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O LONGO DOS ÚLTIMOS quinhentos milhões
de anos, o mundo foi assolado por cinco
grandes extinções em massa, nas quais a
biodiversidade diminuiu de maneira drástica e
violenta. Atualmente, a sexta extinção vem sendo monitorada por cientistas, que a consideram
a mais potencialmente devastadora desde a que
pôs fim aos dinossauros.
E, desta vez, nós somos a catástrofe.
Com um texto franco, envolvente e bem fundamentado, fruto de uma pesquisa minuciosa,
Elizabeth Kolbert explica como e por que o ser
humano alterou a vida no planeta como absolutamente nenhuma espécie o fizera até então.
Para isso, a autora lança mão de trabalhos de
dezenas de cientistas nas searas mais diversas,
acompanhando muitos deles em seus campos de
atuação: geólogos que estudam oceanos antigos,
botânicos que escalam os Andes para analisar a
vegetação, biólogos marinhos que mergulham
fundo para estudar a Grande Barreira de Corais.
Neste livro, Kolbert apresenta ao leitor doze
espécies — algumas desaparecidas, outras em
vias de extinção —, entre as quais a rã-dourada-do-panamá, o arau-gigante e o rinoceronte-de-sumatra. Por meio da história de cada uma,
A sexta extinção revela que uma quantidade assustadora de animais está desaparecendo bem
diante de nossos olhos. Ao mesmo tempo, traça
um panorama de como a extinção tem sido entendida pelo homem nos últimos séculos, desde
os primeiros artigos sobre o tema, do naturalista
francês Georges Cuvier, passando por Charles
Lyell e Charles Darwin, e até os dias de hoje.
Kolbert mostra que a sexta extinção corre o
risco de ser o legado final da humanidade e nos
convida a repensar uma questão fundamental: o
que significa ser humano?
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Se houver qualquer risco para a trajetória humana, ele não reside tanto na sobrevivência de nossa própria espécie, mas na concretização da suprema ironia da evolução orgânica: no instante
em que alcançou o conhecimento de si própria por meio da mente humana, a vida condenou suas mais maravilhosas criações.
― E. O. Wilson
Séculos e séculos, e só agora as coisas acontecem.
― Jorge Luis Borges
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PRÓLOGO

D

izem que os primórdios tendem a ser obscuros .

O mesmo ocorre
com esta história, que começa com o surgimento de uma nova espécie
há mais ou menos duzentos mil anos. A espécie ainda não tem nome
― nada tem nome ―, mas tem a capacidade de nomear as coisas.
Como acontece com qualquer espécie jovem, a situação dessa é
precária. Tem poucos membros, que se restringem a uma fatia da
África Oriental. A população cresce lentamente, mas é bem provável que logo diminua outra vez ― alguns afirmam que de maneira
quase fatal ―, reduzida a apenas alguns milhares de casais.
Os membros da espécie não são particularmente ágeis, fortes
nem férteis. Demonstram, contudo, uma engenhosidade singular.
Aos poucos, avançam para regiões com climas, predadores e presas diferentes. Nenhum dos obstáculos mais comuns em relação a
hábitat ou geografia parece detê-los. Eles atravessam rios, planícies
e cadeias de montanhas. Nas regiões costeiras, coletam moluscos;
longe do mar, caçam mamíferos. Em todos os lugares onde se estabelecem, se adaptam e inovam. Ao chegarem à Europa, encontram
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criaturas muito parecidas com eles mesmos, porém mais robustas
e possivelmente mais fortes, que vivem há muito mais tempo no
continente. Eles se miscigenam com essas criaturas até, no fim das
contas, dizimá-las.
O encerramento desse caso será exemplar. À medida que a espécie amplia sua área de atuação, seus caminhos se cruzam com
os de animais duas, dez e até vinte vezes maiores: gatos enormes,
ursos imensos, tartarugas grandes como elefantes, bichos-preguiça
de cinco metros. Essas espécies são mais poderosas e, com frequência, mais violentas, mas demoram para procriar e acabam sendo
extintas.
Embora seja terrestre, nossa espécie ― sempre inventiva ― atravessa o mar. Chega a ilhas habitadas por criaturas remotas da evolução: pássaros que põem ovos de trinta centímetros, hipopótamos
do tamanho de um porco, lagartos gigantes. Habituados ao isolamento, esses animais não estão preparados para lidar com os recém-chegados nem com seus companheiros de viagem (principalmente
os ratos). Muitos também sucumbem.
Aos trancos e barrancos, o processo continua durante mil anos,
até a espécie, já não tão nova, se espalhar por quase todos os cantos
do planeta. A essa altura, várias coisas acontecem mais ou menos ao
mesmo tempo para permitir que o Homo sapiens — como essa criatura acabou por chamar a si mesma — se reproduza numa escala sem
precedentes. Num único século, a população duplica; depois, duplica outra vez, e de novo. Vastas florestas são destruídas. Os seres humanos fazem isso deliberadamente, com o propósito de se alimentar.
De forma menos deliberada, deslocam organismos de um continente
para outro, reorganizando a biosfera.
Enquanto isso, uma transformação mais forte e radical está prestes a acontecer. Após descobrirem reservas de energia subterrâneas,
os seres humanos começam a alterar a composição da atmosfera.
Isso, por sua vez, modifica o clima e a química dos oceanos. Algumas plantas e animais se adaptam e se deslocam para outro lugar,
subindo montanhas e migrando na direção dos polos. Contudo,
uma imensa quantidade de espécies ― a princípio centenas, depois
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milhares e, por fim, talvez milhões ― se vê ilhada. Os níveis de extinção disparam, e a trama da vida se transforma.
Nenhuma criatura alterou a vida no planeta dessa forma, mas,
ainda assim, já ocorreram eventos comparáveis. Muito, mas muito
de vez em quando, no passado remoto, o planeta sofreu mudanças tão violentas que a diversidade da vida despencou de repente. Cinco desses antigos eventos tiveram um impacto catastrófico
o suficiente para merecer uma única categoria: as Cinco Grandes
Extinções. No que parece ser uma coincidência fantástica, mas que
provavelmente não é coincidência alguma, a história desses eventos
é recuperada bem na hora em que as pessoas começam a perceber
que estão provocando mais um. Embora ainda seja demasiado cedo
para saber se atingirá as proporções dos anteriores, esse novo evento fica conhecido como a Sexta Extinção.
A história da Sexta Extinção, pelo menos da maneira como escolhi
narrar, tem treze capítulos. Cada um rastreia uma espécie que é de
algum modo emblemática ― o mastodonte-americano, o arau-gigante ou uma amonite extinta no fim do período cretáceo junto com os
dinossauros. As criaturas retratadas nos primeiros capítulos já desapareceram, e essa parte do livro se concentra mais nas grandes extinções do passado e na história sinuosa de suas descobertas, a começar
pelo trabalho do naturalista francês Georges Cuvier. A segunda parte do livro se passa principalmente no presente ― na cada vez mais
fragmentada floresta tropical amazônica; numa montanha dos Andes
que sofre com o aquecimento acelerado; nas extremidades da Grande
Barreira de Corais. Resolvi viajar para esses lugares específicos pelas
razões jornalísticas habituais: porque havia uma estação de pesquisa
no local ou porque eu tinha sido convidado para acompanhar uma
expedição. As mudanças que ocorrem hoje em dia são tão grandes
que eu encontraria indícios delas se fosse para quase qualquer lugar,
desde que recebesse orientação adequada. Um dos capítulos trata de
uma extinção que está acontecendo mais ou menos no meu próprio
quintal (e muito provavelmente no seu).
Se a extinção é um assunto mórbido, a extinção em massa é um
assunto muito mais. No entanto, também é fascinante. Nas próxi-
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mas páginas, tento ser fiel a estes dois aspectos: a empolgação e o
horror das descobertas recentes. Minha esperança é que os leitores
deste livro consigam compreender o momento extraordinário que
estamos vivendo.

