
t Declínio e extinçãoõ*q"P de anfíbios no mundo

Â partir de 1990, pesquisadores de divetsas paÍtes da Terra têm
reiatado declínios populacionais e até mesmo extinção de espécies de

anÌ]ros ( Alford & fuchards, 1999; Lips, 1998; Parris,2001.; Pechman

& $7ake, 1997; Waldman & Tocher, 1998). Todavia, ainda não se sabe

se esses declínios são flutuações naturais (Pechamann etal,, I99\;Travis,
i994) ou se são decortentes de ações antrópicas nos ambientes
(Pechamann & S7iÌbur, 1994). F.m 1993, mais de 500 populações de

sapos e salamandtas, nos cinco continentes, foram consideradas em
estágio de declínio (Vial & Saylor, 1,993). Mesmo considetando
intervaios de tempo gtandes, as populações de anfíbios estão
decìinando, o que tem acontecido desde 1950 (Houllahan et a1., 2000).

Gtande parte das variações populacionais (e mesmo em
extinção) de anfíbios pode ser conseqüência de algumas de suas

características morfológicas ou fisiológicas, que os deixam mais
susceptíveis às variações ambientais e fatores antrópicos: (a) a grande
maiona das espécies possui um ciclo de vida compiexo, com uma
fase de vida aquática e outra teÍrestre, o que faz com que os girinos
tenham necessidades distintas das dos aduitos; (b) a grande diversidade
de modos teprodutivos, (c) os hábitos alimentares, (d) a

susceptibilidade ao frio e calor, (e) as distribúções fragmentadas, (Í) a
{âcl.captura, @;) afâctllocaltzação,pois os machos anunciam sua posição
pelo canto de anúncio e (h) a pele petmeável (Azevedo-Ramos, 1.998;

Beebee, 1996; Stebbins & Cohen, 1995).

Em geral, âs causas sugeridas païa esse deciínio são: a
destruição de ambientes, alterações na disponibilidade e na qualìdade
dos corpos de á.gua, a inttodução de predadores, a poluição por
pesticidas, a chuva âcida, a variação cltrrrâttca, o aumento do nível de
radiação de alta energia (raios U\| pela redução da camada de ozônio,
mortalidade em rodovias, consumo humano e doenças @atinaga,1,990;



Blaustein et aI., 1.994, Bosch et a1., 2000; Fahdg et a1., 1995; Heyer et
al., 1990;Laurance, 1 996; Weigoldt, 1989; Wissinger & \íhitman, 1 992;
$íyman. 1990).

Com a diminuição ou perda das áteas de florestas prmânas,ocorre
uma diminuição da nqueza de espécies de anuros Q)emaynadier & Hunter,
1998; Tocher, 1998; Ztnmerman & BierregaarC, 1986). De acordo com
Reid & Milier (1989), para os anf,'bios, os principais fatores responsáveis

pela ameaça de extìnção são a petda de hábitats responsável por 77o/o das

âmeâçâs) a superexploração (caça comerciaÌ, esporriva e de subsistência),

responsável p or 290/o, a introdução de espécies (17o/ò, a ação dos predadores

Qoh). outras causas (6%o).

A utilização de determinados inseticidas na agricultura tem
ocasionado deformidades em algumas espécies de anuros, tais como Xenopws

leaús e oito espécies de Rana (Renner, 2002). Deformrdades corporais já
foram detectadas em mais de 60 espécies de anutos, em 46 estados do
Estados Umdos c de ouffos quaffo contjncntes. e entÍe as causas reÌacionadas

estão a radiação ultral'ioleta, a contaminação da @me o paÍasita ffematódeo
Nbeìrata andaÍrae (Blaustein & Johnson, 2003). Alguns fungos, como os do

gêneto Batracbochltrìum, estão causarÌdo mortes em massa em ârÌuros na

Austrália (Berger et aL,1999) e na Espanha (Bosch et al., 2000).

Impactos globais, como efeitos atmosféricos e climáticos,
resultantes do aumento da poluição tais como dirninúção da camada de

ozônio (aumento da quantidade de raios ultrar,roleta); aquecìmento global
ocasionado pelo aumento da concenttação de CO2 atmosférico (ou outros
gases) também podem estar afetando as populações de anfibios @laustein
et il., 2001; I{iesecker et aL, 2001.; Pounds, 2001).

