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Aumento da temperatura, 
acelerado pela ação 
humana, deve redesenhar 
o perfil da vida no planeta 

emanas atrás, os jornais do 
mundo inteiro noticiaram um 
estudo feito por 19 pesquisa- 
dores de oito países e publica- 
do na revista científica Natu- 

re prevendo três cenários preocupantes 
para daqui a 50 anos, em conseqüência 
do aumento projetado de temperatu- 
ra média global, provocada, principal- 
mente, pela queima de florestas e de 
combustíveis derivados do petróleo. 
No melhor dos três, correm o risco de 
extinção iminente de 900 mil a 1,8 mi- 
lhão de espécies de plantas e animais 
terrestres, correspondentes a 18% do to- 
tal estimado de espécies atuais, se a tem- 
peratura subir apenas de 0,8 a 1,7 grau 
Celsius e a concentração de C02 na at- 
mosfera elevar-se 30% - uma projeção 

ta diante da recusa dos Estados Unidos 
e da Rússia, os dois maiores poluidores 
mundiais, de aderirem ao Protocolo de 
Kyoto, acordo internacional destinado a 
reduzir a emissão de gás carbônico. 

tudo coordenado por Chris Thomas, 
da Universidade Leeds, na Inglaterra - 
com a participação da bióloga brasilei- 
ra Marinez Ferreira de Siqueira, do 
Centro de Referência em Informação 
Ambiental (Cria) -, um aumento maior 
que 2 graus na temperatura ameaça a 
continuidade de quase o dobro de es- 
pécies - ou mesmo de três vezes mais, 
caso as plantas e os animais não consi- 

Os programas de computador que le- 
varam a essas conclusões são evidente- 
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mente limitados e partem do pressu- 
posto de que a vida no futuro vai se 
comportar tal qual no passado, mas 
qualquer das três possibilidades repre- 
senta uma nova extinção em massa - a 
sexta na história do planeta - com pos- 
síveis implicações sérias para a vida 
dos seres humanos. A última vez em 
que ocorreu algo semelhante foi há 65 
milhões de anos, quando uma extinção 
provocada por erupções vulcânicas ou 
talvez por colisões de asteróides contra 
o planeta eliminou os dinossauros e a 
maioria das formas de vida na Terra, 
muito tempo antes de a espécie huma- 
na surgir. 

Quem enfrenta verões escaldantes 
talvez ache difícil acreditar que um au- 
mento de 2 graus seja capaz de tama- 
nho estrago. Mas pode-se considerar 

talhe: o aquecimento não é homogê- 
neo. "A elevação média de 2 graus 
pode representar o incremento de 1 
grau cm algumas regiões do planeta, 
mas superior a 4 ou 5 graus em ou- 
tras", diz Jefferson Cardia Simões, gla- 
ciologista da Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul (UFRGS). E, como 

ção da água e altera o regime de chu- 
vas, os desequilíbrios ambientais dei- 
xam de ser uma possibilidade teórica 
para se tornarem problemas concre- 
tos, como, aliás, já vem acontecendo. 
Em setembro do ano passado, um tu- 
fão, cuja origem se atribuiu às mudan- 
ças climáticas globais, atingiu a Coréia 
do Norte e deixou cem mortos, além 
de 25 mil desabrigados. 

A equipe de Chris Thomas analisou 
como alterações climáticas mais ou me- 
nos intensas podem influenciar o futuro 
de 1.103 espécies de plantas e animais, 
quase todas exclusivas (endêmicas) de 
cada uma das seis regiões ricas em di- 
versidade - México, Austrália, África do 
Sul, Brasil, Costa Rica e Europa -, que 
correspondem a um quinto das terras 
do planeta. Foi a maior amostra já ana- 
lisada para entender como as mudanças 

ra, onde vivem atualmente, de acordo 
com as estimativas mais confiáveis, de 5 
milhões a 10 milhões de espécies, embo- 
ra apenas 1,8 milhão tenham sido ca- 
racterizadas. Mesmo antes desse estudo 
já havia indícios de mudanças nas for- 
mas pelas quais as espécies de animais e 
plantas se relacionavam entre si ou com 



o ambiente - as chamadas relações eco- 
lógicas - em conseqüência tias mudan- 
ças climáticas recentes. 

