desaparecer se nada for feito e se as 
mudanças climáticas em curso conti-
nuarem com a mesma tendência. As 
regiões mais atingidas serão a Améri-
ca do Sul, Austrália e Nova Zelândia. 

Nestes cálculos estatísticos, o cientis-
ta americano introduziu vários parâme-
tros que os aproximassem o mais possí-
vel da realidade, como as características 
das regiões onde cada estudo teve lugar, 
o número e os tipos de espécies animais 
e vegetais considerados, e se estas es-
pécies estavam confinadas a pequenos 
ecossistemas ou bastante dispersas no 
território. Ou ainda a liberdade de mo-
vimento para outras regiões devido às 
alterações climáticas, que poderia ser 
dificultada por barreiras como áreas 
urbanizadas, cadeias montanhosas ou 
terrenos desflorestados. Por exemplo, 
os estudos onde se investigava um mai-
or número de espécies eram estatis-
ticamente mais relevantes nas contas 
feitas por Mark Urban, cujos resultados 
foram agora publicados na revista “Sci-
ence”. O biólogo defende que “devem 
ser adotadas urgentemente estratégias 
que limitem as alterações climáticas, se 
queremos evitar uma aceleração das 
extinções globais”.             

Previsões quantitativas criticadas

“Tenho sérias reservas em relação a 
este estudo”, afirma Miguel Araújo, 
um dos cientistas portugueses mais 
citados do mundo, que detém a Cáte-
dra de Biodiversidade da Universida-
de de Évora. É ainda investigador no 
Museu Nacional de Ciências Naturais 
de Madrid e professor no Museu de 
História Natural da Universidade de 
Copenhaga. Araújo confessa ao Ex-
presso que é “muito cético relativa-
mente a previsões quantitativas da 
extinção de espécies” e destaca o facto 
de a investigação de Mark Urban usar 
projeções de trabalhos que analisam 
tendências de disponibilidade de habi-
tat climático para cada espécie. “Sou 
autor de alguns dos estudos que foram 
usados por Urban e tenho sempre 
muito cuidado para evitar usar a pa-
lavra extinção, pois a maior parte dos 

Previsões 

Clima pode acabar com 1

modelos que realizamos não oferece 
estimativas de extinção mas sim esti-
mativas de disponibilidade de habitat”.

O investigador concorda que “as al-
terações climáticas afetam a distribui-
ção da vida na Terra e poderão causar 
extinções de várias espécies”. Só que a 
questão de saber “qual o risco exato de 
extinção e quais as áreas mais afetadas, 
continua a ser uma incógnita que este 
estudo não veio resolver, por limitações 
metodológicas e de dados”. 

Miguel Araújo tem ainda reservas de 
natureza estatística. “Urban comete um 
erro comum noutros artigos científicos 
famosos, de extrapolar os resultados de 
uma amostra não aleatória para a biodi-
versidade do planeta”. É uma noção “de 
qualquer curso básico de estatística, 
que só se pode extrapolar uma amostra 
para o universo de amostragem se esta 
for representativa”. A representativida-
de obtém-se com amostras aleatórias 
ou sistemáticas. “Ora, no caso presente, 
a amostra corresponde a estudos pu-
blicados, pelo que qualquer inferência 
que a extravase viola o principio básico 
da representatividade das amostras”.

Anfíbios e répteis sob pressão

Maria João Cruz, bióloga do Grupo de 
Alterações Climáticas do CE3C, um 
centro de investigação da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Lis-
boa, reconhece que “diferentes estudos 
têm tirado conclusões diferentes, mas 
a verdade é que cada grupo de animais 
ou plantas tem vulnerabilidades muito 
diversas”. Em Portugal, por exemplo,  
50% dos anfíbios e 36% dos répteis es-
tão em risco de desaparecer, “o que é 
um risco muito superior ao dos mamí-
feros e das aves, que têm maior capaci-
dade de dispersão por novos habitats 
e não dependem tanto das condições 
climáticas para sobreviver”. 

Os anfíbios “estão muito dependentes 
da água doce e têm duas fases no seu 
ciclo de vida, uma aquática e outra ter-
restre, o que significa que precisam de 
dois habitats”. Por outro lado, o risco de 
extinção em Portugal varia segundo as 
regiões: “As ilhas dos arquipélagos dos 
Açores e da Madeira são mais vulnerá-
veis, porque se o clima muda as espécies 
endémicas não têm para onde ir, não se 
podem mover para territórios mais a 
norte ou para regiões de maior altitude, 
porque a barreira do Oceano Atlântico 
não o permite”. O mesmo acontece em 
serras como a de São Mamede (Portale-
gre) ou a Serra da Estrela, “que funcio-
nam como ilhas climáticas” em relação 
ao território onde estão implantadas. De 
facto, “a Serra de São Mamede é muito 
mais fresca e húmida do que a região 
onde está localizada”. 

