
Produto: ESTADO - SP - 30 - 14/12/07 A30 - Cyan Magenta Amarelo Preto
2% 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 98% 100% 2% 5% 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 98% 100%

SÃOSEBASTIÃO

Mais de 17.900 candidatos parti-
ciparam ontem do segundo dia
do vestibular da Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp),
com provas de língua portugue-
sa, redação e língua estrangeira.
O índice de abstenção foi de
10,9%. O exame termina hoje
com a parte de conhecimentos
específicos. A lista de aprova-
dos sai em 31 de janeiro.

HOSPITAL

AladoHCCriança
será inauguradahoje

Tomou posse ontem, como presi-
dente da Academia Brasileira de
Letras (ABL), o jornalistaeescritor
CiceroSandroni. Eleprometeu dar
continuidadeàgestãodoadvogado
eensaístaMarcosVilaça,marcada
pela modernização da academia,
maioraproximaçãocomasocieda-
de e divulgação da literatura. San-
droni foi eleito na semana passa-
da, com31 votos, recorde da casa.

O Centro de Reabilitação (CER)
doHC Criança, 1.º hospital infan-
til público do interior paulista
com atendimento de alta com-
plexidade, será inaugurado hoje
em Ribeirão Preto. O local tem 2
mil m2 e atenderá 6 mil pacien-
tes por ano. O HC Criança será
concluído em 2009, com cus-
teio de R$ 13 milhões do Estado
e R$ 10 milhões da União.

CiceroSandroniassume
presidênciadaABL

LITERATURA

Cercade15mi litros
deóleovazamdeduto
Cerca de 15 mil litros de óleo mis-
turado à água vazaram de um du-
to desativado da Transpetro an-
teontem, em São Sebastião, no
litoral norte paulista. O vazamen-
to aconteceu no bairro de Boiçu-
canga, por volta das 18h30, quan-
do estava sendo feita a limpeza
das tubulações que serão desati-
vadas. O óleo se espalhou por um
raio de 20 metros.

Desconexãodehábitatameaçaanfíbios

Hojeéoúltimodiado
vestibulardaUnifesp

EmFoco

MEIO AMBIENTE

EXAME

Desmatamento, fragmentação florestal e destruição das matas ciliares põem em risco reprodução dos animais

Infiltração de CO2 nos oceanos causaria colapso até 2100

Mesmo o que está debaixo
d’água não consegue escapar
dosefeitosdoaquecimento glo-
bal. Todos os recifes de coral
do planeta poderão entrar em
extinção a partir de 2050, caso
a concentração de dióxido de
carbono (CO2) na atmosfera ul-
trapasse a marca de 500 ppm
(partes por milhão), como pre-
vê o Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudanças Climáti-
cas (IPCC).

Segundoumestudopublica-
do hoje na revista Science, os
oceanos absorvem, natural-
mente, cerca de 25% de todo o
CO2 lançado no ar por ativida-
des humanas. Quando o gás é
absorvido, ocorre uma reação
química que baixa o pH da
água e reduz a concentração
de carbonato de cálcio (arago-
nita), mineral que os corais uti-
lizamparaconstruirseu esque-
leto calcário.

Hoje, a concentração do gás
na atmosfera está em 380 ppm.
Se isso chegar, de fato, a 500

ppm, o pH e a concentração de
aragonita dos oceanos cairão
de tal maneira que será impos-
sível para a maioria das espé-
cies de coral sobreviver, aler-
tam os cientistas. “Estamos fa-
landode umaextinção em mas-
sa de corais”, disse ao Estado a
pesquisadora Nancy Knowl-
ton, do Instituto Smithsonian,
em Washington, que assina o
trabalho com 16 outros pesqui-
sadores, de sete países.

A água mais ácida dissolve o
carbonato de cálcio, enfraque-
cendo o esqueleto dos corais e
reduzindo a disponibilidade de
matéria-prima para que eles
cresçam. Em pouco tempo, di-
zem os pesquisadores, recifes
inteiros poderão ser reduzidos
a “pilhas de escombros” cober-
tas de algas.

O IPCC prevê que a concen-
tração de CO2 na atmosfera po-
derá ultrapassar 500 ppm en-
tre2050e2100,comumaumen-
todepelo menos2˚Cnatempe-
raturamédia da Terra. O aque-

cimento também traz pro-
blemas para os corais, indu-
zindo um processo chama-
do “branqueamento”, que
pode levar o coral à morte.

Junte tudo isso a outras
ameaças – como poluição e
pesca predatória – e será
apenas uma questão de tem-
po até que os recifes de coral
desapareçam, alertam os
pesquisadores. Só o Caribe
já perdeu 80% da sua cober-
tura coralina nos últimos 30
anos, segundo Nancy.

Os efeitos também já são
sentidos no Brasil, segundo
a especialista Zelinda Leão,
da Universidade Federal da
Bahia. Nos recifes do arqui-
pélago de Abrolhos (BA), há
indícios de uma redução de
10% na taxa de calcificação
do coral Mussismilia brazi-
liensis, endêmico da costa
brasileira. Os dados foram
levantados na tese de douto-
radodaaluna MariliaOlivei-
ra. ● HERTON ESCOBAR

Felipe Recondo
BRASÍLIA

Com pesquisas com células-
tronco embrionárias em com-
passo de espera, cientistas fo-
ram ontem ao Supremo Tribu-
nal Federal (STF) cobrar pres-
sadoministroCarlosAyresBrit-
tonojulgamentodaAçãoDireta
deInconstitucionalidade(Adin)
que contesta a Lei de Biossegu-
rança, aprovada pelo Congres-
so e sancionada em 2005.

A ação foi ajuizada em maio
de 2005 pelo então procurador-
geraldaRepública,CláudioFon-
teles.Brittopretendialevaroas-
sunto à pauta do plenário neste
mês. Mas mudou de idéia por
causa das pesquisas bem-suce-
didas com células-tronco adul-
tas retiradas da pele, sem a ne-
cessidade do polêmico uso das
células embrionárias. Agora,

promete incluir o assunto na
pauta em fevereiro.

Os cientistas ressaltaram
ao ministro que as novas pes-
quisas não substituem os es-
tudos com células embrioná-
rias. “Essas pesquisas só fo-
rampossíveisporqueseestu-
dou a célula-tronco embrio-
nária”, explicou a geneticista
Mayana Zatz, diretora do
Centro de Estudos do Geno-
ma Humano da Universida-
de de São Paulo (USP).

A Lei de Biossegurança
permiteaspesquisascomem-
briões inviáveis ou congela-
dos há mais de três anos, des-
de que haja o consentimento
dos doadores. Porém, os co-
mitês de ética das institui-
ções de pesquisa, em virtude
da contestação da lei no STF,
têmbarradoamaioriadasno-
vas pesquisas. ●

Alexandre Inacio
BRASÍLIA

Após longadiscussão,aComissão
TécnicaNacionaldeBiosseguran-
ça (CTNBio) conseguiu definir as
novasresoluçõessobreofunciona-
mento de liberação comercial de
transgênicos que serão encami-
nhadas para consulta pública. As
medidas constam da Resolução
Normativanº5,aprovadaontem.

Entre as novas exigências, es-
tãoaapresentaçãodeestudosso-
bre impactos no meio ambiente e
na saúde humana. As novas re-
gras serão encaminhadas até a
próxima semana para consulta

pública por um prazo de 40 a
50dias.“Umacomissãoforma-
da por técnicos da CTNBio irá
analisar as sugestões e o texto
final será encaminhado à con-
sultoria jurídica do Ministério
da Ciência e Tecnologia”, afir-
maJaironNascimento,coorde-
nador-geraldaCTNBio.

Aexpectativaédequeotex-
tocomasnovasregrassejadis-
cutido na próxima reunião da
CTNBio,em fevereiro.