Nos últimos cem anos, 60% das po- 
pulações de 35 espécies de borboletas 
européias que não apresentam hábitos 
migratórios se deslocaram e expandi- 
ram, de 35 a 240 quilômetros rumo ao 
pólo norte, a área geográfica que ocu- 
pam, de acordo com um estudo coor- 
denado por Camille Parmesan, bióloga 
da Universidade do Texas, publicado 
em 1999 na Nalurc. C.ian-Reto Walthcr, 
geobotânico da Universidade de Han- 
nover, Alemanha, em um artigo pu- 
blicado em 2001, também na Naturc, 

ções ecológicas, como a antecipação de 
dois a cinco dias na migração de pássaros 
na Europa e na América do Norte ou o 
florescimento entre 1,5 e 3 dias mais cedo, 
a cada década, de plantas da Europa. 

Mais espaço para velhas doenças - O 

ameaçado, de maneira mais direta do 
que se pode imaginar. "Mudanças cli- 
máticas podem aumentar a distribui- 
ção geográfica de insetos como o Aedes 
(transmissor da dengue e febre amare- 
la) e o Anopheles (transmissor da malá- 

ria) e levar doenças tropicais para os 
países das regiões temperadas", comen- 
ta Thomas Eewinson, ecólogo da Uni- 
versidade Estadual de Campinas (Uni- 
camp). "A Europa pode ter de se 
preocupar com doenças tropicais que 

saparecido, como a malária, que era re- 
lativamente comum na Inglaterra na 
época do Império Romano." 

arcclo Tabarelli, ecó- 
logo da Universidade 
Federal de Pernam- 
buco (UFPE), dá uma 
idéia do que pode a- 

contecer num espaço como a Amazônia: 
o desaparecimento da vegetação e dos 
animais provocado pelas alterações do 

>ta deve levar a mudanças em mais de 
na região do planeta. A água perdida 
Ias plantas por meio da transpiração 

origina massas de ar que transferem ca- 
lor e umidade para regiões vizinhas. Al- 
teração nesse ciclo pode tornar ainda 
mais seco o clima do Cerrado, na região 
central do Brasil, e prejudicar o cultivo 
de soja, hoje um dos principais produ- 

Na contribuição brasileira ao arti- 
go da Naturc, Marinez analisou o que 
pode acontecer com 163 espécies de 
plantas, a partir da base de dados resul- 
tantes de uma parceria do Cria com o 
Projeto de Cooperação Técnica Con- 
servação e Manejo da Biodiversidade 
do Bioma Cerrado, integrado pela Em- 
brapa Cerrados, Universidade de Bra- 
sília (UnB), pelo Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Na- 
turais Renováveis (Ibama) e pelo Jar- 
dim Botânico de Edimburgo, Escócia. 
Desse total, 123 são endêmicas do Cer- 
rado, que já ocupou 18% do território 
nacional e hoje está reduzido a um sex- 
to da área original. No cenário mais 
ameno, com aumento de temperatura 
entre 0,8 e 1,8 grau, 66 espécies desse 
ecossistema estariam ameaçadas de ex- 
tinção, enquanto 75 correriam esse ris- 
co com a subida de 2 graus na tempera- 

"O aquecimento faz desaparecer o 
ambiente favorável à sobrevivência e à 
reprodução dessas espécies, em espe- 
cial as mais sensíveis a alterações no 
clima", afirma a pesquisadora, cujo tra- 
balho foi desenvolvido no âmbito do 
projeto SpeciesEink, ligado ao Pro- 
grama Biota-FAPESP, financiado pela 

Algumas espécies em maior risco 

Na África do Sul 
Flores como estas, da 
família das Proteáceas, 
são muito sensíveis às 
alterações climáticas 

A flor do país 
Até mesmo a 
Prótea-rei, símbolo 
da África do Sul, 
pode ser extinta 
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Fundação. Assim, é possível que, por 
exemplo, dois arbustos típicos do Cer- 
rado, a douradinha (Palkourea rígida) 
e o mercúrio-do-campo {Erythrõxylum 
suberosum), desapareçam em algumas 
gerações ou sobrevivam por mais al- 
gum tempo apenas como espécies 
mortas-vivas - com exemplares vivos, 
mas incapazes de se reproduzir. 