Mas é possível inverter o declínio da 
biodiversidade? “Quando uma espécie 
desaparece, desaparece de vez, o que 
significa que é um problema irrever-
sível”, explica José Azevedo. O investi-
gador do Departamento de Biologia da 
Universidade dos Açores reconhece, 
no entanto, que “há um debate sobre 
a reintrodução de espécies equivalen-
tes do ponto de vista ecológico, como 
predadores e grandes herbívoros, e há 
mesmo quem defenda a reintrodução 
de elefantes na América do Norte, para 
substituírem os mastodontes que ali 
viveram há cerca de dez mil anos”. Ma-
ria João Cruz defende que “podemos 
ajudar espécies em risco com mais di-
ficuldade de deslocação a adaptar-se às 
alterações climáticas, criando corredo-
res verdes em terra e corredores de mi-
gração nas zonas marinhas, alterando a 
gestão das florestas ou plantando mon-
tado, que é rico em biodiversidade”.          

vazevedo@expresso.impresa.pt

AS ORIGENS DO DECLÍNIO

CAÇA

Caça para a obtenção de carne

Caça para a obtenção de partes do corpo
(chifres, dentes, pele, etc.)

71%

29%

PECUÁRIA

Cruzamento com espécies domesticadas

Competição da criação de gado

Doenças do gado
35%

12%

10%

MUDANÇA 
NO USO

DA TERRA

Perda de habitats

Intrusão humana

Agricultura

Desflorestação

34%

21%

19%

19%

CONFLITOS
Guerra e agitação social

14%

GRANDES HERBÍVOROS
(Com mais de 100 kg)

QUAIS AS ESPÉCIES  
MAIS AMEAÇADAS? 68%

PLANTAS 

AMÉRICA
DO NORTE

5

COMO VARIAM AS AMEAÇAS DE EXTINÇÃO
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...E NO MAR

0% 25%

EM TERRA

0% 25%

AMÉRICA
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1
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CONSEQUÊNCIAS

^^ Perda^de^habitats^ 
 A paisagem começará a 
desaparecer nas florestas, 
savanas e pastagens. O elefante, 
por exemplo, mantém as 
clareiras da floresta e os seus 
ecossistemas

^^ Quebras^na^cadeia^alimentar  ̂
Grandes predadores como 
leões, leopardos e  hienas 
dependem fortemente dos 
grandes herbívoros

^^ Riscos^na^disseminação^de^
sementes  Os grandes 
herbívoros comem sementes 
que são transportadas e 
expelidas a grandes distâncias, 
contribuindo para a 
biodiversidade

^^ Ameaças^à^atividade^humana  
14% da população mundial 
depende da carne selvagem para 
subsistir. E a perda de grandes 
herbívoros icónicos — elefante, 
girafa, gorila — terá um impacto 
negativo no turismo 

Grandes herbívoros,  
os engenheiros  
da paisagem natural

Elefantes ou rinocerontes 
moldam a paisagem 
e abrem a floresta à 
biodiversidade. Mas um 
estudo global inédito revela 
que 60% dos grandes 
herbívoros estão em risco 
de extinção

Cerca de 60% dos grandes her-
bívoros (com mais de 100 kg) 
estão em risco de extinção, alerta 
um estudo internacional lidera-
do pela Universidade do Esta-
do de Oregon (EUA) publicado 
na revista “Science Advances”. 
O declínio de elefantes, rinoce-
rontes, girafas, gorilas, hipopó-
tamos, zebras, búfalos, cavalos 
selvagens, bois-cavalos, impalas 
ou veados está a ter um grande 
impacto na paisagem e a acabar 
com habitats nas florestas, sa-
vanas e pastagens. Mas as suas 
consequências, em especial em 
África e no Sudeste Asiático, são 
mais vastas (ver caixa).

William Ripple, investigador 
do Departamento de Ecossis-
temas Florestais daquela uni-
versidade, revelou à BBC que “é 
a primeira vez que se analisam 
globalmente todas as espécies 
de grandes herbívoros”. O estu-
do adianta que os rinocerontes 
poderão desaparecer dentro de 
20 anos, porque os seus chifres 
valem mais do que diamantes ou 
cocaína no mercado negro.    