O objetivo é que as exigên-
cias fiquem mais rigorosas pa-
ra as liberações comerciais e
mais ágeis para aprovação de
pedidosde pesquisa. ●

SÓNAÁGUA– ‘Phrynomedusamarginata’ (perereca-das-folhagens), ‘Aparasphenodonbokermanni’ (perereca-de-capacete)e ‘Aplastodiscusarildae’ (perereca-verde): semacessoa riachosebrejos, nãohá reprodução

FUTURO–Cenáriosdoquepodeocorrer sob diferentesaumentosde temperaturaeconcentraçõesdeCO2

O.HOEGH-GULDBERG/SCIENCE

Corais podem entrar
em extinção em 2050

Ibama retira
4,5 mil animais
e plantas dos
Correios

Cientistas pedem apoio ao uso
de célula-tronco embrionária

Novas regras da CTNBio só
serão discutidas em fevereiro

Herton Escobar

É verão, o tempo está úmido, os
rios estão cheios. Para centenas
de espécies de anfíbios da mata
atlântica, chegou a hora de aca-
salar. Milhares de sapos, rãs e
pererecassaemdeseusesconde-
rijosnaflorestaàprocuradeum
riacho ou de um brejo para na-
morar e se reproduzir.

Só tem um problema: hoje
em dia, chegar até a água virou
uma missão quase impossível,
queexigeatravessiadedescam-
pados, pastos e plantações inós-
pitas. Muitos animais morrem
nocaminho,ressecados,pisotea-
dos, intoxicados por pesticidas
ou vítimas de predadores.

Essa historinha, aparente-
menteinfantil,representaatual-
menteamaiorameaçaàconser-
vação de anfíbios da mata atlân-
tica, de acordo com um estudo
publicado hoje na revista Scien-
ce. Segundo os cientistas (todos
brasileiros, o que é coisa rara na
prestigiosa revista americana),
o distanciamento das áreas de
floresta(ondevivemosanimais)
edoscorposd’água(ondeelesse
reproduzem) impõe um risco
imediato à sobrevivência de vá-
rias espécies.

“Paraumbichoqueviveden-
trodeumafloresta úmida,atra-
vessar uma grande área desco-
berta e quente é uma corrida de
obstáculos mortal”, diz o ecólo-

go Paulo Inácio Prado, da Uni-
versidade de São Paulo (USP).
Algocomo uma mulher grávida
queprecisaatravessarumcam-
pominado parachegar esairda
maternidade.

Oproblema,batizadode“des-
conexão de hábitat”, nasce de
uma combinação histórica de
desmatamentos, fragmentação
florestal e destruição das matas
ciliares (de beira de rio). Cerca
de 93% da mata atlântica já foi
ocupadapelohomem.Aspoucas
florestas que restam estão isola-
das em morros ou foram picota-
das em fragmentos desconecta-
dos,enquantoosvales(ondecor-
rem os rios) são dominados por
cidades, pastos e plantações.

É um problema sério para a
maioria dos anfíbios. Cerca de
80%dasmaisde480espéciesda
mata atlântica começam sua vi-
da na água, na forma de girinos.
Apenas 20% se reproduzem em
ambientes terrestres, dentro da
própria floresta. A maioria dos
anfíbios também tem ciclos de
vida curtos – muitos não vivem
mais do que um ou dois anos, se-
gundo o especialista Célio Ha-
ddad,daUniversidadeEstadual
Paulista (Unesp) de Rio Claro.
“Seaespécienãoconseguesere-
produzir, sua população pode
ser extinta rapidamente”, diz.

Os cientistas só atentaram
para o problema no início deste
ano, quando o ecólogo Carlos

Guilherme Becker, da USP, fa-
zia trabalhos de campo para sua
tesedemestradoemSãoLuísdo
Paraitinga, no Vale do Paraíba.
Ele percebeu que os remanes-
centes de mata estavam no topo
dosmorros,afastadosdosrios,e
colocou armadilhas (baldes en-
terrados) no meio do caminho
para saber se os anfíbios des-
ciamdaflorestaparasereprodu-
zir. Foi o que aconteceu.

Os cientistas, então, resolve-
ram investigar se isso ocorria
emoutrasáreasdamataatlânti-
ca. Cruzaram dados geográfi-
cos sobre diversidade de espé-
ciescommapasderemanescen-
tes florestais e perceberam que,
quantomaisdistanteamataesti-

verdeumcorpod’água,menoré
a diversidade de anfíbios dentro
dela. Só as espécies com ciclo de
vida terrestre não são afetadas.

Nocurtoprazo,dizemoscien-
tistas, a desconexão de hábitat é
uma ameaça maior à biodiversi-
dade de anfíbios do que o pró-
prio desmatamento ou a frag-
mentação florestal. Eles pedem
arecomposiçãourgentedasma-
tas ciliares e a construção de
“corredores” florestais, para
que os animais possam chegar
aos rios com segurança.

Outros co-autores são Carlos
Fonseca,da Universidade do Va-
le do Rio dos Sinos, e Rômulo Ba-
tista, da Secretaria Estadual de
Meio Ambiente do Amazonas. ●

AQUECIMENTO APREENSÃOBIOÉTICA

BIOSSEGURANÇA

CELIO HADDAD/DIVULGAÇÃO

AoperaçãoArcadeNoé,doIba-
ma, retirou ontem mais de
4.500animaiseplantasdosCor-
reios, que foram apreendidos
nestesemestre. Elesseriam en-
viados irregularmente para o
exterior ou chegaram ao País
em pacotes disfarçados. O lote
inclui cerca de 300 espécimes
de orquídeas que iriam para a
Alemanha. Além de o transpor-
te e comercialização de flora e
fauna sem autorização do Iba-
ma constituir crime ambiental,
aorquídea é uma espécie amea-
çada de extinção.

“Esse trabalho, em conjunto
com os Correios, é inédito no
Brasil e no mundo”, disse o che-
fe da fiscalização estadual do
Ibama, Luís Antônio Gonçalves
deLima. Asoperações paracoi-
bir o chamado tráfico postal co-
meçaram no ano passado e
apreenderam 7 mil animais, vi-
vos ou mortos, em 2006. O ba-
lanço total deste ano ainda será
divulgado. A identificação dos
produtos é feita nos Correios
pormeiodeaparelhosderaioX,
antes usados apenas para pro-
curar armas e drogas.

OstécnicosdoIbamaacredi-
tam que os animais e plantas
iriam para colecionadores ou
pesquisadores no exterior. Se-
gundo Lima, nenhum caso ti-
nha ligação com universidades
brasileiras. Além das orquí-
deas, foram encontradas mais
de 3.600 conchas de moluscos,
576 artrópodes – entre eles es-
corpiões, borboletas, formigas
e besouros (todos mortos) – e
duas peles de raposa, que vi-
nham da China para o Brasil.

Osremetentesjáforamiden-
tificados e serão investigados
pela Polícia Federal. ●

RENATA CAFARDO

MARCOS D'PAULA/AE
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"Quebra" de habitat reduz número de anfíbios na mata 
atlântica  

GIOVANA GIRARDI 
Colaboração para a Folha de S.Paulo  

A vida não está fácil para sapos, rãs e pererecas que vivem no interior de São Paulo nos 
remanescentes da mata atlântica. Acuados em pequenos trechos de floresta distantes de rios e 
lagos, os adultos precisam atravessar centenas de metros em meio a fazendas até alcançarem um 
local onde possam colocar seus ovos. Depois têm de fazer todo o caminho de volta. Na corrida de 
obstáculos, com o Sol lhes torrando a pele, precisam enfrentar pisadas de bois, predadores e 
agrotóxicos.  

A chamada "desconexão de habitats" está sendo considerada por biólogos brasileiros como uma 
das principais causas do declínio de anfíbios. Acostumados a viverem em florestas com acesso fácil 
à água para o período de desova e nascimento dos filhotes, eles não estão lidando bem com as 
intervenções do homem que acabaram dividindo seu habitat.  

Em artigo na revista "Science", pesquisadores de várias instituições brasileiras avaliam essa 
fragmentação na mata atlântica --onde 93% da floresta natural foi devastada--, mas alertam que 
o problema pode estar ocorrendo em todo o mundo por conta da destruição de matas ciliares 
(vegetação na margem de rios e lagoas).  

No interior de São Paulo, além de boa parte dos trechos remanescentes da mata atlântica estarem 
separados das fontes de água por canaviais ou pastos, 76% da mata ciliar foi destruída.  

