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Resumo: Nas últimas décadas houve a aceleração do processo de aquecimento global, 
ligado fortemente às atividades antropogênicas insustentáveis, resultando no aumento das 
mudanças climáticas e extinção de várias espécies. Como trata-se de um processo rápido, 
em relação aos últimos anos, algumas espécies não têm tempo hábil para se  adaptar. 
Alguns fatores que ameaçam a sobrevivência das espécies são: os hábitats destruídos, 
invasões (de espécies exóticas), aumento no nível do mar, poluição, crescimento 
populacional, opção pela caça indiscriminada, chuva ácida, diminuição da cobertura do 
gelo, o represamento de rios, a grande quantidade de resíduos gerada, a redução de 
matas, a mineração e os derramamentos de óleo. É nesse contexto que este artigo é 
elaborado, visando mostrar algumas espécies e biomas que estão sendo atingidos e até 
extintos, como a exemplo dos anfíbios, recifes de corais, ursos polares e florestas. 
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1. Introdução 

O aquecimento global pode ser definido como o aumento da temperatura média da 

Terra. À medida que esta temperatura se eleva, verifica-se uma maior freqüência de 

catástrofes naturais como secas, tornados, furacões e inundações. 

Sabe-se que o planeta Terra já passou por eras de aquecimento e resfriamento, 

mas o que se discute hoje é a velocidade atual desse fenômeno. Ou seja, o aquecimento 

global que estamos vivenciando não é uma ocorrência natural e sim resultado de ações 

antropogênicas. 

No passado geológico o aquecimento e o resfriamento do planeta se deram de 
forma gradativa no decorrer de milhares de anos, dando tempo para que ao longo 
de centenas de gerações de plantas e animais os mecanismos do processo 
evolutivo atuassem. O homem, entretanto, modificou completamente este cenário 
(JOLY, 2007, p. 1). 
 

Houve, portanto, a aceleração do processo de aquecimento global, ligado 

fortemente às atividades antropogênicas insustentáveis, com o conseqüente aumento nas 

mudanças climáticas e crescente extinção de várias espécies. Como trata-se de um 



processo rápido, algumas espécies não tem tempo hábil para se  adaptar às novas 

condições. 

Há algumas que são mais sensíveis e prejudicadas por essas mudanças climáticas, 

devido às relações interespecíficas dos ecossistemas que vivem como: os anfíbios, os 

corais, as florestas e os ursos polares. 

 

 

2. Material e Métodos: No desenvolvimento da pesquisa foi realizada a análise de 

bibliografia existente sobre o assunto estudado. 

 

3. Desenvolvimento 

A relação entre mudanças climáticas e extinção de espécies animais e vegetais não 

é um fenômeno incomum na natureza, já houve, por exemplo, a extinção dos dinossauros 

em eras passadas. Mas o que constata-se atualmente é que a humanidade conseguiu, ao 

mesmo tempo, depredar o ambiente natural e consumir os recursos não-renováveis do 

planeta com irresponsabilidade. Desta forma, os humanos aceleraram a destruição de 

ecossistemas inteiros e a extinção de milhares de espécies com milhões de anos de 

evolução. 

A população do planeta, em busca de um padrão de vida decente, se industrializou 

e se urbanizou rapidamente, destruindo o ambiente natural, fazendo com que a 

concentração de dióxido de carbono na atmosfera atingisse os índices mais elevados dos 

últimos duzentos mil anos, desequilibrando o ciclo do nitrogênio e contribuindo para o 

aquecimento global (WILSON, 2002). 

Devido aos efeitos potenciais sobre a saúde humana, economia e meio ambiente, 
o aquecimento global tem sido fonte de grande preocupação. Algumas importantes 
mudanças ambientais têm sido observadas e foram ligadas ao aquecimento global. 
Os exemplos de evidências secundárias (diminuição da cobertura de gelo, 
aumento do nível do mar, mudanças dos padrões climáticos) são exemplos das 
conseqüências do aquecimento global que podem influenciar não somente as 
atividades humanas, mas também os ecossistemas. Aumento da temperatura 
global permite que um ecossistema mude; algumas espécies podem ser forçadas a 
sair dos seus hábitats (possibilidade de extinção) devido a mudanças nas 
condições enquanto outras podem espalhar-se, invadindo outros ecossistemas 
(ESQUIVEL, 2007, p. 1). 