Os cientistas “chamam enge-
nheiros da paisagem a estes ani-
mais, porque na ausência dos 
humanos são eles que cuidam 
da paisagem”, recorda Miguel 
Araújo. Os elefantes, por exem-
plo, controlam o desenvolvimento 
das árvores e mantêm a floresta 
aberta, permitindo o desenvolvi-
mento de novos ecossistemas. O 
coordenador do Grupo de Altera-
ções Climáticas e Biodiversidade 
do CIBIO, centro de investigação 
da Universidade de Évora, expli-
ca que se os grandes herbívoros 
desaparecerem, “ou são substi-
tuídos por ruminantes domésti-
cos ou pela produção agrícola e 
florestal”. Se isso não acontecer, 
a savana tende a evoluir para um 
bosque fechado, “o que pode levar 
à extinção de certas espécies”.  

Gorongosa, caso exemplar 

A história do que se passou no 
Parque Nacional da Gorongosa, 
no centro de Moçambique, é es-
clarecedora. Muito rico em gran-
des herbívoros e considerado o 
espaço com maior densidade de 
ungulados do mundo (grupo de 
mamíferos a que pertencem os 
antílopes, impalas, bois-cavalos, 
zebras e búfalos) o parque, que 
tem uma área equivalente à do 
Algarve, foi atingido pela guer-
ra civil “e em menos de 20 anos 
praticamente todos os grandes 

herbívoros desapareceram de-
vido à caça desregrada, porque 
os exércitos alimentavam-se de-
les”, conta Jorge Palmeirim. “E 
os grandes predadores como o 
leão, o leopardo e a hiena tam-
bém desapareceram, por falta 
de alimento”. O coordenador do 
Grupo de Ecologia e Conserva-
ção do CE3C, centro de investi-
gação da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa, ex-
plica que a floresta cresceu 30% 
durante o mesmo período por 
causa desta extinção, “reduzin-
do os habitats existentes, como 
a savana aberta e as pastagens”.

Agora há um programa de 
repovoamento da Gorongosa 
“e algumas espécies estão a 
recuperar bem, o que tem um 
impacto positivo no turismo”. 
O CE3C quer, aliás, lançar um 
projeto de investigação no par-
que “para saber quem ganhou e 
quem perdeu com esta experiên-
cia de manipulação dos grandes 
herbívoros”. O grupo de Jorge 
Palmeirim está também a con-
cluir o projeto “Influência do 
Pastoreio na Biodiversidade do 
Montado”, que revela que o pas-
toreio em Portugal “tem um pa-
pel importante na manutenção 
dos ecossistemas, em especial 
no montado, permitindo grande 
diversidade de espécies”. Entre 
as espécies que preferem  am-
bientes pastoreados, mais aber-
tos, estão as alvéolas, sisões e 
popas, aves que se alimentam 
no solo. V.A.

. E as regiões mais ameaçadas são a América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Em Portugal, o risco é maior entre os anfíbios e répteis   

 1/6 das espécies da Terra

60%
GRANDES HERBÍVOROS

50%
PRIMATAS

34%
ANFÍBIOS

21%
RÉPTEIS

AS VANTAGENS NA NATUREZA

ELEFANTE AFRICANO
Converte florestas em áreas de arbustos, que indiretamente aumentam 
a disponibilidade de pastos para as impalas e rinocerontes-negros

RINOCERONTE BRANCO
Mantém pastagens  
nas áreas de savana, 
o que assegura alimento 
a impalas, zebras  
e bois-cavalos...

Ao desbastar as 
árvores, aumenta 
a complexidade  
do habitat, 
beneficiando  
as comunidades 
de lagartos

A predação dos pequenos mamíferos 
por grandes predadores como os 

leões é facilitada quando o elefante 
abre matos impenetráveis

...e muda o ciclo  
dos fogos 
naturais

Grande distribuidor 
de sementes a longas 

distâncias, através  
da sua ingestão  

e evacuação

SUDESTE 
ASIÁTICO

19

ÍNDIA

9

5

CHINA

8

6

ÁREAS EM QUE AS 
ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 
AGRAVAM A SITUAÇÃO

ÁREAS ONDE A EXTINÇÃO 
É ACENTUADA PELAS 
AÇÕES DO HOMEM

AS ESPÉCIES DE GRANDES HERBÍVOROS 
SOB PRESSÃO, POR REGIÃO

EM RISCO 
DE EXTINÇÃO

AMEAÇADAS

ESPÉCIES MARINHAS
Os animais mais ameaçados 
são os que vivem em áreas 
geográficas mais pequenas. 
E o risco é maior nas baleias, 
golfinhos e focas

12

ÁFRICA

20

ÁSIA

8

11

EUROPA

6

1