CAPÍTULO I

A SEXTA EXTINÇÃO
Atelopus zeteki

A

El Valle de Antón, na região central do Panamá, fica
no meio de uma cratera vulcânica formada há cerca de um milhão de
anos. A cratera mede quase sete quilômetros de largura, mas, quando
o tempo está limpo, é possível ver o recorte das montanhas que cercam
a cidade como se fossem muralhas de uma torre em ruínas. El Valle
tem uma via principal, uma delegacia e uma feira de rua. Além da variedade habitual de chapéus-panamá e bordados em cores vibrantes, a
feira abriga o que deve ser a maior coleção mundial de esculturas de
rãs douradas. Há rãs douradas descansando em folhas, rãs douradas
apoiadas nas patas traseiras e ― o que é ainda mais incompreensível ―
rãs douradas segurando telefones celulares. Há também rãs douradas
usando saias de babados, rãs douradas fazendo poses de dança e rãs
douradas fumando cigarro com uma piteira, igualzinho a Franklin Delano Roosevelt. A rã-dourada-do-panamá, amarela como um táxi e com
manchas marrom-escuras, é endêmica dessa área ao redor de El Valle.
O animal é considerado um amuleto da sorte no país, e sua imagem é
impressa (ou pelo menos era) nos bilhetes de loteria.
cidade de
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Há cerca de uma década, era fácil avistar rãs-douradas-do-panamá
nas montanhas ao redor de El Valle. As rãs são tóxicas ― calcula-se
que o veneno contido na pele de um único espécime poderia matar
mil camundongos de tamanho médio ―, daí sua cor vibrante, o que
as destaca no solo da floresta. Um riacho perto de El Valle foi batizado
de córrego das Mil Rãs. Caminhando pelas margens dava para ver
uma quantidade tão grande de rãs-douradas-do-panamá tomando sol
na ribanceira que, como ouvi de um herpetólogo que conhecia bem o
lugar, “era uma loucura, uma loucura total”.
Então as rãs em torno de El Valle começaram a desaparecer. O problema ― até então ainda não considerado crítico ― foi notado inicialmente a oeste, próximo da fronteira do Panamá com a Costa Rica. Uma
estudante americana de pós-graduação por acaso estava pesquisando
anuros na floresta tropical daquela área. Ela voltou para os Estados
Unidos por um tempo a fim de escrever sua tese e, quando retornou
a El Valle, não encontrou mais nenhuma rã — nem qualquer tipo de
anfíbio. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo, mas, como precisava de sapos para seus estudos, criou outro sítio de pesquisa, mais
a leste. No início, as rãs do novo local lhe pareceram saudáveis, até a
história se repetir: os anfíbios desapareceram. A calamidade se espalhou pela floresta tropical até que, em 2002, os sapos nas montanhas e
nos riachos em torno de Santa Fé, cerca de oitenta quilômetros a oeste
de El Valle, desapareceram por completo. Em 2004, pequenos cadáveres começaram a aparecer cada vez mais perto de El Valle, em volta da
cidade de El Copé. Foi quando um grupo de biólogos, alguns panamenhos e outros americanos, concluiu que a rã-dourada-do-panamá corria sério risco. Tentaram, então, preservar o que restava da população
e removeram da floresta algumas dezenas de cada sexo para criá-las
num abrigo. Contudo, o agente misterioso que estava matando aquelas rãs avançou mais rápido do que os biólogos temiam. Antes que
pudessem pôr seu plano em ação, foram surpreendidos.

