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aquecimento global está 
causando um efeito ines
perado nas espécies que 
habitam o planeta. Em 

resposta a temperaturas cada vez mais 
altas, as novas gerações de algumas 
plantas e animais têm tamanhos cada 
vez menores. O alerta vem de dois pes
quisadores da Universidade Nacional 
de Cingapura, em artigo publicado na 
revista especializada ingle
sa "Nature Climate Chan-
ge". Segundo os cientistas, 
esse efeito poderia afetar 
negativamente plantações 
e fontes de proteínas como 
os peixes, importantes para 
a nutrição humana. 

O levantamento dá 
conta de que uma vasta 
gama de espécies, de plan
tas a predadores, está so
frendo os efeitos das mu
danças climáticas. "Anali
samos o que foi publicado 
sobre o assunto nas últi
mas décadas, assim como 
evidências de fósseis. As duas aborda
gens demonstram uma relação direta 
entre aquecimento e encolhimento", 
diz David Bickford, um dos autores do 
estudo. "Precisamos entender por que 
isso está acontecendo e o que significa 
para a sociedade", completa. 

Segundo o especialista, o estudo é 
uma evidência de que estamos alteran
do o clima do planeta a ponto de causar 

um impacto na maioria das espécies. O 
principal problema, porém, não é a 
redução do tamanho das plantas e 
animais, mas as diferentes respostas de 
cada um - alguns encolhem enquanto 
outros não são afetados da mesma 
maneira. "O fato de não ser um evento 
universal é problemático, porque tem 
o potencial de abalar os ecossistemas e 
a cadeia alimentar", diz Bickford. nos. 

Plantas menores, por exemplo, 
significam menos recursos para os 
animais que as comem, o que pode 
levar a indivíduos ou mesmo a popu
lações inteiras menores. Em última 
instância, a redução do tamanho pode 
resultar em perda de biodiversidade e 
até mesmo causar efeitos danosos aos 
seres humanos, como plantações me
nos produtivas e serviços ambientais 

comprometidos ou limita
dos - menos organismos 
purificadores de água ou 
sapos para comer insetos 
perigosos, por exemplo. 

Um grau centígrado a mais nos termô
metros pode diminuir o tamanho de inver
tebrados marinhos em mais de 4%, sala
mandras em 14% e peixes em até 22% 
(conheça mais exemplos no quadro 
abaixo). Mas a redução mais perigosa, 
provavelmente, é a do fitoplâncton, 
plantas microscópicas que são a base 
da cadeia alimentar em todos os ocea-

Isso pode afetar negativamente 
toda a vida no mar", afir
mam os pesquisadores. 

Eles t a m b é m já sa
bem que nem tudo fica 
menor com o aqueci
mento global. Um estu
do publicado no ano 
passado mostra que 
marmotas da barriga 
amarela podem ficar 
maiores em decorrência 
das mudanças climáti
cas. Os cientistas acom
panharam por 30 anos 
uma colônia desses ma
míferos, que, por conta 
do calor, passaram a 

desmamar mais cedo e tiveram tem
po para crescer mais. Outros estudos 
indicam que certas espécies de lagar
to, pato, lontra e algumas aves tam
bém estão crescendo em tamanho 
corporal. A maioria delas, no entan
to, habita lugares de altas latitudes, 
onde a vegetação cresceu com o au
mento da temperatura, tornando o 
encolhimento menos comum. Apesar 
do alerta, os pesquisadores são cau
telosos. "Ainda não sabemos se esse 
fenômeno pode ser catastrófico ou se 
os sistemas evolutivos e ecológicos 
vão se adaptar", finaliza Bickford. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 35, n. 2189, p. 1117-118, 26 out. 2011.