Populações de anuros latino-amedcanos têm declinado nos ultimos
âfìos, apesar de o conhecimento sobre as espécies em muitas regiões ser

ainda incipiente. A diminuição populacional, ef ou as extinções atingem as

espécies de anuros pertencentes a 30 gênetos e 9 famílias, distribúdas por
13 países (Young et a1., 2000). Todavìa, a grande matona desses declínios
populacionais ou extinções ocoÍrereu na década de 1980, em locais acima

de 500 metros de elevação na América Central e mais de 1.000 metros
nos Andes. De toda forma, identificou-se que avariação climática e doenças

também podem ser responsáveis pelos prejúzos causados aos arìuros, e,

portaÍÌto, pÍogÍamas de monitoramentos populacionais de longo prazo
são necessários.

Como fator complicador, deve ser lembrado que espécies

de anfíbios tâxonomicamente relacionadas flutuam mais sicronicamerÌte
que o esperado. Na Flona de Silvânia, por exemplo, as observações



de uma comunidade de anfíbios ânuros ao longo de três anos
permitiram inferir que o número de espécies que esrá em decLínio está

subestimado (Bini et a1., no prelo). Além das espécies monitoradas e
que estão em declínio, provavelmente outras espécies que não foram
monitoradas, mâs que estão relacionadas taxonomicamente, também
podem apresentar populações declinantes (Bini et a1., no prelo). Tal
constatação pode indicar que o declínio populacional de anfíbios pode
ainda ser mais dramático.

Vale tessaltar que esses organismos têm sido reconhecidos
como indicadores de qualidade ambiental @eiswenget, 1988; Blaustein
& \7ake, 1995; Weygoldt, 1989) e a presença de determinadas
populações e comunidades tem sido sugedda como objeto de estudo
na formulação de planos de manejo e conservâção de ecossistemas

terrestres e aquáticos (Beiswenger, 1988; Dood & Cade, 1998). Isso
justifica, convém frisar, a necessidade de investir em pesquisas que
resolvam problemas biológicos, ecológicos e taxonômicos, enfìm a

necessidade de investit em pesquisa bâsica.



A importância dos anuros:

aspectos ecológicos e econômicos

Os anfíbios são elementos importantíssimos nas cadeias ecológicas

(Stebbins & Cohen, 1995), principalmente como controladores de insetos
e outÍos invertebrados. No entanto, na atualidade, eles são alvo de

biopiratarta, vr:rla.vez que na sua pele encontfam-se compostos qúmicos
de interesse das grandes indústrias farmacêuticas.

Em tetmos ecológicos, os anfíbios, como animais ectotétmicos,
são importantes no fluxo de energia (cadeias tró{Ìcas) de um ambiente
porque convertem cerca de 90o/o do que consomem em massa (tecidos
corpóreos), diferentemente dos seres endotérmicos, que devem
Íeservar pate da energia ingerida païa lrrantü a temperatuta corporea
coÍìstante. Dessa forma, os anfíbios apresentam taxas de crescimento
muito elevadas, e por isso tornam-se ótimas presâs de seres
ectotérmicos/endotétmicos maiores @ough et aI., 1996).

Estudos com comunidades de anfíbios têm proporcionado um
maior conhecimento da "ecologia de comunidades". Por serem de

fácii observação e se encontrarem em grande número na época
reprodutiva, estudos de comunidades de anfíbios têm contdbuído
com importaÍrtes informações aceÍca de distribuição espacial e

temporal, predação, comunicação e alimentação (Beebee, 1996;
Duellman & Trueb, 1986), p^t^ ^ elaboração de modeios acerca da
estruturação de comunidades em geral.

Como já teferido, poÍ seÍem de fácil observação, e também
por supoÍtaÍem ^ presença dos pesquisadores e permitirem
manipulações, os anfíbios têm chamado a atençáo dos cientistas que
trabalham com seleção sexual. Assim, é possível testar hipóteses,
vedficar como ocorrem os acasalamentos, como é a competição intra
ou intersexual, se há estratégias alternativas reprodutivas ou se há
influência nas características dos llhotes devido à escoiha de parceiros
(Bastos & Haddad, 1999;Wlczynski & Ryan, 1999).