"É muito comum vermos regiões que têm só uma matinha em cima do morro e lá embaixo fica o 
rio. No meio do caminho fica um ambiente inóspito que os sapos têm de atravessar. Às vezes são 
500 metros... Para a gente é fácil, mas para um sapinho de dois centímetros, não", conta Carlos 
Roberto Fonseca, da Unisinos (Universidade do Vale do Rio dos Sinos), um dos autores do estudo.  

Comparando fragmentos de mata com e sem riachos, os pesquisadores observaram que ocorre 
uma queda, nos últimos, de cerca de 50% no número de espécies e de indivíduos. De acordo com 
Fonseca, áreas de 15 km com mata ciliar preservada apresentam em média 15 espécies. Já os 
trechos do mesmo tamanho sem a mata ciliar têm somente seis ou sete.  

A presença de fontes de água é fundamental porque 80% das espécies de anfíbios, apesar de 
viverem em terra, precisam ir até um rio. A fêmea adulta bota os ovos na água e é lá onde os 
filhotes vão nascer. Por isso os mais afetados pela desconexão de habitats são justamente os 
girinos, que já nascem em um ambiente hostil.  

"Se na floresta intacta o sapinho nasce no igarapé, sai da água e já cai na floresta, aqui ele se 
depara com uma situação completamente desconhecida", afirma Fonseca.  

E agora?  

"Eles nascem em um habitat que não lhes é natural. Devem 'pensar': E agora, pra onde eu vou?", 
afirma Carlos Guilherme Becker, pesquisador da Unicamp e da Unisinos e primeiro autor do 
trabalho. "Eles falham em encontrar o fragmento e muitos acabam voltando para o rio que, sem a 
mata, fica com temperaturas mais altas, desidratando os animais. Eles não vão para frente."  

Segundo Becker, essa desconexão de habitats tem se mostrado mais prejudicial para os anfíbios 
da mata atlântica que a perda da floresta ou sua fragmentação --até então citadas como as 
principais causas dos declínios. "Acreditamos que este seja um dos principais motivos de 
diminuição no mundo inteiro. Contudo, só pesquisas posteriores poderão avaliar."  

Leia mais  
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Região Sudeste concentra espécies ameaçadas de extinção no país  
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Pesquisa revela causa da crescente extinção de anfíbios no mundo  
Mais de 200 espécies correm risco de extinção no Paraguai  
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MATA ATLÂNTICA  

Desmatamento causa desaparecimento dos anfíbios, diz estudo brasileiro 
Publicada em 13/12/2007 às 15h17m 

O Globo Online 
 
RIO - O desmatamento da Mata Atlântica brasileira vem causando um crescente desaparecimento dos 
anfíbios nas últimas décadas, segundo um estudo de pesquisadores brasileiros publicado na revista 
"Science" desta semana. Quando os fragmentos de floresta são isolados dos riachos, os sapos, as 
pererecas e as rãs de idade jovem são obrigados a atravessar ambientes hostis para completar seu ciclo 
de vida, fazendo com que as espécies não sobrevivam às longas caminhadas perigosas.  

O estudo foi realizado na Mata Atlântica brasileira, que abriga cerca de 480 espécies de anfíbios. O 
local foi escolhido, pois é exatamente nestas condições ecológicas que se registra a maioria dos 
declínios de anfíbios no Brasil, sendo a maior parte de espécies endêmicas (que só ocorrem na Mata 
Atlântica) e com reprodução associada a riachos.  

De acordo com o biólogo Carlos Roberto Fonseca, um dos autores do estudo, os resultados da pesquisa 
mostram que mais perigoso do que desmatar é como o homem desmata. Segundo o Código Florestal 

Brasileiro , a largura mínima da área de preservação de margens de pequenos rios é de 30 metros a partir da margem. Sendo assim, o desmatamento 
próximo das margens dos rios prejudica o ciclo de vida dos anfíbios.  

A maioria das espécies de anfíbios apresenta girinos que vivem em corpos d'água, enquanto suas formas adultas vivem nas florestas. Quando o 
desmatamento separa os corpos d'água das florestas, o ciclo reprodutivo é prejudicado.  
 
- Após o nascimento, o girino fica cerca de 15 dias na água e sai um sapo ainda pequeno. Por causa 
do desmatamento, ele sai e atravessa aproximadamente 300 metros para chegar a um fragmento de 
floresta. E isso é complicado. O animal pode ser, por exemplo, envenenado no meio do caminho - 
explicou Fonseca.  

Segundo a equipe, há 5918 espécies de anfíbios descritas no mundo inteiro, e 1896 delas estão 
ameaçadas. Desse total, há 765 espécies no Brasil (país com o maior número de espécies de anfíbios): 
483 espécies na Mata Atlântica, sendo que 16 delas estão ameaçadas.  

Fonseca explicou que as pesquisas foram feitas em São Paulo, onde 76% da vegetação ciliar está 
destruída, mesmo sendo protegida pelo código florestal brasileiro.  

- Não podemos desmatar mais do lado dos rios não só por causa dos sapos, mas por causa da 
qualidade da água, porque os fragmentos de floresta não deixam a erosão levar o barro para dentro da água. Temos que proteger essa mata ciliar. Na 
Amazônia, não podemos mais desmatar. Na Mata Atlântica, precisamos de cuidado para não desmatar o que ainda existe.  
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B
astam 100 metros de descampado separando um trecho de ma-
ta e um riacho para eliminar a maioria de sapos, rãs e perere-
cas da Mata Atlântica que dependem da água para procriar.
Quando saem da floresta rumo aos riachos onde vão se repro-
duzir, esses animais têm de atravessar pastagens e plantações e
se expor ao ataque das aves, à contaminação por agrotóxicos e
ao sol, capaz de ressecar suas peles úmidas. Muitos dos que so-

brevivem aos perigos da ida não conseguem fazer a viagem de volta. Para
os frágeis filhotes, essa travessia é ainda mais árdua.

Um estudo realizado em São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba,
uma das áreas em que a Mata Atlântica se encontra bastante degradada
no interior de São Paulo, mostrou o quanto a derrubada da vegetação na-
tural para retirar madeira, formar plantações ou pastos ameaça a so-
brevivência dos anfíbios – em especial quando a retirada da mata deixa
a terra quase nua entre os dois ambientes de que esses animais preci-
sam para se alimentar e se reproduzir.

Descrito em um artigo da edição de 14 de dezembro da Science, esse
fenômeno pode explicar o desaparecimento de maior parte dos anfí-
bios da Mata Atlântica e de outras regiões tropicais como a América Cen-
tral e a Austrália, onde se encontram em declínio as populações de sapos,
rãs e pererecas, essenciais para o equilíbrio desses ecossistemas. Também
pode ser aplicado para entender melhor o que acontece com os peixes de
um rio quando se cria uma barragem interrompendo o caminho entre o
ambiente em que vivem e aquele em que desovam, sugere o trabalho que
reuniu equipes das três universidades estaduais paulistas e da Universi-
dade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), Rio Grande do Sul.

No Brasil, a separação entre a mata e os riachos é conseqüência da for-
ma de ocupação predominante em boa parte da costa, onde vivem 70%

da população. Ao deixar o litoral, os colonizadores quase sempre se
instalavam nas terras mais férteis do planalto próximas aos riachos.

Abriam clareiras para criar gado e plantar fumo, cana-de-açúcar
ou algodão. Ao mesmo tempo que garantiam o acesso à água,
construíam o cenário hoje comum no Sudeste e em parte do Sul
do país: uma casa ao pé de uma colina, cercada por plantações  e
por um campo onde pastam vacas, algumas ovelhas e um ou ou-
tro cavalo. O pouco que restou da vegetação natural muitas ve-

zes está confinado ao topo dos morros, bem distante dos ribei-
rões e igarapés que se arrastam por vales nus.

Se por um lado essa forma de ocupação da terra abriu ca-
minho para o desenvolvimento de estados como São Paulo,
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por outro impôs imensas barreiras a an-
fíbios e outros grupos de animais que
necessitam da floresta e da água para
viver. Os autores desse trabalho chama-
ram esse fenômeno de desconexão de
hábitat, por destruir a ligação entre os
ambientes aquáticos e terrestres indis-
pensáveis à reprodução desses seres vi-
vos. Seu efeito revelou-se muito mais
nocivo do que outras duas formas mais
conhecidas de destruição da vegetação
natural identificadas na década de 1960,
a redução dos ambientes naturais (per-
da de hábitat) e o isolamento de trechos
de matas (fragmentação da paisagem).