A primeira vez que li sobre as rãs de El Valle¹ foi numa revista infantil sobre natureza que pertencia aos meus filhos. A matéria, ilustrada
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com fotos coloridas das rãs-douradas-do-panamá e outras espécies
de cores vibrantes, contava a história da catástrofe em expansão e
do empenho dos biólogos para lidar com o problema. Os cientistas
achavam que teriam um novo laboratório em El Valle, mas a construção não terminou a tempo. Eles se apressaram para tentar salvar
o máximo possível de animais, mesmo que não houvesse lugar para
colocá-los. O que acabaram fazendo? Puseram os bichos “num hotel
para rãs, é claro!”. O “incrível hotel para rãs” ― na verdade, uma
pousada local ― concordou em mantê-las (dentro de seus tanques)
numa área de quartos reservados.
“Com os biólogos à sua total disposição, as rãs desfrutaram acomodações de primeira classe, o que incluía serviços de limpeza e arrumação”, informava a reportagem. As rãs também recebiam refeições frescas e deliciosas: “Tão frescas, na verdade, que a comida podia
sair pulando do prato.”
Poucas semanas antes de ler sobre o “incrível hotel para rãs”, eu
me deparei com outro artigo sobre sapos,² escrito numa linguagem
bem diferente. Publicado na Proceedings of the National Academy Science, o artigo fora escrito por uma dupla de herpetólogos. O título era
“Será que estamos no meio da sexta extinção em massa? Uma visão
do mundo dos anfíbios”. Os autores, David Wake, da Universidade
da Califórnia em Berkeley, e Vance Vredenburg, da Universidade do
Estado de São Francisco, observaram que “houve cinco grandes extinções em massa ao longo da história da vida em nosso planeta”.
Eles descreviam essas extinções como acontecimentos que levaram “a
uma perda profunda de biodiversidade”. A primeira ocorreu no fim
do período ordoviciano, cerca de 450 milhões de anos atrás, quando
a maioria das criaturas vivas se restringia apenas ao ambiente aquático. A mais devastadora aconteceu no fim do período permiano, há
cerca de 250 milhões de anos, e quase esvaziou o planeta inteiro (esse
evento às vezes é chamado de “a mãe das extinções em massa” ou “o
grande extermínio”). A mais recente ― e famosa ― extinção ocorreu
no fim do período cretáceo: além dos dinossauros, foram varridos da
face da Terra os plesiossauros, mosassauros, as amonites e os pterossauros. Wake e Vredenburg argumentam que, com base nas taxas de
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extinção dos anfíbios, um evento com um potencial semelhante de
catástrofe estava em curso. O artigo era ilustrado apenas com uma
foto de dez rãs-de-perna-amarela (Rana muscosa) ― todas mortas ―
inchadas e de barriga para cima sobre algumas pedras.
Entendi por que a revista infantil preferira publicar fotos de animais vivos em vez dos mortos. Compreendi também o impulso de
evocar o encanto das histórias infantis de Beatrix Potter, com as rãs
pedindo serviço de quarto. Ainda assim, enquanto jornalista, me
pareceu que a revista dera muita importância a um fato secundário. Qualquer evento que tenha ocorrido apenas cinco vezes desde o
surgimento do primeiro animal com espinha dorsal, há cerca de quinhentos milhões de anos, deve ser qualificado como excepcionalmente raro. A ideia de que um sexto evento como esse estaria ocorrendo
neste exato momento, mais ou menos diante dos nossos olhos, me
deixou muito impressionada. Com certeza essa história ― a maior,
mais sombria e mais significativa ― também merecia ser narrada. Se
Wake e Vredenburg estão certos, nós que vivemos hoje em dia somos
não apenas testemunhas de um dos eventos mais raros na história da
vida, mas também seus causadores. “Uma espécie daninha”, obser-
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varam os autores, “alcançou sem querer a capacidade de afetar diretamente seu próprio destino, bem como o da maioria das espécies do
planeta”. Alguns dias depois de ler o artigo de Wake e Vredenburg,
reservei uma passagem para o Panamá.

O El Valle Amphibian Conservation Center [Centro de Preservação
de Anfíbios de El Valle, Evacc, na sigla em inglês] situa-se às margens de uma estrada de terra próxima daquela feira de rua onde são
vendidas as esculturas de rãs douradas. Ele tem as dimensões de
uma casa de fazenda e ocupa os fundos de um pequeno e pacato jardim zoológico, logo após a jaula de alguns bichos-preguiça também
pacatos. O lugar é repleto de tanques, alguns enfileirados ao longo
das paredes, outros instalados no centro, como livros nas estantes de
uma biblioteca. Os tanques mais altos abrigam espécies como a perereca-lêmure, que vive nas copas das árvores da floresta, enquanto
os menores servem para espécies como a rã Craugastor megacephalus,
que vive no solo da floresta. Os tanques com pererecas Gastrotheca
cornuta, que carregam os ovos numa espécie de bolsa, ficam ao lado
de tanques com Hemiphractus fasciatus, espécie que carrega seus ovos
nas costas. Algumas dezenas de tanques abrigam as rãs-douradas-do-panamá, Atelopus zeteki.
As rãs-douradas-do-panamá se movem de uma maneira lenta e característica que lembra um bêbado tentando andar em linha reta. Elas
têm membros longos e magros, focinho pontudo e amarelo e olhos
muito escuros, pelos quais parecem observar o mundo com cautela.
Sei que soa meio bobo, mas elas parecem inteligentes. Na floresta, as
fêmeas põem os ovos em águas rasas e correntes, e, enquanto isso,
os machos defendem seu território do alto de rochas musgosas. No
Evacc, cada tanque de rã-dourada-do-panamá tem uma fonte de água
corrente individual, de maneira que os animais possam se reproduzir
perto de um simulacro dos córregos que já foram seu hábitat. Num
desses córregos artificiais, notei uma fileira de ovos pequenos como
pérolas. Num quadro branco ali perto, alguém anotara com entusiasmo que uma das rãs “depositó huevos!”.
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Rã-dourada-do-panamá (Atelopus zeteki).