O impacto sobre a biodiversidade é contínuo e cruel. Reduzir a área de um hábitat é 

diminuir o número de espécies que podem viver neste local de forma estável, em uma 



proporção que pode variar entre a raiz cúbica e a raiz sexta da área (WILSON, 2002). Um 

exemplo deste tipo de situação é a perda de florestas durante os últimos cinqüenta anos, 

que constituiu em uma das modificações ambientais mais rápidas e profundas da história 

do planeta. 

Em seu livro “O Futuro da Vida”, Edward Wilson cita alguns fatores que ameaçam a 

sobrevivência das espécies, são eles: 

- hábitats destruídos; 

- invasões (de espécies exóticas); 

- poluição; 

- população; 

- opção pela caça indiscriminada. 

Segundo Lopes (2000), a drenagem e o aterramento de pântanos e mangues, o 

represamento de rios, a redução de matas para fins imobiliários ou industriais, a 

mineração e os derramamentos de óleo também deixam muitas espécies sem condições 

de sobrevivência. Assim este artigo visa mostrar algumas espécies que estão sendo 

atingidas e até extintas por causa do consumo excessivo de recursos naturais, da 

destruição dos hábitats, da poluição e todos os fatores que influenciam no aquecimento 

global. Apresenta-se agora alguns ecossistemas e algumas situações que demonstram a 

relevância do tema. 

 

3.1 Os recifes de coral 

 De todos os ecossistemas do oceano, nenhum é mais diversificado, mais repleto 

de beleza, cores, formas do que um recife de coral. E nenhum, dizem os especialistas em 

clima e biólogos marinhos, está mais ameaçado pela mudança climática (FLANNERY, 

2007). 

Com o crescente aumento do aquecimento do planeta, a elevação das 

temperaturas representa uma ameaça aos recifes de corais. Temperaturas mais altas 

levam ao descoramento dos corais; o branqueamento do coral acontece sempre que a 

temperatura do mar exceder certo limite. Se o calor for temporário, o coral pode se 

recuperar lentamente, mas se persistir, o coral morre (FLANNERY, 2007). 

Com a morte dos corais há a conseqüente morte das zooxantelas, algas 

responsáveis pela fotossíntese e produção primária nos oceanos. Quando os corais se 



extinguem, o mesmo ocorre com as plantas e os animais que deles dependem para obter 

alimento e refúgio contra os predadores (BRUGGER et al., 2009). 

Segundo Flannery (2007), em 2002, um painel formado por 17 dos maiores 

pesquisadores de recifes de coral do mundo advertiu em um artigo para a revista Science 

que “os aumentos projetados de CO2 e de temperatura para os próximos cinqüenta anos 

excedem as condições sob as quais os recifes de coral se desenvolveram no último meio 

milhão de anos”. Em 2030, dizem eles, danos catastróficos terão sido causados aos 

recifes do mundo e, em 2050, mesmo os recifes mais protegidos mostrarão evidentes 

sinais de danos.  

 

3.2 Os anfíbios 

“Os animais ameaçados de extinção são as espécies que correm o risco de 

desaparecer num futuro próximo. Hoje em dia mais de 5200 espécies estão nessa 

situação ao redor do mundo, e outros milhares são extintos sem que os cientistas 

percebam” (LOPES, 2000, p. 1). Estima-se que 30% da lista de espécies ameaçadas 

sejam compostas por anfíbios. 

Os anfíbios são um grupo de vertebrados que são predominantemente predadores 

de insetos e outros invertebrados, servindo de alimento para muitos grupos de animais. 