Pressão humana - De certo modo, a 
elevação da temperatura faz parte de 
um ciclo natural de aquecimento do 
planeta, que em seguida começa no- 
vamente a esfriar. O problema é que 
atividades humanas como o desma- 
tamento e a poluição causada pelas in- 
dústrias e pelos automóveis estão ace- 
lerando esse processo. Há 18 mil anos, 
no auge da mais recente glaciação, 
também conhecida como a última 
idade do gelo, um terço da Terra esta- 
va coberto por geleiras e sua tempe- 
ratura média era de cerca de 9 graus. 
Km 1900, 66% desse gelo já havia der- 
retido c o planeta estava quase 7 graus 
mais quente. 

Desde meados do século 18, a taxa 
de gás carbônico na atmosfera cresceu 
33%, passando de 286 para 373 partes 
por milhão por volume, devido, em 

grande parte, ao consumo crescente de 
combustíveis fósseis após a Revolução 
Industrial. Na atmosfera, o gás carbô- 
nico forma uma espécie de cobertor 
que retém o calor refletido pela super- 
fície do planeta c permite a existência 
de vida. Portanto, na medida certa, seu 
efeito é benéfico. Em concentração mui- 
to elevada é que surgem os desequilí- 
brios. De acordo com a Organização 
Meteorológica Mundial, a temperatura 
média da superfície aumentou ao me- 
nos 0,6 grau apenas no último século, 
num ritmo mais intenso dos anos 1970 
para cá. É uma elevação 15 vezes maior 
que a média verificada nos 180 séculos 
anteriores. "A diferença está na veloci- 
dade que o homem imprimiu a esse 
processo", comenta Simões. 

ara os seres humanos, que 
adquiriram a capacidade 
de tornar o espaço confor- 
tável - puxando um co- 
bertor ou ligando o ar- 

condicionado -, cinco décadas parece 
bastante. Mas é muito pouco tempo 
diante dos milhares de anos em que 
espécies maiores, de crescimento mais 
lento, levam para se ajustar às mu- 
danças ambientais. De acordo com os 

biólogos, é muito pouco provável que 
em apenas meio século as plantas e 
animais tenham tempo de se adaptar, 
do ponto de vista genético, às mudan- 
ças causadas pelo aquecimento global, 
que agrava uma situação por si só já 
complicada, a perda contínua dos am- 
bientes naturais. O risco de extinção, 
ressalta Tabarclli, não deve atingir da 
mesma forma todas as espécies. Al- 
gumas talvez sejam capazes de se dis- 
persar em direção aos pólos ou para al- 
titudes mais elevadas, com temperaturas 
mais amenas, enquanto outras podem 
até ser favorecidas. Provavelmente, as 
mais sensíveis às mudanças de tem- 
peratura e umidade devem desapa- 
recer primeiro. 

"Se agirmos imediatamente, po- 
demos tentar remediar os efeitos das 
mudanças climáticas, transferindo as 
espécies mais sensíveis para outras 
regiões", sugere o ecólogo Jean Paul 
Metzger, da Universidade de São Pau- 
lo (USP). Para Simões, da UFRGS, a 

de espécies do planeta é acima de tudo 
uma questão ética, mais do que numé- 
rica: "Temos o direito de deixar o pla- 
neta sem condições favoráveis à vida 
para as próximas gerações?" • 

No Cerrado 
Será difícil o 
mercúrio-do-campo 
sobreviver se a 
Terra esquentar mais 

Perda iminente 
0 aquecimento global 
prejudicará também 
a douradinha, outra 
espécie do Cerrado 

Dragão australiano 
0 lagarto Hypsilurus boydii 
pode perder de 20% 
a 90% de seu habitat 
em 50 anos 
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