O Evacc está situado mais ou menos no centro da área das rãs-douradas-do-panamá, mas seu projeto também o deixa totalmente
isolado do mundo exterior. Nada passa pelas portas sem ser desinfetado por completo — incluindo as rãs, que, para terem acesso,
devem receber um tratamento com uma solução de água sanitária.
Visitantes humanos devem calçar sapatos especiais e deixar na entrada qualquer bolsa, mochila ou equipamento que tenham usado
em campo. Toda água que entra nos tanques é filtrada e devidamente tratada. A natureza inviolável do lugar dá a impressão de se estar
dentro de um submarino ou, como talvez seja mais apropriado, a
bordo de uma arca em pleno dilúvio.
O diretor do Evacc é um panamenho chamado Edgardo Griffith, um homem alto e de ombros largos, com rosto redondo e sorriso aberto. Ele usa uma argola de prata em cada orelha e exibe
uma grande tatuagem do esqueleto de um sapo na canela esquerda. Griffith está com trinta e poucos anos e dedicou praticamente
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toda a vida adulta aos anfíbios de El Valle, além de ter transformado a própria esposa, uma americana que foi para o Panamá como
voluntária do Corpo da Paz, em mais uma aficionada por rãs. Griffith foi o primeiro a notar as pequenas carcaças que apareceram na
região, e recolheu ele mesmo grande parte das várias centenas de
anfíbios que se hospedaram no hotel. (Os animais foram transferidos para o Evacc assim que as obras terminaram.) Se o Evacc é o
equivalente a uma arca, então Griffith é Noé, mas um Noé fazendo
hora extra, já que está nessa há muito mais de quarenta dias. Griffith me contou que parte essencial de seu trabalho foi tratar as rãs
como indivíduos. “Para mim, cada uma delas tem o mesmo valor
que um elefante”, disse.
Na primeira vez que visitei o Evacc, Griffith me mostrou as
representantes das espécies que agora são consideradas extintas
na natureza. Entre elas, além da rã-dourada-do-panamá, há a Ecnomiohyla rabborum, identificada pela primeira vez somente em 2005.
Como na época de minha visita havia apenas um exemplar dessa
espécie no Evacc, as chances de salvar ao menos um único casal para
a arca de Noé tinham obviamente se perdido. A rã, de um marrom-esverdeado com manchas amarelas, tinha cerca de dez centímetros
de comprimento, e suas patas, muito grandes, a faziam lembrar
um adolescente desajeitado. Exemplares de Ecnomiohyla rabborum viviam na floresta acima de El Valle e depositavam ovos em
buracos nas árvores. Num acordo incomum — e talvez único —,
os machos cuidavam da prole, permitindo que ela comesse, literalmente, a pele de seus dorsos. Segundo Griffith, é provável que
houvesse várias outras espécies de anfíbios que passaram despercebidas na pressa da coleta inicial realizada pelo Evacc e que, desde então, tinham sido extintas. Era difícil saber quantas, já que a
maior parte devia ser desconhecida pela ciência. “Infelizmente
estamos perdendo todos esses anfíbios antes mesmo de sabermos
que eles existem.”
“Mesmo as pessoas comuns em El Valle percebem isso”, continuou ele. “Elas me perguntam: ‘O que aconteceu? Não ouvimos mais
as rãs coaxarem.’”
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Quando os primeiros relatórios sobre o declínio das populações de
rãs foram divulgados, poucas décadas atrás, algumas das pessoas
mais versadas nesse campo foram as mais céticas. Afinal, os anfíbios estão entre os grandes sobreviventes do planeta. Os ancestrais
dos anuros de hoje saíram de dentro da água há cerca de quatrocentos milhões de anos, e 250 milhões de anos atrás já haviam surgido
os primeiros representantes do que se tornariam as ordens dos anfíbios modernos: a primeira inclui sapos, rãs e pererecas; a segunda,
tritões e salamandras; e a terceira é formada pelas estranhas criaturas sem membros chamadas gimnofionos (conhecidos no Brasil
como cobras-cegas). Isso não apenas significa que os anfíbios existiam no planeta antes dos mamíferos ou dos pássaros, mas também
que eles estão aqui desde o período que precedeu os dinossauros.
A maioria dos anfíbios ― a palavra vem do grego e significa
“duas vidas” ― ainda tem uma estreita ligação com o reino aquático
de onde saíram. (Na Antiguidade, os egípcios achavam que esses
animais eram produzidos a partir da cópula da terra com a água nas
épocas de inundações do Nilo.) Seus ovos, que não têm cascas, devem ser mantidos úmidos para que se desenvolvam. Existem várias
espécies que, como as rãs-douradas-do-panamá, põem seus ovos em
água corrente. Há também as que os desovam em poças temporárias, outras os depositam debaixo da terra, e ainda existem aquelas
que os colocam em ninhos formados com espuma. Além das pererecas que carregam seus ovos nas costas e em bolsas, há espécies que
os transportam embrulhados como ataduras em torno das patas.
Até pouco tempo atrás, quando ambas foram extintas, havia duas
espécies de rãs conhecidas como rãs-de-ninhada-gástrica (Rheobatrachus), que carregavam os ovos dentro do estômago e davam à luz
pequenas rãzinhas pela boca.
Os anfíbios surgiram numa época em que toda a área terrestre
do planeta fazia parte de um vasto continente chamado Pangeia.
Desde a fragmentação de Pangeia, os membros dessa classe se adaptaram às condições de todos os continentes, exceto a Antártida. No

