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Camila: Por ano, quantas espécies de animais são ameaçadas ou extintas? 
Pedro Rocha: Para ter uma noção do impacto das ações humanas contemporâneas sobre a extinção
das espéciesé necessário comparar quantasespécies estão sendo perdidas atualmente com a taxa
natural de extinção de espécies, visto que extinções sempre ocorreram ao longo da história da vida
na Terra. Um artigo científico publicado em 2011 na revista científica Nature (Barnosky et al. 2011
Has the Earth's sixth mass extiction already arrived?  doi:10.1038/nature09678) procurou realizar
essa comparação. Os autores concluíram que, no período em que o planeta esteve submetido às
pressões humanas, as taxas médias de extinção de espécies de mamíferos (5 a 23 espécies por
milhão de espécies por ano)são muito superiores aos dos períodos anteriores (cerca de 2 espécies
por  milhão  de  espécies  por  ano).  Além disso,  caso  as  espécies  atualmente  classificadas  como
criticamente ameaçadas venham a ser extintas nos próximos mil anos, estaria caracterizada uma
extinção em massa, a sexta em um período de540 milhões de anos. Uma extinção em massa é
caracterizada como um evento no qual 75% das espécies do planeta desaparecem em um intervalo
de tempo menor que 2 milhões de anos. Na Mata Atlântica 598 espécies estão ameaçadas, das quais
428 são endêmicas desse bioma.

 
Camila: Quais espécies estão ameaçadas de extinção?
Pedro Rocha: Periodicamente são produzidas listas mundiais ou regionais de espécies ameaçadas
(conhecidas como livros vermelhos) que listam as espécies, seu grau de ameaça e os motivos para
sua classificação como ameaçada. No Brasil, essas listas vêm sendo produzidas desde 1968. Entre
2009 e 2014o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) coordenou a
elaboração  da  lista  vermelha  mais  recente  da  fauna  de  vertebrados  e  de  alguns  grupos  de
invertebrados do Brasil.  Foi  avaliado o status de conservação de 8.922 vertebrados e  de 3.332
invertebrados. Desse total, 1.173 espécies foram classificadas em uma das categorias de ameaça
(i.e., vulnerável, ameaçada, criticamente ameaçada ou extinta).
Entre as ameaçadas encontram-se espécies tão distintas como o tatu-bola,  o boto-cor-de-rosa,  o
bugio-marrom, o mocó, o rato-de-espinhos das dunas rio São Francisco, a jacutinga, o gavião-de-
pescoço-branco,  o  pica-pau-amarelo,  a  arariha-azul,  a  tartaruga-de-pente,  o  calango-liso-da-
restinga,  a  jararaca-de-alcatrazes,  várias  espécies  de  anuros,  o  cação-bruxa,  o  peixe-serra,  o
curimatã, várias espécies de lambaris, várias espécies de surubins, várias espécies de estrelas-do-
mar  e  de  caranguejos,  várias  espécies  de  borboletas,  formigas  e  besouros,  várias  espécies  de
aracnídeos etc.

Camila: Quais as principais causas que levam essas espécies a serem ameaçadas de serem extintas?
Pedro  Rocha: Tanto  mundialmente  como  no  Brasil  as  principais  ameaças  são  a  perda  e
transformação  dos  habitats  naturais  por  atividades  de  agropecuária  e  expansão  urbana,  a
contaminação ambiental, a caça e captura de exemplares da natureza, entre outros. As mudanças
climáticas também representam um risco importante.

https://stefaniecabanelas4.wixsite.com/voceeoquehabita
doi:10.1038/nature09678


Camila: Quais são as instituições responsáveis pela causa? 
Pedro Rocha:  O artigo 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente ecologicamente
equilibrado como um direito fundamental dos cidadãos, e atribui ao poder público e à coletividade o
dever  de  defendê-lo  e  preservá-lo  para  as  presentes  e  futuras  gerações.  Assim,  todos  são
responsáveis pela causa.