Essas três expressões definem fenô-
menos aparentemente semelhantes cau-
sados pela derrubada da vegetação na-
tural de uma área, mas que geram resul-
tados muito distintos. Sempre que os se-
res humanos se instalam em áreas de
Mata Atlântica ou Cerrado, por exem-
plo, provocam o que os especialistas cha-
mam de perda ou redução de hábitat,
cujo efeito mais evidente é a diminuição
da área com vegetação original. A perda
de hábitat também altera o solo e o ci-
clo de chuvas. Já de início as popula-
ções de animais que vivem na região co-
meçam a diminuir de tamanho à medi-
da que o alimento escasseia.

Mata isolada – O desmatamento tam-
bém pode deixar a vegetação confinada
em blocos menores, separados uns dos
outros por descampados e com pouca
ou nenhuma conexão – essa é a frag-
mentação da paisagem. Para os animais,
os principais efeitos desse tipo de alte-

ração são sentidos ao longo de várias ge-
rações. Espécies que necessitam de gran-
des áreas para sobreviver – como o mu-
riqui, o maior macaco das Américas –
não conseguem atravessar as pastagens
ou plantações e permanecem em um
único fragmento de mata.“Além do efei-
to imediato de redução da população,
há outros de longo prazo sobre os ani-
mais e plantas que sobram”, explica o
ecólogo Paulo Inácio Prado, da Univer-
sidade de São Paulo (USP), um dos au-
tores do estudo da Science. Com o tem-
po, os animais isolados nos trechos de
mata passam a se acasalar com parentes
próximos, aumentando o risco de doen-
ças genéticas.

A situação descrita no artigo de de-
zembro é ainda mais drástica, em espe-
cial para 80% das 483 espécies de anfí-
bios da Mata Atlântica. É o caso do sapo-
de-chifre (Proceratophrys boiei), cujas lar-
vas (girinos) se desenvolvem em córre-
gos até que se transformem em jovens
adultos capazes de sobreviver na flores-
ta. Quando pastagens ou plantações
substituem as árvores e os arbustos pró-
ximos aos ribeirões, aumentam as difi-
culdades para os anfíbios e outros ani-
mais, como algumas espécies de libélu-
las, que precisam da água para se repro-
duzir.“A desconexão de hábitat pode re-
duzir drasticamente uma população de
anfíbios em apenas uma geração”, afir-
ma o ecólogo gaúcho Carlos Guilher-
me Becker, primeiro autor do artigo da
Science, que desenvolveu o estudo duran-
te seu mestrado na Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp).

“A desconexão de hábitat também
pode afetar outros grupos de animais”,
afirma Becker. Algumas espécies de li-
bélulas, por exemplo, usam o ambien-
te de modo semelhante ao dos sapos:
precisam da água para procriar e da flo-
resta para se alimentar. Também se pode
entender como desconexão de hábitat a
construção de barragens, que impedem
a migração de peixes para a desova, e a
eliminação de lagos ou grandes áreas de
vegetação natural usados por aves mi-
gratórias para comer e descansar duran-
te as longas viagens.

Becker identificou esse fenômeno
ecológico ao estudar o que acontecia
com os anfíbios onde poucos se animam
a investigar. Em vez de se embrenhar em
brejos e córregos dos remanescentes de
Mata Atlântica maiores e mais bem pre-
servados, ele se uniu ao grupo de Prado,
que analisava como a interação entre os
moradores de São Luís do Paraitinga e
o espaço em que viviam modificava a
biodiversidade da região. Ali o pouco
que resta de Mata Atlântica se aninha no
alto dos morros, separado dos rios por
plantações, pastos e povoados.

Uma pesquisa histórica feita por Al-
lan Monteiro, da equipe de Prado, indi-
ca que esse padrão de ocupação surgiu
em meados do século XVIII, quando o
rei de Portugal dom José I nomeou Luiz
Antônio de Souza Botelho, o Morgado
de Mateus, governador da então provín-
cia de São Paulo. Com o objetivo de pro-
teger o sul do país dos espanhóis, Mor-
gado de Mateus iniciou a criação de ci-
dades no interior de São Paulo. Ele divi-
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Quatro espécies de anfíbios naturais da Mata Atlântica que se reproduzem na água e sofrem com a desconexão de... 



diu o leste do estado em sesmarias e as
distribuiu para quem tivesse condições
financeiras para ocupá-las. “Os povoa-
dores enviados pela Coroa portuguesa
começavam a se instalar nos vales, onde
estavam as terras mais férteis e fáceis de
ocupar. Uma de suas obrigações era
abrir estradas, normalmente às margens
dos rios, ligando as sesmarias à sede das
vilas”, diz Prado.“Até hoje muitas estra-
das vicinais de São Luís do Paraitinga se-
guem os traçados daquela época.”

Fragmentos secos – Sob orientação de
Prado e de Carlos Roberto Fonseca, da
Unisinos, Becker analisou o que acon-
tecia com os anfíbios da Mata Atlânti-
ca em São Luís do Paraitinga. Ao procu-
rar as manchas de floresta da região, no-
tou que praticamente nenhuma era cor-
tada por um rio. Depois de analisar mais
de 60 fragmentos, Becker encontrou só
três, com mais de 10 hectares, em que
havia ribeirões. Aos poucos começou a
imaginar a dificuldade que os anfíbios
teriam de enfrentar para chegar aos cór-
regos para se reproduzirem.

Para descobrir se os descampados de
fato atrapalhavam os sapos, ele instalou
uma tela com 45 metros de comprimen-
to e 1 metro de altura em meio a pas-
tos e plantações nas encostas dos mor-
ros. Sob essas barreiras, enterrou baldes
de 60 litros divididos ao meio, que per-
mitiam distinguir os anfíbios que vi-
nham da floresta para se reproduzir nos
riachos daqueles que faziam o caminho
de volta para casa. Em março, no final
do período de reprodução, Becker con-

firmou a suspeita: quando não havia ve-
getação unindo o córrego à floresta a
quantidade de anfíbios era menor.

A desconexão de hábitat, no entan-
to, só afetou os anfíbios que precisavam
sair da mata para se reproduzir nos cór-
regos e riachos. Esse efeito não influen-
ciou a variedade dos sapos que vivem
exclusivamente na floresta e procriam
no solo, gerando filhotes que já saem sal-
tando pelo chão da floresta. Faltava, po-
rém, saber se o efeito da desconexão de
hábitat era exclusivo da região de São
Luís do Paraitinga ou se poderia ser ge-
neralizado para outras áreas.

Becker, Prado e Fonseca se uniram
então ao biólogo Célio Haddad, da Uni-
versidade Estadual Paulista (Unesp), em
Rio Claro, que coordena um levanta-
mento de anfíbios em São Paulo, e a Rô-
mulo Batista, à época pesquisador da
Unicamp. Juntos, calcularam a perda de
hábitat, a fragmentação e a desconexão

de hábitat em outras regiões do estado.
Ao cruzar as informações sobre a diver-
sidade de espécies com o padrão de des-
matamento de cada um desses trechos
de Mata Atlântica, concluíram que o nú-
mero de espécies de anfíbios era mais
bem explicado pela desconexão de hábi-
tat, e não pela perda ou fragmentação
das florestas, a hipótese mais aceita para
o declínio das populações de anfíbios.

Além desse novo efeito, esse traba-
lho gera idéias que podem orientar a
preservação e a recuperação do que res-
tou da Mata Atlântica e de outros am-
bientes.“Ao compreender melhor como
o uso humano da terra reduz a diversi-
dade biológica nessas áreas, podemos
pensar em maneiras específicas de redu-
zir esses danos”, afirma Prado. Uma pri-
meira proposta é enfatizar a recupera-
ção das matas ciliares, a vegetação que
bordeja os rios. Embora protegidas des-
de 1965 pelo Código Florestal Brasilei-
ro, 76% das matas ciliares de São Pau-
lo foram destruídas.