A S EX TA EX TIN Ç Ã O • 2 1

mundo todo, pouco mais de sete mil espécies foram identificadas,
e, embora a maioria seja encontrada nas florestas tropicais, há uma
ou outra espécie, como o Arenophryne rotunda da Austrália, que vive
no deserto. Existem também os que conseguem viver acima do Círculo Ártico, como o Lithobates sylvaticus. Diversas espécies comuns
na América do Norte, a exemplo do Pseudacris crucifer, são capazes
de sobreviver ao inverno congelados, como picolés. A longa história evolutiva dos anfíbios significa que mesmo grupos que parecem
bastante semelhantes da perspectiva humana podem, do ponto de
vista genético, ser tão diferentes uns dos outros como, por exemplo,
os morcegos dos cavalos.
David Wake, um dos autores do artigo que me levou a ir até o
Panamá, é um dos que não acreditavam, de início, que os anfíbios
estivessem desaparecendo. Isso ocorreu em meados dos anos 1980.
Os alunos de Wake começaram a retornar com as mãos vazias das
viagens de coletas de anfíbios em Sierra Nevada. Wake lembrou que,
quando era estudante, na década de 1960, era difícil não encontrar um
desses animais lá. “Caminhando pelos prados, de repente, sem querer, pisava-se em um”, contou o cientista. “Eles estavam por toda parte.” Wake supôs que os alunos estivessem indo aos lugares errados ou
que talvez simplesmente não soubessem procurar. Então um aluno de
pós-doutorado com vários anos de experiência em coletas informou-o
que também não conseguia achar os anfíbios. “Eu disse: ‘Tudo bem,
vamos voltar até lá e visitar alguns locais já comprovados.’ Eu o levei
a um desses lugares, e achamos no máximo dois sapos.”
Uma das razões que tornavam essa situação tão desconcertante
era de ordem geográfica: os anfíbios pareciam estar desaparecendo não apenas de áreas populosas e degradadas, mas também de
lugares relativamente intocados, como Sierra Nevada e as montanhas da América Central. No fim da década de 1980, uma herpetóloga americana³ foi para a reserva florestal de Monteverde Cloud,
ao norte da Costa Rica, a fim de pesquisar os hábitos reprodutores
dos sapos-dourados (Bufo periglenes). Ela passou duas temporadas
fazendo buscas. Em uma localidade onde outrora uma infinidade
de sapos se acasalavam, a pesquisadora só encontrou um único ma-
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cho. (O sapo-dourado, hoje classificado como extinto, era, na verdade, de um tom vibrante de tangerina. Tinha um parentesco bem
remoto com a rã-dourada-do-panamá, que, graças a duas glândulas localizadas atrás dos olhos, tecnicamente também é um sapo.)
Na mesma época, na região central da Costa Rica, biólogos notaram que populações de várias espécies endêmicas desses anfíbios
tinham diminuído muito. Espécies raras e bastante adaptadas estavam sumindo, assim como muitas espécies mais conhecidas. No
Equador, o sapo-jambato (Atelopus ignescens), frequentador assíduo
dos quintais, desapareceu em poucos anos. E, na região nordeste da
Austrália, o Taudactylus diurnus, outrora um dos mais comuns na
área, já não era mais encontrado.
A primeira pista do misterioso assassino que estava dizimando
esses anfíbios de Queensland até a Califórnia se encontrava ― talvez ironicamente, talvez não ― no jardim zoológico. O National
Zoo, em Washington, fora bem-sucedido na criação em cativeiro de
rãs Dendrobates tinctorius, nativas do Suriname, por várias gerações.
Então, quase do dia para a noite, as pererecas criadas nos tanques
do jardim zoológico começaram a morrer. Um veterinário patologista do local coletou algumas amostras das rãs mortas e as examinou com um microscópio eletrônico de varredura. Ele descobriu
um micro-organismo estranho na pele dos animais, que por fim foi
identificado como um fungo pertencente a uma divisão chamada
Chytridiomycota. Esses fungos são onipresentes, podem ser encontrados nas copas das árvores e nas profundezas do solo. A espécie
em particular, porém, nunca tinha sido vista. Na verdade, era tão
incomum que todo um gênero foi criado para acomodá-la. Deram-lhe o nome de Batrachochytrium dendrobatidis ― batrachos, em grego,
significa “sapo” ―, abreviado para Bd.
O veterinário patologista enviou amostras de rãs infectadas do
National Zoo para um micologista da Universidade do Maine. O
micologista criou culturas dos fungos e mandou algumas delas de
volta para Washington. Quando as Dendrobates tinctorius saudáveis
foram expostas ao Bd cultivado no laboratório, adoeceram. Em três
semanas, todas estavam mortas. Pesquisas subsequentes mostraram
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que o Bd interfere na capacidade das rãs de absorver eletrólitos importantes através da pele, levando-as a sofrer o que é, na verdade,
um ataque cardíaco.

O Evacc talvez seja mais bem descrito como uma obra em progresso.

Na semana que passei no centro, havia uma equipe de voluntários
americanos por lá, ajudando a preparar uma exposição. Como a mostra seria aberta ao público, o local teve que ser isolado e equipado com
uma entrada própria separada, por razões de biossegurança. Havia
buracos nas paredes onde, ao final, seriam instalados aquários, e uma
paisagem montanhosa muito parecida com a que se via lá fora tinha
sido pintada ao redor dos buracos. A atração principal da exposição
seria um enorme aquário repleto de rãs-douradas-do-panamá, e os
voluntários estavam tentando construir uma cascata de quase um
metro de altura para elas. Mas o sistema de bombeamento de água
estava com problemas, e era difícil conseguir peças de substituição
num vale onde não havia sequer uma loja de ferragens. Os voluntários pareciam ficar um bom tempo à toa, esperando.
Passei bastante tempo com eles. Como Griffith, todos os voluntários eram fascinados pelos anfíbios. Descobri que vários trabalhavam
com esses animais em jardins zoológicos nos Estados Unidos. (Um
deles me disse que os sapos tinham arruinado seu casamento.) A dedicação dessa equipe me deixou comovida, pois era o mesmo tipo
de empenho que deu origem ao “hotel das rãs” e, em seguida, fez
o Evacc funcionar, embora de maneira ainda parcial. Mas não pude
deixar de sentir que havia algo muito triste naquelas montanhas pintadas de verde e na cascata artificial.
Como não sobrara quase nenhum anfíbio nas florestas em torno
de El Valle, havia justificativas claras para a decisão de levar os animais ao Evacc. Ainda assim, quanto mais tempo os anfíbios passavam
no centro, mais difícil ficava explicar o motivo de estarem ali. Acontece que o fungo Batrachochytrium dendrobatidis não precisa dos anfíbios
para sobreviver. Ou seja, mesmo após ter dizimado os animais daquela área, ele continua a viver, fazendo o que quer que esses fungos
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façam. Portanto, se as rãs-douradas-do-panamá do Evacc aos poucos fossem reintroduzidas nas montanhas ao redor de El Valle, elas
adoeceriam e morreriam. (Embora o fungo possa ser extirpado com
água sanitária, é obviamente impossível desinfetar toda uma floresta
tropical.) Todas as pessoas com quem falei no Evacc me disseram que
o objetivo do centro era preservar os animais até que pudessem ser
soltos para repovoar as florestas, mas todos também admitiram que
não conseguiam imaginar quando isso poderia de fato ocorrer.
“Temos a esperança de que isso dê certo de alguma maneira”,
disse-me Paul Crump, herpetólogo do jardim zoológico de Houston,
que coordenava o projeto de simulação de cascata. “Precisamos torcer
para que algo aconteça e sejamos capazes de encontrar soluções para
tudo voltar a ser como antes — o que, agora que estou dizendo em
voz alta, parece um tanto estúpido.”
“A questão é conseguir levá-los de volta, e cada dia isso me parece
mais uma fantasia”, afirmou Griffith.
Quando a quitridiomicose começou a devastar El Valle, a doença não parou mais e seguiu para o leste. Tem sido assim desde que
chegou ao Panamá, vinda da direção oposta, da Colômbia. O fungo
se disseminou em todas as regiões montanhosas da América do Sul,
assim como pela costa leste da Austrália, e atravessou para a Nova
Zelândia e a Tasmânia. Então cruzou o Caribe e foi detectado na
Itália, na Espanha, na Suíça e na França. Nos Estados Unidos, ele
parece ter irradiado de diversos pontos, não num padrão devastador, como grandes ondas, mas numa série de marolas. A essa altura,
o fungo parece de fato incontrolável.