Em termos histódco-científìcos, os anfíbios foram múto utilizados

nas décadas de 1950 e 1960, parareahzarteste de graúdez. O teste consistia

nâ resposta da fêmea de Xenopws, em produzit ólrrlos em menos de 24

horas, a pequenas quantidades do hormônio gonadotrofina coliônico
(coietado na urina), se a mulher estivesse grávida (Beebee, 1996).

Além disso, os anfíbios têm sido utilizados pela humanidade de

diversas maneiras. Por exemplc, em diversas partes do mundo (inclúndo
o Brasil), as rãs são iguarias bastantes apteciadas. A rã-touro (Rana

cates b eiana;Família Rani dae) é cinda especifìcame nte pma fins alimentares.

O Brasil destaca-se, mundialmente, como um dos grandes produtores
de carne e de pele dessa rã @ezena,2001). Todavia, deve-se ressaltat a

importância de haver um controle rígido sobre os criadouros, para evitar

que a rã-touro possâ vir a ocasionar problemas pata a fauna nativa em

geral, caso indivíduos adultos escapem acidentalmente e venham a se

reproduzir. Na ÂustráLia, em 1935, o sâpo sul-americano, Bilfl tnarìnus,

foi inttoduzido para controlat duas espécies de besouros, que causavam

sédos prejuízos às plantações de cana-de-acúcar. Posteriormente, no
entanto, esses sapos constituíram-se em um gravíssimo problema para a

{asnanarjva austraÌianâ (Azevedo-Ramos et al., 1994).

Como os anfíbios são abundantes e fáceis de serem capturâdos,

são utiïzados em mútas escolas e universidades como material biológrco
em estudos de citogenética, motfologia, fisiologia, tanto em níve1 de

gradtação como de pós-graduação. Todavia, devem-se respeitar os

princípios éticos na marupulação desses anirnais em tais experimentos,

nas aulas práticas ou nos estudos científÌcos (Animal Behaviour, 2002).

Atualmente, os anfíbios têm atraído a atenção de grandes
laboratórios farmacêuticos, devido à existência de diversos compostos

químicos em sua pele, como é o caso de diversas espécies pertencentes

aos gêneros Brachlcephalus, Dendrobates, Epipedobates, Phllknedusa e Rana,

de interesse das indústrias fatmacêuticas (Batista et a1., 1999; Park et al.,

2001; Sebben et a1., 1993). As pesquisas têm possibilitado a descoberta

de substâncias que poderão ats^t, por exemplo, como substituto dâ

morfina, no tratâmerìto clo mal de Alzheimer e doença de Chagas

(Stebbins & Cohen, 1995). Como os grandes laboratórios farmacêuticos

estão localizados no Hemisfério Norte, o Brasil deve preservâr a sua

anfibiofauna e evitat o trâfico iÌegal desses animais. Assim, evitar-se-á

que, em um futuro nã.o tão distante, tenha de se pagaÍ bem caro por
medicamentos que fotam produzidos a patir de substâncias existentes
na biodiversidade nacional.



As medidas para conservação da diversidade em geral (ncluindo
os anfíbios) compreendem: (a) maior ftscaltzaçã,o nas áreas de ftonteiras;
(b) cdação de novas unidades de conservação; (c) consolidaçãc das

unidades de conservação existentes; (d) desenvolvimento de programas
de educação ambiental com âs cornunidades mais próximas das unidades
de conservação; (e) formação de recursos humanos; (f) criação de novas

coieções científicas; @) maior apoio Íìnanceiro para as coleções científìcas
existentes; (ir) criação de uma base de dados, intedìgando as coleções

científicas e (i) destinação de recurso s para rcaltzação de pesquisa.s, como
inventariamento de novas áreas, biologia molecular, ecol.ogia, distribuição
espacial e temporal, genética, comportamento social, reprodução, seleção

sexual, monitorarnento de espécies (Azevedo-Ramos, 1 998; Cavalcanti
&Joly, 2002;Dias,2001.;van Schaik eta1.,2002; \bung et al., 2000).