Nas regiões que ainda não sofreram
o impacto da intervenção humana, os
pesquisadores propõem a criação de re-
servas biológicas que compreendam o
maior número possível de recursos hí-
dricos. Onde o ambiente já foi alterado,
sugerem a restauração das matas cilia-
res e a criação de corredores de florestas
reconectando os ambientes terrestres e
aquáticos. “Agora”, diz Prado, “temos
mais argumentos para mostrar aos pro-
prietários de terras e aos órgãos públi-
cos a importância de conservar e tam-
bém de recuperar essa vegetação”. ■
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9. Cientistas brasileiros propõem nova explicação para o 
declínio global de anfíbios 

 

Artigo que sai na Science nesta sexta-feira mostra que um padrão 
comum de desmatamento na Mata Atlântica é uma séria ameaça 
para animais que dependem da água para se reproduzir 
 
A maioria das espécies de anfíbios tem girinos que vivem em corpos 
d´água, enquanto suas formas adultas (sapos, rãs, pererecas) 
vivem nas florestas. Quando o desmatamento separa os corpos 
d´água das florestas, o ciclo reprodutivo dos anfíbios acaba falhando 
por completo. Muitas espécies fracassam em localizar os corpos 
d´água distantes das matas, necessários à sua reprodução.  
 
Os filhotes que nascem nos rios também têm dificuldades iguais - ou 
maiores - para retornar à mata.  
 
A maioria dos registros de declínios do número de anfíbios para o 
Brasil é da Mata Atlântica, sendo a maior parte dos de espécies 
endêmicas (que só ocorrem neste Bioma) e com reprodução 
associada a riachos. 
 
O uso humano da terra, concentrado nas baixadas próximas aos 
cursos d’água vem contribuindo para que os fragmentos de floresta 
se concentre nas porções mais elevadas e secas da paisagem, o que 
leva à desconexão entre as florestas e os corpos d´água; um 
arranjo fatal para os anfíbios. 
 
Dentre as aproximadas 6000 espécies de anfíbios descritas no 
mundo inteiras, quase um terço está ameaçada de extinção. 
Exclusivamente no bioma Mata Atlântica existem aproximadamente 
300 espécies. 
 
Este bioma combina uma luxuriante vegetação florestal associada a 
um relevo particularmente acidentado, e é um dos mais ameaçados 
hot-spots de biodiversidade (ecossistema de alta diversidade 
biológica que vem sendo severamente ameaçado pelo 
desflorestamento).  
 
Partindo deste contexto ecológico, os pesquisadores brasileiros 
Carlos Guilherme Becker (Unicamp), Carlos Roberto Fonseca 
(Unisinos), Célio Haddad (Unesp), Rômulo Batista (Unicamp, SDS-
AM), e Paulo Inácio Prado (USP) testaram a hipótese batizada por 
eles de desconexão de habitats como um importante fator no 
progressivo desaparecimento dos anfíbios. 
 
O trabalho publicado na revista americana Science mostra que os 
efeitos da desconexão de habitats são catastróficos para os anfíbios 
da Mata Atlântica, reduzindo drasticamente o número de espécies 
em várias regiões. As espécies que mais sofrem são as que 
dependem exclusivamente de riachos para reproduzir. 
 
Uma larga gama de estratégias de conservação tem sido proposta 
para frear o declínio dos anfíbios no mundo inteiro. Em regiões que 
vem sofrendo com desmatamento, leis específicas para a 
conservação das matas ciliares, conectando as áreas naturais 
terrestres e aquáticas, devem ser reforçadas. 
 
Onde há severa desconexão entre as florestas e os corpos d´água, 
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programas de restauração devem ser conduzidos para reverter os 
efeitos negativos sobre a diversidade de anfíbios. 
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  NOTÍCIAS :: ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE   

A via-crúcis dos sapos  
Migração forçada pela separação entre rios e flores tas causa redução de espécies de anfíbios   
 
 
Não é novidade que o desmatamento afeta a 
diversidade de espécies da fauna de uma região. 
Mas os prejuízos podem ser ainda maiores – pelo 
menos para alguns anfíbios – quando os 
fragmentos florestais remanescentes estão longe 
de reservas de água. Um estudo brasileiro 
mostrou que a retirada das matas nas margens de 
rios é a principal responsável pela redução da 
população e do número de espécies de anfíbios 
que se reproduzem na água. A separação entre 
ambientes aquáticos e áreas de floresta, onde 
vivem os anfíbios adultos, provoca uma migração 
forçada que leva à morte muitos animais.  
 
Várias hipóteses tentam explicar por que as 
populações e as espécies de anfíbios estão em 
declínio no mundo, entre elas, a perda de hábitat, 
a poluição, a exposição exagerada aos raios 
ultravioleta e doenças provocadas por fungos. 
Agora um grupo de cientistas de diferentes instituições brasileiras descobriu um fator que tem forte impacto 
negativo sobre a riqueza de espécies com reprodução aquática: a desconexão de hábitats, conceito criado 
por eles para definir situações em que indivíduos jovens e adultos vivem em ambientes separados – no caso, 
pelo desmatamento.  
 
O problema acontece devido à ocupação das áreas próximas a reservas de água pelo homem, o que acaba 
transformando as matas ciliares (localizadas às margens de rios, lagos etc.) em pastos e lavouras e 
confinando as florestas a regiões mais altas. Para chegar a esses fragmentos florestais, os jovens sapos, 
após a temporada reprodutiva, têm que percorrer um caminho longo e cheio de perigos, que eles não estão 
preparados para enfrentar. Além da predação, os riscos incluem dessecação por exposição aos raios 
ultravioleta, envenenamento por agrotóxicos e falta de alimento.  
 
Anfíbios da mata atlântica   
Para realizar o estudo, publicado na Science desta 
semana, os cientistas analisaram as populações 
de anfíbios em áreas de 15 km de diâmetro em 
fragmentos de floresta com e sem rios da mata 
atlântica do estado de São Paulo. Esse bioma 
abriga 483 espécies de anfíbios (cerca de 80% 
com reprodução aquática) e é um dos cinco 
‘pontos quentes’ (hotspots) de diversidade 
biológica mais ameaçados do mundo. Seus 
remanescentes florestais ocupam hoje menos de 
7% da extensão original.  
 
Segundo um dos autores do estudo, o ecólogo 
Carlos Roberto Fonseca, da Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (Unisinos), no Rio Grande do 
Sul, o número de indivíduos e a variedade de 
espécies de anfíbios em áreas com rio são 
maiores do que em regiões secas. “Em fragmentos 
onde não havia desconexão, foram encontradas 
15 espécies; quando 100% da área estavam 
separados de rios, o número de espécies caiu para sete”, conta. Algumas espécies são mais afetadas, em 
função, por exemplo, do tamanho menor do corpo.  
 
“Um fato curioso é que a desconexão afeta a riqueza de espécies de forma mais significativa do que a 
simples perda ou a fragmentação de hábitats”, ressalta Fonseca. A perda de hábitat tem efeito direto imediato 

O sapo Phasmahyla cochranae é uma das espécies com 
reprodução aquática que sofrem com a desconexão de habitats 
na mata atlântica (foto: Célio Haddad).  

O desmatamento nas margens de rios e outras reservas de água, 
fruto da ocupação humana, confina as florestas a regiões mais 
altas e provoca separação entre esses remanescentes e o 
ambiente aquático, onde os anfíbios se reproduzem (foto: 
Science).  
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sobre o tamanho das populações de anfíbios pela redefinição dos limites de seus ambientes naturais. A 
fragmentação age em uma escala de tempo maior por meio do isolamento da população, que estimula a 
procriação consangüínea. Já a desconexão de habitats pode modificar o tamanho, a estrutura e a distribuição 
da população em uma única geração.  
 
Para os autores, a desconexão de hábitats ajuda a explicar por que espécies com reprodução aquática têm a 
maior incidência de declínio populacional. Esse processo não afeta anfíbios com desenvolvimento terrestre, 
pois eles podem completar seu ciclo de vida dentro dos remanescentes florestais.  
 
Cumpra-se a lei   
Os resultados do estudo, fruto do mestrado do 
ecólogo Carlos Guilherme Becker na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), reforçam a 
necessidade de conservar e restaurar as matas 
ciliares. Para Fonseca, o primeiro passo em 
direção à conservação é cumprir a legislação 
existente. Ele ressalta que, no Rio Grande do Sul, 
só 13% da bacia hidrográfica do rio dos Sinos têm 
a extensão de mata ciliar exigida por lei. “Em São 
Paulo, fizemos um levantamento que mostrou que 
76% da vegetação às margens de rios de médio e 
grande porte estão desmatados”, acrescenta.  
 