Da mesma forma que os engenheiros de som falam de “ruído de fun-

do”, os biólogos falam de “extinção de fundo”. Em tempos normais
― conceito que deve ser entendido aqui como épocas geológicas inteiras ―, é muito raro ocorrer uma extinção. Mais raro até do que as
especiações e só ocorre dentro de um fenômeno que é conhecido como
taxa de extinção de fundo. Essa taxa varia de um grupo de organismos para outro e muitas vezes é expressa em termos de extinções por
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milhão de espécies-anos. Calcular a taxa de extinção de fundo é uma
tarefa trabalhosa, que implica passar um pente-fino em bancos de dados completos sobre os fósseis. No que diz respeito ao grupo mais estudado,4 os mamíferos, foi constatada uma taxa de aproximadamente
0,25 por um milhão de espécies-anos. Isso significa que, considerando
que existem cerca de 5.500 espécies de mamíferos vivas hoje em dia,
de acordo com a taxa de extinção de fundo podemos esperar ― ainda
que de modo aproximado ― que uma espécie desaparecerá a cada
setecentos anos.
As extinções em massa são diferentes. Em vez de um zumbido
ao fundo, há um estrondo, e as taxas de extinção disparam. Anthony
Hallam e Paul Wignall, paleontólogos britânicos5 que escreveram
muitos artigos sobre o assunto, definem extinções em massa como
eventos que eliminam uma “parcela significativa da biota global num
espaço de tempo geologicamente insignificante”. Outro especialista,
David Jablonski,6 caracteriza as extinções em massa como “perdas
substanciais de biodiversidade” que ocorrem muito depressa e em
“dimensão global”. Michael Benton, um paleontólogo7 que estudou
a extinção no fim do Permiano, utiliza a metáfora da árvore da vida:
“Durante uma extinção em massa, vários galhos da árvore são cortados, como se ela estivesse sendo atacada por homens brandindo
machados.” Um quinto paleontólogo, David Raup,8 tentou observar
a questão do ponto de vista das vítimas: “Na maior parte do tempo,
as espécies correm pouco risco de extinção.” Contudo, em raros intervalos essa “condição de relativa segurança é permeada por um risco
muito maior”. Assim, a história da vida consiste de “longos períodos
de tédio interrompidos pelo pânico ocasional”.
Em tempos de pânico, grupos inteiros de organismos outrora dominantes podem desaparecer ou ser relegados a papéis secundários,
quase como se o planeta tivesse passado por uma troca de elenco. Essas perdas por atacado levaram os paleontólogos a supor que, durante eventos de extinção em massa ― além das chamadas Cinco Grandes, houve várias extinções de magnitude inferior ―, as leis habituais
de sobrevivência são suspensas. As condições mudam de maneira tão
drástica ou repentina (ou ambas) que a história evolutiva é de pouca
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1. Fim do período ordoviciano.
2. Período devoniano tardio.
Número de famílias

3. Fim do período permiano.
4. Período triássico tardio.
5. Fim do período cretáceo.

Tempo anterior ao presente em milhões de anos

As Cinco Grandes Extinções, conforme observadas no registro de fósseis marinhos, resultaram num declínio abrupto da diversidade no nível das famílias.

Se ao menos uma das espécies de uma família conseguiu sobreviver, a família
é contada como sobrevivente, portanto, no nível das espécies as perdas são
muito maiores.

