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O que é biodiversidade?
É a riqueza e a variedade da vida na terra!
São os milhões de plantas, animais e microorganismos, os genes
que eles contêm, os locais e as relações que esses organismos ajudam a
construir e manter no meio ambiente.
Desta maneira, a biodiversidade engloba não apenas espécies, mas
também genes, paisagens e ecossistemas. Todos esses elementos se
relacionam interdependentemente e o fruto desta relação é necessário
para a sobrevivência contínua das espécies, das comunidades naturais
e da espécie humana.
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Quantas espécies existem no mundo?
Não se sabe quantas espécies vegetais e animais existem no
mundo. As estimativas variam entre 10 e 50 milhões, mas até
agora os cientistas classificaram e deram nome a somente 1,5
milhão de espécies. Como o mundo é grande e complexo, a ciência
descobre novas espécies o tempo todo.
O Brasil é o país com a maior biodiversidade terrestre do planeta!
Junto com outros 16 países concentra entre 60 e 70% da biodiversidade
mundial e, por isso, são chamados de países de megadiversidade.
Uma das regiões que abriga grande biodiversidade no Brasil é a
Zona da Mata, faixa de floresta ao longo de toda a costa brasileira,
também conhecida como floresta Atlântica ou mesmo Mata Atlântica.
Originalmente esta região ocupava uma área de 1.3 milhão de Km²
e atualmente resta menos de 11% da cobertura original. A Floresta
Atlântica está distribuída ao longo da costa atlântica brasileira sendo
composta por um conjunto de ecossistemas, que incluem
desde manguezais e restingas a formações
campestres de altitude e brejos. Este bioma
é de importância extrema para a manutenção
e perpetuação da qualidade e quantidade
hídrica, pois mantém sete das nove bacias
hidrográficas do Brasil, alimentadas, por
exemplo, pelo rio São Francisco.
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A Mata
Atlântica apresenta
uma grande diversidade
biológica e é considerada
atualmente como um dos
biomas de maior riqueza e
abundância de espécies
do planeta!
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No Nordeste, a Mata Atlântica está distribuída em fragmentos
numa área chamada de Corredor de Biodiversidade do Nordeste
(CBNE). O CBNE é a região que vai desde o litoral do Rio Grande do
Norte até Alagoas, e tem como limite sul o Rio São Francisco. Essa
área, por manter uma biodiversidade única e de extrema importância,
é enquadrada como uma das “áreas quentes” do mundo para
conservação. Apesar de bastante fragmentado, o CBNE abriga cerca
de 70% de todas as espécies e subespécies de aves que ocorrem
na Mata Atlântica, sendo 27 dessas espécies de aves encontradas
unicamente neste local. Resguardar essa área significa ter serviços
ambientais prestados por mais tempo, como fornecimento de madeira,
disponibilidade de água limpa, controle de pragas e desastres naturais,
entre tantos outros.

Distribuição original da Mata Atlântica ao norte do rio São Francisco e seus remanescentes
nos dias de hoje.
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Porque a biodiversidade
é importante?
A biodiversidade é importante para:
(1) a sobrevivência contínua das espécies e das comunidades naturais;
(2) a manutenção dos serviços ambientais;
(3) a sobrevivência do homem.
A natureza constitui-se de uma rede de inter-relações de
organismos, como uma grande teia de aranha, na qual cada vértice
representa um organismo, e cada organismo se conecta com um ou
mais, trocando energia e informações. Organizada desta maneira,
tudo o que acontece a uma pequena parte afeta toda a teia. Uma
verdadeira teia da vida. Por exemplo, alguns animais se alimentam dos
frutos das árvores da mata e eliminam suas fezes com as sementes em
locais distantes, criando uma relação na qual as árvores
são beneficiadas por terem as suas sementes
espalhadas, e os animais são beneficiados pela
alimentação. Por causa desta característica,
a biodiversidade é importante para a
sobrevivência continua das espécies e
comunidades naturais.
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Outro fator muito importante é que as espécies e comunidades
naturais são responsáveis pela manutenção dos serviços ambientais.
Serviços ambientais são funções naturalmente desempenhadas
pela natureza e que são essenciais para a qualidade de vida humana
e de outros seres. Alguns dos serviços prestados pela natureza
são: a regulação climática, regulação da disponibilidade de água,
o armazenamento de carbono, a polinização, a manutenção da
biodiversidade, a retenção e manutenção da fertilidade do solo. Estas
funções são fundamentais para o bom funcionamento da natureza e
sobrevivência de todas as espécies que dependem dela, incluindo o
homem.
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Nos últimos anos, tem
se aumentado cada vez
mais o reconhecimento
da relevância dos serviços
ambientais para as
atividades econômicas e
sociais, de forma que fica
claro que se a natureza
é destruída, os serviços
ambientais deixam de ser
prestados e isto resulta em
prejuízos socioeconômicos.
Este é o caso, por exemplo,
da perda de fertilidade
do solo decorrente da
remoção das florestas,
que tem como uma de suas conseqüências o gasto de dinheiro com
fertilizantes sintéticos, que por sua vez levam a uma série de outros
prejuízos ambientais.
Além disso, a biodiversidade fornece recursos e alternativas de
recursos para as pessoas de forma direta; por exemplo, uma área
de floresta com muitas espécies apresenta uma ampla variedade
de produtos de plantas e animais que podem ser usados para a
alimentação, abrigo e medicamentos. Logo, se essa diversidade for
utilizada de forma irracional, todos esses benefícios não estarão mais
disponíveis para esta e futuras gerações.
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A biodiversidade também tem valor por si só, ou seja, não
precisamos associá-la a uma vantagem para os seres humanos para
reconhecer que cada espécie tem um valor intrínseco, cada uma
contém informações únicas acumuladas em centenas de milhares de
anos ao longo de sua evolução.