Para reduzir a taxa de declínio de anfíbios, os 
autores propõem a criação de amplas reservas 
biológicas – que incluam recursos hídricos – em 
regiões onde ainda não haja intervenção humana. 
Em áreas em que já estejam ocorrendo modificações no ambiente, eles sugerem a restauração das matas 
ciliares e o estabelecimento de corredores de preservação que conectem hábitats terrestres e aquáticos e 
permitam o trânsito dos animais.     
 
 
Thaís Fernandes  
Ciência Hoje On-line  
13/12/2007 

A mata atlântica abriga 483 espécies de anfíbios, cerca de 80% 
com reprodução aquática, como o sapo Proceratophrys boiei 
(foto: Science).  
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“Os anfíbios são como os canários mantidos em antigas minas 
de carvão: quando o canário morria os mineiros sabiam que 

tinha vazamento de gás tóxico. Se os anfíbios somem é porque 
estamos fazendo algo de muito grave para o ecossistema. 

O homem passou o sinal vermelho da degradação ambiental. 
E vamos pagar o preço daqui a alguns anos”

(Célio Haddad) 

Sinal
vermelho

namata
AtlânticA

biodiverSidade3 3

texto  Luiz Figueiredo
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s atividades huma-

nas provocaram a 

redução de quase 

um terço da diversi-

dade animal global, 

num período de 35 

anos, entre 1970 e 2005, segundo 

dados de um relatório da Socieda-

de Zoológica de Londres, feito em 

parceria com diversas organizações 

não-governamentais. A perda é gene-

ralizada e quase todas as classes de 

animais têm espécies afetadas. Mas 

para o grupo dos anfíbios anuros – sa-

pos, rãs e pererecas – as alterações são 

implacáveis. Atualmente, esse grupo 

de anfíbios tem 35% de suas espécies 

em risco de extinção em todo mundo. 

E, no Brasil, um dos biomas que pe-

dem mais atenção é a Mata Atlântica, 

devido ao alto grau de fragmentação 

florestal. 

Como acontece com a maioria das 

espécies em risco de extinção, não 

existe apenas um fator ameaçando 

a vida dos anfíbios, há um conjunto 

de fatores. Porém, neste caso, a frag-

mentação florestal e a degradação de 

hábitat podem pesar tanto quanto a 

erradicação total da mata. Os anfí-

bios são muito sensíveis e pequenas 

mudanças no ambiente podem fazer 

a diferença entre a vida e a morte, 

sejam elas alterações no som-

breamento da vegetação, 

na umidade do ar ou, 

principalmente, 

na disponi-

bilidade 

de água – mesmo a água de uma pe-

quena poça ou acumulada entre as 

folhas de uma bromélia. Por muito 

pouco, os anuros deixam de se repro-

duzir, de se alimentar e de se escon-

der dos predadores. E suas populações 

entram em declínio.

Só escapa a espécie com capacidade 

de se deslocar e se alojar 

no fragmento 
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de mata mais próximo. Isso, se sobrar 

algum remanescente ao alcance. A 

principal questão é de pele: os anfíbios 

possuem a pele permeável e precisam 

mantê-la sempre úmida. Embora te-

nham pulmões, eles dependem da pele 

para complementar sua respiração. Se 

faltar umidade, eles morrem. 

A água também é fundamental 

para a reprodução. Com exceção de 

algumas espécies capazes de carregar 

os ovos e os girinos nas costas, em 

bolsas especiais, a grande maioria 

dos anfíbios deposita seus ovos na 

água ou perto da água. E quase todos 

os filhotes passam a primeira fase da 

vida também na água. A simples inci-

dência dos raios ultravioleta do sol so-

bre os ovos – na ausência de sombre-

amento adequado – pode deformar 

ou destruir os embriões. Do mesmo 

modo, nascer e crescer em águas con-

taminadas pode causar mutações e 

degenerações genéticas.

Em ambientes preservados, os an-

fíbios são importantes porque fazem 

a conexão entre água e terra. Eles 

transferem energia e proteínas de um 

meio para outro, pela forma como se 

alimentam e transitam entre os dois. 

Também são elos essenciais da cadeia 

alimentar, como predadores de inse-

tos e outros invertebrados, e presas de 

aves, répteis e mamíferos. 

Por toda essa conexão dos anfíbios 

com a água, poderíamos imaginar que 

o Pantanal, entre os bio-

mas brasileiros, teria 

a maior biodiver-

sidade de es-

pécies de 

s a p o s , 

rãs e pe-

r e r e c a s . 

Mas, não, lá 

existem grandes 

populações de algu-
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A par da fragmentação do hábitat, muitos anuros enfrentam rejeição por parte dos brasileiros, relacionada a crendices popu-
lares disseminadas e incorporadas a partir de fábulas e lendas africanas, indígenas e européias. Em geral, associa-se a pele rugosa 
e úmida dos anfíbios – ou sua capacidade de se transformar – a bruxarias, mau agouro e azar. Algumas superstições chegam a ser 
pitorescas, mas seu efeito costuma ser ruim para os animais, que passam a ser temidos e combatidos por motivos irreais.

umidade
A vegetação ajuda a manter a 
umidade, importante para a 
permeabilidade da pele dos anfíbios. 
O sapo-de-chifre (à esq.) é uma das 
espécies com a população reduzida 
na Mata Atlântica, onde plantas 
como a bromélia servem de 
refúgio para os anuros menores 
(à esq., no recorte)
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mas espécies de anfíbios, porém a 

maior biodiversidade está na Mata 

Atlântica, onde também é mais va-

riada a maneira como a água está dis-

ponível para esses animais: em nas-

centes, córregos, cachoeiras, poças, 

bromélias, rios e mesmo depositadas 

em ocos de troncos. 

A adaptação de 

cada espécie a 

tamanha va-

riação ex-

plica a 

g ra nde 

q u a n t i -

dade de en-

demismos entre 

os anfíbios da Mata 

Atlântica, incluída entre os 34 hotspots 

mundiais de biodiversidade. O bioma 

tem 483 espécies de anfíbios descri-

tas, das quais 16 estão ameaçadas de 

extinção, segundo a União Interna-

cional para a Conservação da Natu-

reza (IUCN, na sigla em inglês). Do 

total, estima-se que 70% são espécies 

endêmicas. E ainda há tanto espécies 

em processo de descrição como desco-

bertas a serem feitas, mesmo tendo 

restado apenas 7% de floresta em pé, 

num território que ocupa 15% de área 

do País, em 17 Estados, e concentra 

aproximadamente 70% da população 

brasileira.  Isso poderia dar outra fal-

sa impressão: a de que a biodiversida-

de de anfíbios da Mata Atlântica pode 

sobreviver em longo prazo mesmo 

com a fragmentação.         

“Um padrão comum de desmata-

mento em áreas de relevo ondulado 

é a ocupação predominante de vales 

e regiões menos íngremes. A floresta 

fica, então, restrita aos topos de mor-

ro e vertentes inclinadas. Com isso, 

a ação humana isola a floresta dos 

riachos, o que coloca muitas popu-

lações de anfíbios sob risco de extin-

ção, particularmente as espécies com 
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Uma das crenças mais generalizadas é a de que o sapo espirra urina venenosa nos olhos de quem se aproxima. “Sapo 
não tem pontaria para urinar no olho de ninguém”, garante o especialista Célio Haddad. “E a urina dele não é venenosa, 
é menos tóxica do que a nossa. O bicho urina porque fica com medo quando a pessoa ou o cachorro se aproximam. Ele 
descarrega a urina para ficar mais leve e poder fugir”.

reprodução
Quase todas as espécies depositam 
os ovos na água ou perto dela. 
Para os anfíbios fazerem a conexão 
entre água e terra, eles se valem 
também da vegetação (fotos à dir.), 
transferindo energia e proteínas 
de um meio para outro
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larvas aquáticas (girinos)”, explica o 

biólogo e mestre em ecologia Carlos 

Guilherme Becker. “Isso acontece por-

que adultos de anfíbios são obrigados 

a abandonar os fragmentos florestais 

em busca de sítios de reprodução, en-

quanto os filhotes recém-metamor-

foseados são obrigados a localizar e 

retornar aos fragmentos de floresta. 