importância. Na verdade, os mesmos aspectos que se mostraram mais
úteis para lidar com as ameaças comuns podem acabar se revelando
fatais em circunstâncias tão extraordinárias.
Ainda não foi feito um cálculo rigoroso da taxa de extinção de fundo para os anfíbios, em parte porque os fósseis desses animais são raríssimos. É quase certo, contudo, que a taxa é inferior9 à dos mamíferos.
O mais provável é que uma espécie de anfíbios seja extinta a cada mil
anos, mais ou menos. Essa espécie pode ser da África, da Ásia ou da
Austrália. Em outras palavras, as chances de um indivíduo testemunhar esses eventos deveriam ser nulas. Griffith já observou diversas
extinções de anfíbios. Quase todo herpetólogo que trabalha no campo
já testemunhou várias. (Até mesmo eu, no período em que passei pesquisando para escrever este livro, encontrei uma espécie que desde então foi extinta, e três ou quatro outras, como a rã-dourada-do-panamá,
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que hoje estão extintas no ambiente natural.) “Quis seguir a carreira
de herpetologia10 porque gosto de trabalhar com animais”, escreveu
Joseph Mendelson, herpetólogo no jardim zoológico de Atlanta. “Não
previa que acabaria fazendo algo muito parecido com a paleontologia.”
Hoje, os anfíbios desfrutam da distinção dúbia de ser a classe
mais ameaçada do mundo no reino animal: calcula-se que a taxa
de extinção do grupo11 pode ser até 45 mil vezes superior à taxa de
fundo. Mas as taxas de extinção entre vários outros grupos estão se
aproximando do nível da dos anfíbios. Estima-se que um terço de
todos os recifes de corais,12 um terço de todos os moluscos de água
doce, um terço dos tubarões e arraias, um quarto dos mamíferos, um
quinto de todos os répteis e um sexto de todas as aves estão a caminho do desaparecimento. Essas perdas estão ocorrendo em todos os
lugares: no Pacífico Sul e no Atlântico Norte, no Ártico e no deserto
do Sahel, em lagos e ilhas, nos cumes das montanhas e nos vales. Se
você souber observar, há grandes chances de que encontrará indícios da atual extinção em seu próprio quintal.
Existem todos os tipos de razões aparentemente incompatíveis
para o desaparecimento dessas espécies. Mas, se o processo for rastreado com profundeza suficiente, o mesmo culpado será achado:
“uma espécie daninha”.
O Bd é capaz de se locomover sozinho. O fungo produz células
reprodutivas microscópicas com flagelos longos e finos, que se impulsionam dentro da água e podem ser transportados por distâncias
muito maiores, através de córregos ou escoamentos após fortes tempestades. (É provável que esse tipo de dispersão tenha provocado o
que ocorreu no Panamá, como uma praga se alastrando para o leste.)
No entanto, esse tipo de deslocamento não explica o surgimento do
fungo em partes tão diferentes do planeta ― América Central, América do Sul, América do Norte, Austrália ― mais ou menos ao mesmo
tempo. Uma teoria diz que o Bd foi movido pelo mundo afora com
cargas de rãs africanas da espécie Xenopus laevis, usadas em testes de
gravidez nos anos 1950 e 1960. (Ao receber uma injeção com a urina
de uma mulher grávida, a fêmea Xenopus põe ovos em poucas horas). De maneira sugestiva, as Xenopus africanas não parecem sofrer
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impactos adversos pelo fungo, embora estejam bastante infectadas.
Uma segunda teoria sustenta que o fungo foi espalhado pelas rãs-touro-americanas (Lithobates catesbeianus), introduzidas ― às vezes
de modo acidental, às vezes, deliberado ― na Europa, na Ásia e na
América do Sul, muitas vezes exportadas para o consumo humano.
As rãs-touro-americanas também são bastante infectadas pelo Bd,
mas isso não parece afetá-las. A primeira teoria poderia se chamar de
“Mama África” e a segunda, de hipótese da “Sopa de Sapo”.
De um modo ou de outro, a etiologia é a mesma. Seria impossível um anfíbio portador do fungo ir da África para a Austrália ou da
América do Norte para a Europa sem que alguém o carregasse em um
navio ou avião. Esse tipo de reorganização intercontinental, que hoje
passa totalmente despercebida, talvez seja inédito nos três bilhões e
meio de anos que constituem a história da vida.