Sua ausência pode interromper o funcionamento da teia alimentar em qualquer ponto, 

levando ao desequilíbrio ecológico e a perdas de outras espécies. Sem eles, aumenta 

também o número de mosquitos transmissores de doenças, como a dengue (SILVEIRA, 

2010). 

Além disso, com a extinção dos anfíbios a humanidade perderia um enorme 

potencial farmacêutico, uma vez que várias substâncias químicas isoladas da pele de 

anfíbios são utilizadas em diversos tratamentos como queimaduras, doenças, 

anticoncepcionais, males cardíacos, etc. (SILVEIRA, 2010). 

As causas do aumento da extinção desses animais são: a chuva ácida, a destruição 

dos hábitats, a introdução de espécies exóticas, os resíduos industriais, o uso de 

inseticidas, herbicidas e fungicidas. Mas umas das causas mais importantes é o fungo 

Batrachochytrium dendrobatidi, cuja proliferação tem sido favorecida pelo aquecimento 

global. Ele já foi detectado em todos os continentes, menos na Antártida, e está por trás 

do declínio de dezenas de espécies de anfíbios no mundo. Esse fungo ataca a pele dos 

anfíbios provocando a morte do animal por ataque cardíaco (SILVEIRA, 2010). 



O destino das rãs é um claro sinal de alerta à respeito dos efeitos do aquecimento 

global, pois estas espécies demonstram uma sensibilidade incomum a mudanças no 

ambiente, sofrendo a degradação dos hábitats naturais antes que outros organismos 

funcionando como bioindicadores, ou seja, o que está acontecendo para os anfíbios 

poderá vir a acontecer para os humanos. 

 

3.3 Urso polar 

“O urso polar tornou-se o principal símbolo dos animais que perdem seu hábitat 

natural devido ao aquecimento global. A elevação da temperatura no Ártico é uma das 

principais ameaças aos ursos, assim como os petroleiros e os derramamentos de óleo na 

região” (SZPILMAN, 2010, p.1). 

Os grandes ursos estão lentamente ficando desnutridos conforme os invernos se 

tornam mais quentes. Um estudo a longo prazo revela que os ursos já estão 15% mais 

magros que algumas décadas e as fêmeas desnutridas dão à luz a poucos filhotes. Além 

disso, a quebra prematura do gelo, favorecida pelo aquecimento global, pode separar 

áreas de reprodução das áreas de alimentação; sendo assim os filhotes não conseguem 

nadar grandes distâncias para encontrar comida e simplesmente morrem de fome 

(FLANNERY, 2005). 

Ainda segundo Flannery (2005), o Ártico tem uma calota polar cada vez menor e 

mais ursos famintos, isso afeta também criaturas menores que dependem do próprio mar 

de gelo e dos restos das presas dos ursos para se alimentarem. A perda dos ursos 

polares pode gerar um colapso de todo o ecossistema do Ártico. 

 

3.4 Florestas 

De todas as formas de destruição de hábitats, a mais grave é a derrubada de 

florestas. Devido à disseminação da agricultura, apenas metade das florestas originais 

sobrevive e as árvores estão sendo derrubadas em ritmo cada vez mais acelerado. Mais 

de 60% das florestas temperadas de madeira de lei e mistas já foram perdidas, bem como 

30% das florestas de coníferas, 45% das florestas úmidas tropicais e 70% das florestas 

secas tropicais. Em 1950, as florestas ocupavam 50 milhões de quilômetros quadrados ou 

quase 40% da superfície da terra não coberta por gelo. Hoje, esta cobertura é de apenas 

34 milhões de quilômetros quadrados e está diminuindo rapidamente. Metade das 

florestas restantes sofreu algum tipo de dano (WILSON, 2002). 



Depois da Ásia, a América Latina é o continente que mais destruiu suas florestas. 
A área desmatada na região é quase do tamanho da Floresta Amazônica. Na 
América Latina, foram desmatados 4,76 milhões de km², o que corresponde a 
quase 41% da área original. A área perdida corresponde a 86,5% da Amazônia, 
que tem 5,5 milhões de km². A pior situação, entretanto, é a da Ásia. Os asiáticos 
perderam 31,76 milhões de km² de florestas, ou 88% de sua cobertura florestal 
original, e somente 5% do que restou estão legalmente protegidos. (SZPILMAN, 
1998, p.1). 
 