Ao longo deste processo de 

migração forçada através 

de áreas hostis, os anfíbios 

encontram muitas adversi-

dades, como desidratação, 

predação, contaminantes 

agroquímicos, e outros po-

luentes”.   

Guilherme Becker é au-

tor, com outros 4 pesqui-

sadores, do trabalho inti-

tulado Novo Conceito para a 

Biologia da Conservação – Desconexão de 

Habitats e o Declínio Global de Anfíbios, 

no âmbito do qual se estudou o efeito 

da desconexão de hábitats provocada 

pelo homem sobre as populações de 

anfíbios anuros da Mata Atlântica. 

Segundo enfatiza o pesquisador, nes-

se bioma a maioria das espécies de 

anuros (aproximadamente 80%) tem 

desenvolvimento aquático e necessita 

de corpos d’água – sobretudo riachos 

e poças – para se reproduzir. Os ou-

tros 20% têm desenvolvimento dire-

to, completando o ciclo de vida em 

ambiente terrestre, sem precisar de 

corpos d’água. “É importante frisar 

que espécies com desenvolvimento 

aquático, que são a ampla maioria, so-

frem mais com a descone-

xão de hábitat do que as de 

desenvolvimento direto”. 

E os impactos impostos 

aos anfíbios pela descone-

xão de hábitats são brutais. 

Quando chega a época de 

acasalamento para a es-

pécie Chaunus ornatus, por 

exemplo, os adultos percor-

rem as centenas de metros 

de ambiente degradado até 
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O que fazer?

O planejamento de Reservas Biológicas deve contemplar a pro-
teção de bacias hidrográficas, em especial na Mata Atlântica. 

Incentivos e mecanismos legais para a conservação das matas 
ciliares devem ser introduzidos ou reforçados. 

Fragmentos florestais isolados das drenagens devem ser reco-
nectados às matas ciliares, em torno de mananciais e ao longo 
dos cursos d’água. 

Programas de restauração florestal devem enfatizar a restau-
ração das matas ciliares e a sua conexão com os fragmentos flo-
restais existentes.
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atingir a beira do rio ou do brejo. É 

quase uma sentença de morte, pois 

no caminho há trilhas ou estradas (e 

atropelamentos); clareiras extensas 

(e o risco de insolação); lavouras ou 

casas (e seus cães e moradores), entre 

outros perigos.  

Os anfíbios capazes 

de escapar a tantos 

riscos e se repro-

duzir ainda 

l e g a m 

aos fi-

lhotes o 

desafio de 

encontrar o 

caminho de volta 

a um fragmento ‘se-

guro’. Assim, ano a ano, a tendência 

é de redução das populações de sapos, 

rãs e pererecas nos remanescentes 

isolados de floresta, como já acontece 

com o sapo-de-chifre ou intanha (Pro-

ceratophrys boiei). 

A proposta dos especialistas res-

ponsáveis pelo estudo é conscienti-

zar a população sobre a importância 

de se respeitarem as leis ambientais. 

Em especial, as leis referentes a ma-

tas ciliares: não se pode desmatar na 

beira de cursos d’água e ao redor de 

nascentes. E onde houve fragmenta-

ção, é urgente refazer a conexão, com 

a recuperação, o enriquecimento e a 

proteção a essa vegetação ‘produtora 

de água’. Não há como manter a saúde 

dos cursos d’água sem essas árvores. 

O que acontece em grande par-

te da Mata Atlântica é que a lei que 

protege as matas ciliares não é devi-

damente cumprida. Pelo menos 76% 

dessa vegetação está destruída. “E isso 

é trágico para a maioria dos anfíbios”, 

sentencia Guilherme Becker. 

Os levantamentos de campo do gru-

po de pesquisadores se concentraram 
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joão prudente

Sapos, rãs e pererecas não devem ser agredidos. São animais úteis, controlam insetos, escorpiões, aranhas. E não 
são sujos, ao contrário, justamente porque protegem a própria pele com substâncias bactericidas, transmitem menos 
doenças ao homem do que cães e gatos, por exemplo. 
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na Serra do Mar, na região de São Luiz 

do Paraitinga (SP). “Mas nossas pesquisas 

detectaram o mesmo fenômeno em to-

dos os ambientes montanhosos, onde o 

homem gerou o mesmo padrão de ocu-

pação e uso da terra”, afirma o professor 

do Departamento de Zoologia da Univer-

sidade Estadual Paulista (Unesp), de Rio 

Claro, Célio Haddad. “Houve a ganância 

pelo recurso hídrico nas baixadas, pla-

nas e fáceis de plantar. O homem não foi 

‘bonzinho’ por deixar florestas no topo 

dos morros. Devido às dificuldades de 

acesso, elas não interessavam a ele, e por 

isso a mata sobrou lá em cima!”. Outros 

estudos científicos, de finalidades seme-

lhantes, também detectaram as amea-

ças sobre os anfíbios pelo mundo. Atrás 

da perda e da fragmentação de hábitats 

vêm doenças – especialmente o fungo 

virulento Batrachochytrium dendrobatidis 

com graves efeitos sobre muitas popu-

lações de anfíbios, principalmente na 

América Central, Andes e Austrália. Os 

ambientes degradados ainda são propí-

cios para a invasão de espécies exóticas 

(com a consequente competição por 

recursos e espaço). E os sobreviventes 

sofrem os efeitos da poluição, são mais 

sensíveis a mudanças climáticas e à ra-

diação ultravioleta (UV-B).

Em resumo, os estudos dos pesqui-

sadores advertem: está aceso um sinal 

vermelho para os anfíbios da Mata 

Atlântica. Como os canários das anti-

gas minas de carvão, os anuros podem 

silenciar em breve. As ações predató-

rias beneficiam alguns poucos, mas a 

conta será paga por todos nós. 
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Assinam o estudo Desconexão de Habitats e o Declínio 
Global de Anfíbios, relacionado à Mata Atlântica:

Carlos Guilherme becker, da Cornell University, estados 
Unidos –  guibecker.br@gmail.com 
 
Carlos roberto Fonseca, da Universidade do vale dos Si-
nos (Unisinos), rio Grande do Sul – cfonseca@unisinos.br 

Célio Fernando baptista Haddad, da Universidade esta-
dual Paulista, campus rio Claro (Unesp rio Claro), São 
Paulo – haddad@rc.unesp.br

rômulo Fernandes batista, da Secretaria de desenvolvimen-
to Sustentável do governo do amazonas (SdS), amazonas 

Paulo inácio Prado, da Universidade de São Paulo (USP), 
São Paulo – prado@ib.usp.br 

Gaa – Global amphibian assessment
www.globalamphibians.org

iUCN/SSC declining amphibian Population Task Force: 
www.open.ac.uk/daptf

iUCN – União internacional para a Conservação 
da Natureza – www.iucn.org

Os AutOres:

pArA sAber MAis:

joão prudente

degradação
Anfíbios de todos os tamanhos – 
como este pequeno, acima – foram 
encontrados pelos pesquisadores, que 
constataram maior degradação nas 
partes mais baixas da floresta, onde 
estão os lagos (à esq., abaixo) nos 
quais os anfíbios depositam os ovos 
(no detalhe). As partes mais altas 
(à esq., no alto) ficam intactas pela 
dificuldade de acesso 
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Perda de hábitats e fungo letal
dizimam populações de anfíbios

PLANETA

A destruição de hábitats e um
fungo letal estão dizimando
populações de anfíbios em to-
dos os continentes. Um estu-
do publicado na última edição
da revista científica PNAS
mostra que esses animais po-
dem ter chegado a uma encru-
zilhada na sua história evoluti-
va. O trabalho, que tem como
autor principal o biólogo bra-

sileiro Carlos Guilherme Bec-
ker, revela que, paradoxalmen-
te, o fungo é mais agressivo nos
ambientes mais preservados.