Como a perda da biodiversidade afeta a mim e as
outras pessoas?
O patrimônio natural da Terra é composto por plantas,
animais, terra, água, atmosfera e seres humanos! Juntos,
fazemos todos parte dos ecossistemas do planeta, o que equivale
a dizer que, se houver uma crise de biodiversidade, nossa saúde e
meios de subsistência também entram em risco.
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Perdendo um bem de valor –
ameaças a biodiversidade
Apesar da reconhecida importância para o bom funcionamento da
natureza e sobrevivência da espécie humana, a biodiversidade corre
grande perigo de desaparecer. A cada ano, inúmeros organismos,
populações e espécies deixam de existir na natureza e a principal causa
deste fenômeno são conseqüências danosas de atividades humanas à
natureza.
Em geral, o crescimento populacional e o nosso consumo são os
motivos para essa enorme perda. Algumas das principais atividades
humanas que causam maiores impactos ambientais são:
1. A destruição e a
degradação da natureza –
desmatamento;
2. A pecuária intensiva e a
extensiva em larga escala;
3. A caça e o comércio da
fauna silvestre;
4. A introdução de
espécies exóticas.

Mesmo reduzida e fragmentada, a Mata Atlântica
exerce influência direta na vida de cerca de 80%
da população do país: nas cidades, áreas rurais,
comunidades caiçaras ou indígenas, protegendo
o clima, regulando o fluxo dos mananciais, a
fertilidade do solo, a proteção de encostas,
entre tantas outras funções.
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Proteção da Biodiversidade
Como garantir que a biodiversidade não desapareça?
Existem algumas estratégias e atividades humanas que, ao contrário
daquelas citadas no item anterior, contribuem para geração e
manutenção da biodiversidade.
Algumas delas são: proteção dos ecossistemas naturais em
unidades de conservação, restauração florestal e uso sustentável dos
recursos naturais.
Os ecossistemas naturais devem ser muito bem cuidados
e protegidos, pois são reservatórios da
biodiversidade remanescente de uma
região. Uma forma eficiente de
proteção da natureza é através da
criação de Unidades de Conservação
(UC). Unidades de conservação
são áreas com limites definidos
instituída legalmente pelo governo
com objetivo de conservar a
natureza. Elas podem ser públicas
ou privadas, ou seja, pertencer a
toda a sociedade ou a uma pessoa
(física ou jurídica).
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Existem dois grandes tipos de unidades de conservação: (1) de
proteção integral e (2) de uso sustentável. As unidades de conservação
de proteção integral, como o próprio nome faz referência, tem
como principal objetivo a preservação da natureza, portanto, não
pode ser desenvolvida nenhuma atividade de exploração direta dos
recursos naturais nestas áreas, entretanto, a depender da categoria,
da administração e de seu plano de manejo, podem
ser desenvolvidas atividades educativas,
recreativas, de turismo e pesquisa cientifica.
Já as unidades de conservação de uso
sustentável, além das atividades
citadas, permite a exploração dos
recursos naturais de acordo com
critérios técnicos definidos em um
plano de manejo da área. Este plano
de manejo explica como podem
ser explorados economicamente os
recursos da UC sem que prejudique a
sobrevivência contínua das populações
naturais que habitam a unidade.
Ainda que existam tantas UCs, a Mata
Atlântica, como um todo, apresenta
somente em torno de 2% do seu território
protegido por lei, e a maior parte delas não
tem gestão adequada e/ou não se encaixam
no perfil que foram enquadradas.
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Em algumas paisagens a natureza já foi severamente destruída e/
ou degradada em tal grau que impossibilita a sobrevivência de muitas
espécies, principalmente aquelas de grande porte, que necessitam
de uma grande área ou áreas bem conservadas para sobreviver.
Nestas condições, uma grande oportunidade para evitar a extinção
destas espécies é, primeiramente, acabar com os fatores locais de
degradação (ex. fogo, caça, corte de madeira etc.) e reflorestar ou
facilitar a regeneração da vegetação nativa. É importante saber que
a recuperação da vegetação nativa deve ser conduzida com o maior
número de espécies possível, afinal um
hectare de floresta Atlântica pode
englobar cerca de 458 espécies de
árvores. Ainda, as características
ecológicas de cada espécie
devem ser consideradas
sempre. Dessa forma, para
desenvolver projetos de
recuperação florestal
é aconselhado contar
com a assessoria de
um profissional da área
(biólogo, agrônomo,
ecólogo, cientista
ambiental ou engenheiro
florestal).
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O primeiro
Parque Nacional
brasileiro foi
criado em uma
área de Mata
Atlântica, em 14
de junho de 1937.
O Parque Nacional
de Itatiaia fica entre
os Estados do Rio de
Janeiro e Minas Gerais e
abriga 360 espécies de aves
(incluindo gaviões, codornas
e tucanos) e 67 espécies
de mamíferos (como a paca,
macacos e preguiças).
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