Camila: Quais as consequências que os ecossistemas sofrerão caso essas espécies forem extintas? 
Pedro Rocha: As espécies  são responsáveis  por  realizar  processos  ecológicos  necessários  para
manter as propriedades dos ecossistemas. A perda de espécies pode levar à perda de processos e,
portanto,  a  alterações  dessas  propriedades,  fazendo  com  que  os  ecossistemas  percam  suas
características  atuais.  Como  os  ecossistemas  fornecem  serviços  para  as  populações  humanas,
alterações de suas características podem levar à perda desses serviços. Dois exemplos:
(1) Recifes de corais são ecossistemas biodiversos mantidos pelo balanço entre sua construção pelos
corais  e  sua  erosão.  Esses  ecossistemas fornecem  uma  série  de  benefícios  ao  homem,  como
proteção da costa contra a erosão causada pela energia do mar, peixes usados na pesca (cerca de
US$ 5,7 bilhões por ano), moléculas orgânicas usadas ou potencialmente utilizáveis na medicina,
turismo e recreação etc. A extinção local de espécies de peixes herbívoros pode levar os recifes de
corais a se transformarem em recifes de algas,  incapazes de manter a biodiversidade original e
sujeitos à erosão, colapsando os serviços originalmente prestados. 
(2) No ambiente terrestre, as florestas topicais são aos equivalentes aos recifes de corais em termos
de biodiversidade. Esses ecossistemas fornecem serviços de regulação dos regimes hídricos, visto
que interceptam as chuvas e regulam seu fluxo nos sistemas hidrológicos, evitam a erosão do solo e
mantêm sua qualidade, sequestram e mantêm grandes quantidades de carbono que, caso liberados,
agravariam o efeito estufa, fornecem fibras, borracha, frutas e moléculas de importância comercial,
mantêm populações de polinizadores de espécies vegetais usadas para produção de alimento pelas
pessoas, fornecem serviços cênicos e de turismo etc. A perda de habitat florestal  em ambientes
tropicais afeta inicialmente as espécies de maior porte, levando à extinção de espécies de grandes
predadores e dispersores de grandes sementes, comprometendo as populações das árvores que as
produzem e reduzindo a biodiversidade total do ecossistema. Com a progressão da perda da floresta
as espécies de animais de médio porte também sofrem colapso e a floresta torna-se ainda mais
simplificada, com uma biodiversidade muito reduzida, perdendo a capacidade de prover boa parte
dos serviços originais. 
 
Camila: Qual ou quais Organizações não Governamentais (ONG) você indica para se prestar apoio
voluntário? 
Pedro Rocha:  Acredito que as pessoas interessadas devam se dedicar a conhece o histórico de
atuação da ONG com a qual pretende colaborar.  A coincidência entre os valores da ONG e do
voluntário, creio, devem ser a base para o estabelecimento da parceria. 

Camila: Qual a contribuição das reservas ambientais e zoológicos para a preservação das espécies
ameaçadas de extinção?
Pedro Rocha:  As reservas podem desempenhar  vários papéis,  desde a manutenção de serviços
básicos  (contenção  de  encostas,  manutenção  de  nascentes  e  cursos d´água),  como as  áreas  de
preservação permanente, até a manutenção da biodiversidade e de serviços mais específicos (como



os serviços de polinização de culturas agrícolas), como as áreas de reserva legal. Além disso, o
sistema de unidades de conservação deveria contribuir par manter estoques da biodiversidade das
diferentes regiões do país, como uma espécie de poupança representativa das espécies e tipos de
ecossistemas existentes. Finalmente, a existência de áreas vegetadas tanto em áreas rurais como
urbanas  contribuem com a manutenção de valores  ambientais  na sociedade,  retroalimentando o
interesse  de  sua  manutenção.  Os  zoológicos,  além  de  seu  caráter  formativo,  podem  também
desempenhar  um  papel  importante  de  conservação  ex-situ,  contribuindo  com  a  reprodução  e
reabilitação de animais para eventual soltura em áreas naturais nas quais as populações originais
estejam depletadas. 

Camila: Em caso de maus tratos ou criação ilegal destes animais para qual instituição se deve
prestar denúncia? 
Pedro  Rocha: Qualquer  autoridade  policial  além  dos  órgãos  ambientais  (federal,  estadual  e
municipal). É competência de todos porque maus tratos são considerados crime (do tipo ambiental).