Becker diz que seu artigo não
equivale ao reconhecimento de
um “lado bom” da devastação.
“Não faria sentido: a ameaça nú-
mero um para os anfíbios é a per-
da de hábitats”, afirma o pesqui-
sador, doutorando da Universi-

dade Cornell, nos EUA. Ele recor-
da que os anfíbios servem como
verdadeiras sentinelas, pois são
o primeiro grupo de animais a
sofrer com o desequilíbrio.

“Quanto mais próximo dos
trópicos e da zona tropical, mais
especializados são os seres vivos
e, como consequência, mais res-
tritos seus hábitats”, afirma o
pesquisador. O estudo mostra
que eles estão sendo prensados
pelo avanço das fronteiras do
desmatamento e pela ameaça
biológica do fungo nas regiões
preservadas.

A razão pela qual os fungos se
tornam mais agressivos nos am-
bientes intactos ainda não foi es-
clarecida. Os cientistas levan-
tam duas hipóteses principais. A
primeira sugere que o fungo se
beneficia da maior biodiversida-
de, com mais espécies que po-
dem ser infectadas. A segunda hi-
pótese parte da observação de
que o Batrachochytrium dendro-
batidis, nome científico do fun-
go, não suporta calor. E, quando
a cobertura vegetal é removida, a
temperatura costuma subir. /

ALEXANDRE GONÇALVES

GUILHERME BECKER FOTOS: KELLY ZAMUDIO

UM GRANDE SUCESSO EM LAZER, QUALIDADE DE VIDA E VALORIZAÇÃO. 

A Brookfield Incorporações entrega hoje o Tatuapé Condominium Club, nesta região que é sinônimo de desenvolvimento. Lançado em junho de 2008,
um projeto que, traz a combinação de apartamentos sofisticados, paisagismo diferenciado e lazer sem igual. Uma região com infraestrutura completa de 
comércio e serviços, com fácil acesso aos principais shoppings, grandes avenidas da região e ao Metrô. Este é mais um produto com a qualidade 
Brookfield Incorporações, uma empresa comprometida com a transformação de sonhos em grandes realidades. 

www.br.brookfield.com

Juntos sonhamos, juntos construímos.

Conecte-se com a Brookfield Incorporações:

Tatuapé
Condominium Club

Tatuapé - SP 

Em perigo. Anfíbios estão em situação delicada no mundo

Defensoria quer
recolhimento de
livro polêmico

EXAME DE ORDEM

}

AMBIENTE

estadão.com.br/planeta

Leia. Maior lago de água doce
da China sofre com a seca

Comércio ilegal ameaça
palmeira-juçara

O Conselho Federal da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
publicou no dia 27, no Diário
Oficial da União, provimento
que dispensa do Exame de Or-
dem candidatos que foram juí-
zes ou promotores do Ministé-
rio Público. A decisão foi toma-
da na última reunião do Pleno
da OAB Nacional, em 16 de
maio. Instituído por lei, em
1963, exame da ordem era obri-
gatório para os bacharéis que
não haviam feito estágio profis-
sional. Em 1994, a Lei n.º 8.906
transformou a prova em precon-
dição para os que pretendem
exercer a advocacia. Em 2009, o
Conselho Federal unificou o
exame. O artigo 8.º da Lei 8.906
determina que, para inscrição
no quadro de advogados, é ne-
cessária aprovação no exame.

BEBÊ

O comércio ilegal de palmito
proveniente do abate da palmei-
ra-juçara, típica da Mata Atlânti-
ca, segue ativo no sul de São
Paulo, que abriga as maiores
áreas protegidas do Estado.
Após fechar na semana passada
uma fábrica clandestina em Ta-
piraí, a polícia apreendeu neste
final de semana uma carga com
1.140 palmitos in natura – cada
um correspondendo à derruba-
da de uma palmeira. A carga foi
parada em inspeção de rotina.

Juízes e promotores
estão livres de prova

estadão.com.br
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A Defensoria Pública da União
no Distrito Federal entrou com
ação na Justiça Federal para que
sejam recolhidos das escolas pú-
blicas os 485 mil exemplares do
livro Por uma Vida Melhor. A obra
defende que o uso oral da língua
popular – ainda que com seus er-
ros gramaticais – é válido para
estabelecer comunicação.

“Você pode estar se pergun-
tando: ‘Mas eu posso falar os li-
vro?’ Claro que pode”, explica
um trecho. O livro lembra que,
caso deixem de lado a norma cul-
ta, os alunos podem sofrer “pre-
conceito linguístico”.

Para o defensor público fede-
ral Ricardo Salviano, questões
de sociolinguística não devem
ser discutidas na sala de aula. “Es-
cola é lugar de ensinar a norma
culta. Se você diz que falar erra-
do é aceitável, está prestando
um desserviço à sociedade.”

Uma comissão formada por
professores da Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte
(UFRN) aprovou Por uma Vida
Melhor. Ao todo, 4.236 escolas
escolheram o livro, com base em
informações que constavam do
Guia do Livro Didático.

“Quem define as políticas pú-
blicas educacionais é o MEC,
que tem responsabilidades, sim,
sobre qualquer material encami-
nhado às escolas e financiado
com verba federal”, argumenta
Salviano.

Elefante de apenas 3
semanas de vida brinca
em zoológico de Munique,
na Alemanha.
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Doença de anfíbios é mais comum em floresta preservada
02/06/2011
Somado aos danos do desmatamento, fungo aumenta ameaça de extinção

Maria Guimarães

Sapos, rãs e pererecas parecem já não ter para onde fugir. Onde o desmatamento reduz a
floresta a trechos isolados, correm risco de extinção (ver "O limite da floresta"); e na mata virgem
encontram o fungo quitrídio, causador de uma doença chamada quitridiomicose, que já dizimou
populações de anfíbios em vários países. “É uma ameaça dupla”, alerta o biólogo brasileiro
Guilherme Becker, agora na Universidade Cornell, nos Estados Unidos. A relação entre a
derrubada da floresta e o quitrídio é sua conclusão surpreendente publicada esta semana na
revista PNAS: contrariando a noção bastante difundida de que ambientes alterados aumentam a
incidência de doenças, florestas fragmentadas têm menos sapos contaminados com o fungo.

Becker estudou a pererequinha-do-brejo (Dendropsophus minutus) em duas zonas de mata
atlântica no Brasil – uma na região de Santa Virgínia, estado de São Paulo, e outra na serra
gaúcha, próximo a São Francisco de Paula (esta última uma mata de araucárias) – e comparou
os resultados com os de outros grupos na Costa Rica e na Austrália. Nos três países o resultado
é semelhante: o fungo é mais raro nas florestas fragmentadas. A alteração nas condições
ambientais das áreas desmatadas, responsável por reduzir a diversidade de sapos, pode ser um
dos motivos. “O quitrídio se dá bem em temperaturas entre 17 graus Celsius (°C) e 23°C, e
quando se corta a floresta essas condições se tornam mais raras”, explica o pesquisador. Ele
considera também a influência da própria perda de espécies de anfíbios, que deixa o fungo com
menos possibilidades de hospedeiros.

Embora o quitrídio seja disseminado no Brasil, por aqui ainda não há registros de mortalidade
devido à infecção. “Não sabemos se a linhagem que se estabeleceu no Brasil é menos virulenta
ou se os anfíbios tiveram tempo suficiente para desenvolver alguma defesa contra ela.” De
qualquer maneira, diante de relatos de sapos mortos espalhados pelo chão em florestas centro-
americanas, é prudente ampliar os estudos para entender melhor a ação e os modos de
transmissão da quitridiomicose. Becker continuará aprofundando esse conhecimento ao longo de
seu doutorado no laboratório de Kelly Zamudio, bióloga com raízes de infância em São Paulo que
mantém fortes laços de pesquisa sobre a biodiversidade brasileira e de colaboração com
pesquisadores no Brasil.

Ele ressalta a importância dos anfíbios como termômetros de qualidade ambiental e também



como limpadores. “Os girinos são herbívoros em sua maioria e mantêm os riachos e poças
limpos”, argumenta. Por isso, entender a transmissão do quitrídio pode ser um fator importante na
escolha de áreas de preservação. Becker também chama atenção para a necessidade de
regulamentar e controlar o comércio de animais. “A doença é exportada junto com os sapos e
assim, novas linhagens podem se  disseminar pelo mundo.”

Veja também "Os perigos da terra nua", sobre trabalho anterior de Guilherme Becker 
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