TEMA: INDICADOR DE BIODIVERSIDADE
Indicador – Proporção de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção
O rápido crescimento da população humana e o conseqüente aumento da
demanda por recursos naturais têm provocado graves e crescentes problemas
ambientais. A população mundial que, em 1900, era de 1,65 bilhões de habitantes
passou, em 2005, para 6,51 bilhões. As projeções são de que a população atinja entre
7,96 e 11,03 bilhões de habitantes em 2050 (http://esa.un.org/unpp/), ou seja, um
aumento entre cerca de 480 a 670% em apenas 150 anos! Só no Brasil, seremos de 187
a 255 milhões.
Contaminação do ar, da terra e da água por substâncias e resíduos diversos,
substituição da vegetação nativa por atividades agropecuárias, de mineração e pela
expansão dos centros urbanos e sobreexplotação de diversas espécies da fauna e flora
constituem agressões impostas ao meio ambiente, em níveis crescentes, por populações
humanas. Como conseqüências estão a deterioração da qualidade de vida destas
populações, fragmentação e perda de ambientes naturais, mudanças climáticas e o risco
de extinção de espécies.
O Brasil é um país mega diverso, apresentando uma das floras mais ricas do
mundo,

com

mais

de

40.000

espécies

vegetais

reconhecidas

(http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/). Este vasto patrimônio biológico está relacionado
à história geológica da América do Sul e à grande variabilidade ambiental, envolvendo
geomorfologia, solos e climas (predominantemente tropicais), de um país com
dimensões continentais. Entretanto, os impactos antrópicos crescentes sobre os diversos
ecossistemas brasileiros têm posto em risco boa parte deste extraordinário patrimônio.
Por exemplo, são reconhecidos no Brasil – por suas excepcionais concentrações de
espécies endêmicas e perda de habitat – dois ‘hotspots’ de biodiversidade – a Floresta
Atlântica

e

o

Cerrado

–

dos

34

indicados

para

o

mundo

(http://www.biodiversityhotspots.org/xp/hotspots/hotspotsscience/Pages/hotspots_revisi
ted.aspx). São também reconhecidos 13 Centros de Diversidade de Plantas, de um total
de 75 para as Américas (http://botany.si.edu/projects/cpd/index.htm).
Até recentemente, os recursos florísticos do país eram ainda muito pouco
conhecidos, com grandes lacunas a serem preenchidas. Entretanto, nos últimos 20 anos
houve um grande incremento na realização de inventários, impulsionado pela ampliação

dos programas de pós-graduação nas áreas de botânica, ecologia e ciências ambientais e
pelo aumento do aporte de recursos financeiros de fontes governamentais e privadas,
nacionais e internacionais. Embora muito ainda precise ser conhecido, incluindo o
levantamento de informações sobre o histórico do risco de extinção e sobre o estado de
conservação das espécies, houve um grande avanço na aquisição de conhecimentos
florísticos, estruturais e ecológicos da vegetação brasileira.
O Brasil, como país signatário da Convenção sobre a Diversidade Biológica –
CDB (http://www.cbd.int/), assumiu perante a comunidade internacional uma série de
compromissos para 2010. Dentre eles, destaca-se a implementação da Estratégia Global
para a Conservação de Plantas – EGCP (http://www.cbd.int/gspc/strategy.shtml), com o
objetivo de facilitar o consenso e a sinergia em nível global, nacional, regional e local
para impulsionar o conhecimento e a conservação de plantas. Das 16 metas
estabelecidas pela EGCP, a primeira foi a elaboração de uma ‘lista funcional
amplamente acessível das espécies conhecidas de plantas de cada país, como um passo
para a elaboração de uma lista completa da flora mundial’.
Para atingir esta meta, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ foi
designado pelo Ministério do Meio Ambiente – MMA, através do Centro Nacional de
Conservação da Flora – CNCFlora, para coordenar a elaboração da Lista de Espécies da
Flora do Brasil (http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/). Para que isto fosse possível –
realizando também o sonho da comunidade científica do Brasil – foi preciso um grande
esforço coletivo. Assim, durante o ano de 2009 mais de 400 taxonomistas, de diversas
instituições, trabalharam em uma base de dados única com mais de 90.000 nomes
científicos que se traduziu num total de 40.982 espécies reconhecidas, sendo 3.608 de
fungos, 3.495 de algas, 1.521 de briófitas, 1.176 de pteridófitas, 26 de gimnospermas e
31.156 de angiospermas. A intenção é que a Lista de Espécies da Flora do Brasil seja
dinâmica e atualizada periodicamente para incluir novas espécies e mudanças
taxonômicas ao longo do tempo.
Nas últimas décadas, foram publicadas no Brasil várias listas de espécies da
flora ameaçadas de extinção para municípios, estados e para o país como um todo. No
âmbito nacional, foram editadas três listas oficiais: 1968 (com 14 spp.); 1992 (108
spp.); e 2008 (472 spp. + 1079 spp. com deficiência de dados), das quais apenas a
segunda

(1992)

incluiu

as

espécies

em

categorias

de

ameaça

(http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?
ido=conteudo.monta&idEstrutura=179&idConteudo=8121&idMenu=8618). Além da

ausência de periodicidade, estas listas refletem o conhecimento ainda incompleto da
flora nacional, apesar dos avanços dos últimos anos.
Neste contexto, foi criado em 2008 o CNCFlora – já mencionado acima – sob a
infra-estrutura do JBRJ, junto ao Projeto Nacional Ações Integradas Público-Privadas
para Biodiversidade – PROBIO II, com apoio financeiro do Fundo Mundial para o Meio
Ambiente – GEF e de contrapartidas institucionais. O CNCFlora visa a efetivação de
ações para conservação da diversidade da flora brasileira, assim como a produção e
organização do conhecimento científico, a fim de subsidiar o MMA e outras instâncias
do Governo Brasileiro nas tomadas de decisão relativas à conservação de espécies da
flora. O CNCFlora tem como base de atuação a Estratégia Global para Conservação de
Plantas – EGCP. Suas atividades visam adaptar ao âmbito nacional as demandas
resultantes dos acordos internacionais relativos ao tema, assim como definir e elaborar
estratégias para a conservação efetiva da flora no país. O CNCFlora, junto ao JBRJ,
torna-se centro de referência em geração, coordenação, capacitação e difusão de
informações sobre biodiversidade e conservação da flora brasileira ameaçada de
extinção.
Entre as principais atividades do CNCFlora, o projeto ‘Espécies Ameaçadas de
Extinção’ visa auxiliar o MMA em seu mandato de coordenação da Lista Oficial de
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. Para isto, vem estabelecendo uma
série de atividades articuladas que levarão a um novo modelo de gestão da lista oficial e
à elaboração do Programa Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de
Extinção da Flora Brasileira. O objetivo em 2011 é avaliar 4.774 espécies, resultando na
publicação do Livro Vermelho da Flora do Brasil. Este quantitativo é o resultado da
compilação das espécies presentes nas três versões (1968, 1992 e 2008) da lista oficial
no âmbito federal e nas diferentes listas estaduais publicadas através de decretos, assim
como de espécies brasileiras apontadas como em risco de extinção pela União
Internacional para a Conservação da Natureza – IUCN. A intenção é fazer um primeiro
exercício para que se possa, em 2012, implementar a avaliação de toda a flora brasileira,
utilizando como base a Lista da Flora do Brasil. Para a avaliação, serão adotados os
critérios estabelecidos pela IUCN, versão 3.1 (http://www.iucnredlist.org/technicaldocuments/categories-and-criteria/2001-categories-criteria).