Segundo Szpilman (1998), nosso planeta possui hoje algo entre 80 mil e 100 mil 

espécies de árvores. Deste total, cerca de 10%, ou mais precisamente 8.753 espécies, 

estão ameaçadas de extinção. Entre os países com maior número de espécies em 

extinção aparecem, em primeiro lugar, a Malásia com 958 espécies em extinção, seguida 

pela Indonésia, com 551 espécies, e pelo Brasil, com 462 espécies ameaçadas. Essas 

informações estão no relatório intitulado Lista Mundial de Árvores Ameaçadas, divulgado 

pelo Fundo Mundial para a Natureza (WWF) e pelo Centro Mundial de Monitoramento da 

Conservação. Segundo o relatório, a atividade madeireira (derrubada) representa a 

principal causa e ameaça 1.290 espécies. É seguida pela agricultura, que ameaça 919 

espécies, pela expansão de povoamento, com 751 espécies, pela pecuária, com 417 

espécies, e pelas queimadas, com 285 espécies ameaçadas. 

Entre as plantas brasileiras que estão desaparecendo algumas espécies de 
bromélias, o pau-rosa e o pinheiro-do-Paraná, também conhecido como araucária, 
sucupira, aroeira, jequitibá, imbuia, angelim, mogno, cerejeira e outras árvores 
também já são difíceis de serem encontradas (AFRODITE, 2010, p.1). 

 

4. Considerações finais 

 

 O planeta ainda é suficientemente produtivo e o homem é ainda capaz de alimentar 

a população atual e melhorar o padrão de vida futuro. E a grande maioria dos 

ecossistemas e espécies que restam ainda pode ser salva.  Para implantar uma política de 

conservação global, um milésimo do produto interno bruto mundial, ou 30 bilhões de 

dólares, seriam suficientes (WILSON, 2002). 

Portanto, a humanidade tem condições de proteger as espécies que restam e se 

desenvolver; há formas de explorar os recursos naturais de forma racional e sustentável, 

principalmente com a implantação de projetos de educação ambiental e políticas eficientes 

de preservação ao meio ambiente. 

 A proteção das áreas florestais é umas das estratégias mais práticas e eficazes, 

pois são elas que abrigam milhares de plantas e animais, ajudam a controlar o clima, 



absorvem o dióxido de carbono, contribuindo assim para a redução do aquecimento do 

planeta. Isto é, proteger os hábitats que ao mesmo tempo estão ameaçados e abrigam 

espécies raras. Manter intactas as florestas que ainda permanecem virgens, combatendo 

a extração ilegal de madeira e incêndio florestais.  

Além disso, deve-se proteger rios, lagos e ecossistemas aquáticos, bem como 

diminuir a poluição das águas, causada por resíduos, esgotos e derramamentos de 

petróleo, que afetam principalmente os recifes de corais. É necessário também que se 

reduza a incidência dos raios ultravioletas, conseqüência do aquecimento global, que afeta 

os anfíbios, sendo estes animais extremamente ameaçados de extinção e importantes na 

cadeia alimentar, pois servem de alimento a outros animais e são predadores de insetos.  

Dessa forma, faz-se necessário que se adotem medidas para a redução do 

aquecimento global. Uma das soluções possíveis seria uma matriz energética que não 

tivesse como base o petróleo e sim energias limpas e renováveis onde a emissão de 

gases causadores de efeito estufa entrem em declínio. 

Outro bom exemplo, para preservar a flora e a fauna, é o desenvolvimento de um 

planejamento populacional, no sentido de reduzir o consumo de recursos, a produção de 

resíduos, a ocupação de áreas preservadas e assim garantir um futuro melhor, 

assegurado em parte pela conservação da biodiversidade. 
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