Embora a esta altura o Batrachyochytrium dendrobatidis tenha devasta-

do a maior parte do Panamá, Griffith ainda vai a campo de vez em
quando fazer coletas para o centro, em busca de sobreviventes. Agendei minha visita de modo a coincidir com uma dessas excursões de
coleta. Assim, certo dia, ao entardecer, saí com dois voluntários americanos que trabalhavam na cascata artificial. Seguimos para o leste,
cruzando o canal do Panamá, e passamos a noite numa região conhecida como Cerro Azul, numa pousada cercada por grades de ferro de
2,5 metros de altura. Ao amanhecer, fomos para um posto da guarda
florestal, na entrada do Parque Nacional de Chagres. Griffith esperava encontrar fêmeas de duas espécies escassas no Evacc. Ele sacou
sua permissão de coleta emitida pelo governo e a apresentou às autoridades sonolentas que guarneciam o posto. Alguns cães subnutridos
apareceram para farejar nosso veículo.
Depois do posto da guarda florestal, a estrada se transformava
numa série de crateras ligadas por sulcos profundos. Griffith pôs Jimi
Hendrix para tocar, e fomos sacolejando sob aquele ritmo pulsante.
Coletar anfíbios requer vários equipamentos, por isso Griffith contratara dois homens para nos ajudar com o transporte. Na última aglo-
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meração de casas pela qual passamos, na pequenina Los Ángeles, os
dois ajudantes se materializaram no meio da neblina. Depois, o carro
sacudiu até não conseguir mais seguir em frente, então saltamos e
começamos a caminhar.
A trilha serpenteava pela floresta tropical numa profusão de lama
avermelhada. Em intervalos de algumas centenas de metros, a trilha
era atravessada por outros caminhos, mais estreitos, feitos por formigas-cortadeiras, que realizavam milhões ― talvez bilhões ― de viagens para carregar pedacinhos de folhas de volta para suas colônias.
(As colônias, que pareciam montinhos de serragem, chegam a cobrir
uma área do tamanho de um parque urbano.) Um dos americanos,
Chris Bednarski, do jardim zoológico de Houston, me aconselhou a
evitar as formigas soldado, capazes de deixar a mandíbula cravada na
sua perna mesmo depois de mortas. “Elas acabam mesmo com você”,
observou. O outro americano, John Chastain, do jardim zoológico de
Toledo, carregava uma longa haste com um gancho na ponta para
se proteger de serpentes venenosas. “Por sorte, aquelas que podem
fazer mal de verdade são bem raras”, garantiu Bednarski, ao som de
bugios berrando ao longe. Enquanto isso, Griffith apontava para pegadas de onça no solo macio.
Depois de cerca de uma hora, chegamos a uma chácara que alguém construíra em meio às árvores. Havia alguns pés de milho, mas
ninguém por perto, e era difícil saber se o fazendeiro desistira do solo
pobre da floresta tropical ou se apenas saíra naquele dia. Um grupo
de papagaios verde-esmeralda levantou voo. Após mais algumas horas, chegamos a uma pequena clareira. Uma borboleta-azul passou
voando, com suas asas cor de céu. Havia uma pequena cabana no
terreno, mas estava tão arruinada que todos optaram por dormir do
lado de fora. Griffith me ajudou a armar minha cama ― uma mistura
de tenda com rede que precisava ser suspensa entre duas árvores. A
única entrada era uma abertura no fundo, e a parte de cima deveria
oferecer proteção contra a inevitável chuva. Quando entrei naquela
coisa, tive a impressão de estar deitada num caixão.
Naquela noite, Griffith preparou arroz num fogareiro portátil. Depois, prendemos lanternas à cabeça e descemos até um córrego próxi-
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mo. Muitos anfíbios são criaturas noturnas, e a única maneira de vê-los é vasculhando a escuridão, uma tarefa tão difícil quanto parece.
Eu não parava de escorregar e desobedecer à Regra no 1 de segurança
na floresta tropical: nunca se segure em algo que você não sabe o que
é. Depois de cair algumas vezes, Bednarski apontou para uma tarântula do tamanho do meu punho, numa árvore ao lado.
Caçadores experientes conseguem encontrar rãs à noite focando
suas lanternas na floresta e procurando o brilho refletido pelos olhos
dos animais. O primeiro anfíbio que Griffith avistou era uma Cochranella euknemos empoleirada sobre uma folha. Essa espécie faz parte de
uma grande família conhecida como Centrolenidae (conhecida como
pererecas-de-vidro, porque sua pele translúcida revela os contornos
de seus órgãos). Aquela perereca-de-vidro em particular era verde
com pontinhos amarelos. Griffith sacou luvas cirúrgicas da mochila. Ele permaneceu totalmente imóvel e então, como uma garça, deu
um bote e pegou a rã. Com a mão livre, apanhou algo parecido com
a ponta de um cotonete e raspou a barriga do anfíbio. Depois, colocou a ponta de cotonete dentro de um frasco ― que mais tarde seria
analisado num laboratório em busca do Bd ― e, como não era uma
das espécies que estava procurando, recolocou a rã sobre a folha. Em
seguida, pegou a câmera. A rã encarou a lente, impassível.
Continuamos tateando pelo escuro, com dificuldade. Alguém localizou uma rã Pristimantis caryophyllaceus, que tem os olhos alaranjados como o solo da floresta; depois identificaram uma rã-de-warszewitsch (Lithobates warszewitschii), que é de um verde brilhante e tem
a forma de uma folha. Griffith realizava o mesmo procedimento com
cada animal: apanhava-o, raspava sua barriga e o fotografava. Enfim,
encontramos duas rãs-douradas-do-panamá envolvidas num amplexo ― a versão anfíbia do sexo. Griffith deixou-as em paz.
Um dos dois anfíbios que Griffith queria coletar, o Gastrotheca cornuta, tem um coaxar bem distinto, que se assemelha ao estouro da
tampa de uma garrafa de champanhe. À medida que chapinhávamos
na água ― a essa altura estávamos andando no meio do córrego ―,
escutamos o tal coaxar, que parecia vir de diversas direções ao mesmo
tempo. De início, parecia que estávamos bem perto, mas, quando nos
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aproximávamos, o som parecia se distanciar. Griffith começou a imitar o coaxo, fazendo com a boca o ruído de uma garrafa de champanhe estourando. Finalmente, concluímos que estávamos assustando
as rãs com o barulho de nossos passos na água. Seguimos em frente
nos arrastando e permanecemos por um bom tempo com água até
os joelhos, tentando não nos mexer. Quando Griffith enfim acenou
para nós, ele estava em pé diante de uma grande rã amarela com dedos longos e cara de coruja. Ela descansava em um galho de árvore,
um pouco acima da altura dos olhos. O que Griffith procurava era
uma fêmea de Gastrotheca cornuta para adicionar à coleção do Evacc.
Ele moveu o braço com agilidade, agarrou a rã e a virou. Onde uma
fêmea daquela espécie deveria exibir uma bolsa, não havia nada. O
biólogo raspou sua pele com outro daqueles cotonetes, fotografou-a e
devolveu-a à árvore.
“Você é um belo rapaz”, murmurou para o animal.
Por volta da meia-noite, voltamos para o acampamento. Os únicos animais que Griffith levou com ele foram duas Andinobates minutus e uma salamandra esbranquiçada, cuja espécie nem ele nem
os dois outros americanos conseguiram identificar. As rãs e a salamandra foram colocadas em sacos plásticos com algumas folhas,
para conservar a umidade. Pensei então que as rãs e suas proles, se
tivessem alguma, bem como as proles de suas proles, nunca mais tocariam o solo daquela floresta tropical e passariam a viver seus dias
dentro de tanques de vidro desinfetados. Naquela noite, caiu uma
tempestade e, dentro de minha rede-caixão, tive sonhos intensos e
inquietantes. A única cena de que consegui me lembrar mais tarde
foi a de uma rã amarelo vivo fumando um cigarro com piteira.
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“Cientistas mostram que houve cinco grandes extinções
ao longo da história da Terra (pense nos asteroides que
dizimaram os dinossauros), e Elizabeth Kolbert mostra, de
maneira bastante convincente, que a atividade humana está
levando o planeta para a sexta.”
Bill Gates
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O LONGO DOS ÚLTIMOS quinhentos milhões
de anos, o mundo foi assolado por cinco
grandes extinções em massa, nas quais a
biodiversidade diminuiu de maneira drástica e
violenta. Atualmente, a sexta extinção vem sendo monitorada por cientistas, que a consideram
a mais potencialmente devastadora desde a que
pôs fim aos dinossauros.
E, desta vez, nós somos a catástrofe.
Com um texto franco, envolvente e bem fundamentado, fruto de uma pesquisa minuciosa,
Elizabeth Kolbert explica como e por que o ser
humano alterou a vida no planeta como absolutamente nenhuma espécie o fizera até então.
Para isso, a autora lança mão de trabalhos de
dezenas de cientistas nas searas mais diversas,
acompanhando muitos deles em seus campos de
atuação: geólogos que estudam oceanos antigos,
botânicos que escalam os Andes para analisar a
vegetação, biólogos marinhos que mergulham
fundo para estudar a Grande Barreira de Corais.
Neste livro, Kolbert apresenta ao leitor doze
espécies — algumas desaparecidas, outras em
vias de extinção —, entre as quais a rã-dourada-do-panamá, o arau-gigante e o rinoceronte-de-sumatra. Por meio da história de cada uma,
A sexta extinção revela que uma quantidade assustadora de animais está desaparecendo bem
diante de nossos olhos. Ao mesmo tempo, traça
um panorama de como a extinção tem sido entendida pelo homem nos últimos séculos, desde
os primeiros artigos sobre o tema, do naturalista
francês Georges Cuvier, passando por Charles
Lyell e Charles Darwin, e até os dias de hoje.
Kolbert mostra que a sexta extinção corre o
risco de ser o legado final da humanidade e nos
convida a repensar uma questão fundamental: o
que significa ser humano?

