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O VALOR DA NATUREZA

O RELATÓRIO PLANETA VIVO

A natureza dá-nos tudo o que precisamos para viver, desde o ar
que respiramos, à água potável, aos alimentos e a todos os recursos
que utilizamos para fazer as coisas e dar energia às nossas casas,
carros e fábricas. Ao longo dos últimos cinquenta anos, o rápido
crescimento da população mundial levou a um enorme aumento na
procura de terra, energia e água. Como resultado, estamos a usar
os recursos da Terra mais rapidamente do que a natureza os pode
renovar. Estamos também a criar mais resíduos do que o nosso
planeta pode absorver.

O relatório Planeta Vivo 2018 foi
produzido pela WWF, especialistas
e outras organizações para
sabermos mais sobre o estado do
planeta e as principais ameaças
que enfrenta. Nos últimos vinte
anos, os cientistas têm medido
as alterações nas populações de
milhares de espécies animais em
todo o mundo,
contabilizando o número de gnus
na savana, seguindo o movimento
das antas em câmaras na oresta
amazónica. Também observaram
as mudanças a que diferentes
espécies estão sujeitas e o risco
de extinção destas mesmas
espécies. Infelizmente, o relatório
conclui que a variedade da vida na
Terra e as populações de animais
selvagens estão a desaparecer
rapidamente.

Os seres humanos só cá estão há cerca de 200.000 anos, uma pequena fração dos 4,5 mil
milhões de anos da história do nosso planeta. E, no entanto, tivemos maior impacto na terra
do que qualquer outra espécie. A atividade humana está a alterar todas as partes do nosso
planeta. Essas mudanças são tão grandes que os cientistas a rmam que entrámos numa
nova era - a Anthropocene, o que signi ca "a idade dos seres humanos". Em todo o mundo,
estamos a erradicar orestas, usando muita água dos rios, tirando os peixes do oceano e
levando alguns animais à extinção. Para as pessoas e a vida selvagem prosperarem, agora
e no futuro, precisamos de um planeta saudável, com uma rica variedade de plantas e
animais e ecossistemas vibrantes. Na natureza, tudo está ligado. Como ao atirar uma pedra
para um lago, o efeito da ondulação provocado por quaisquer alterações afeta todas as
partes do nosso planeta. A compreensão de como as nossas atividades afetam a natureza
mundial é importante para encontrar a melhor forma de a proteger.

DEMASIADA PRESSÃO SOBRE O NOSSO PLANETA
O relatório Planeta Vivo mostra que as populações de peixes, aves,
mamíferos, anfíbios e répteis caíram, em média, 60% em menos de
50 anos (entre 1970 e 2014). Tal deve-se principalmente ao
excesso de colheita e à caça ilegal de animais, agricultura
e perda de habitats. O declínio mais signi cativo tem
sido visto em orestas tropicais e em rios, lagos
e zonas húmidas de todo o mundo.

AGRICULTURA INTENSIVA
A agricultura intensiva tem
afetado a qualidade do
solo em muitas partes do
mundo. Também levou
ao declínio de abelhas
e de outros insetos que
ajudam a polinizar 75%
das culturas alimentares,
com menos locais para eles
viverem e nidi carem.

DESAPARECIMENTO DAS
FLORESTAS TROPICAIS
As orestas tropicais têm a maior
diversidade de plantas e animais na
Terra. Também produzem uma grande
quantidade do oxigénio que
respiramos e ajudam a regular
o clima do mundo. Mas estão a
desaparecer rapidamente. Quase
20% da oresta amazónica foi
cortada em apenas 50 anos, para
a indústria da madeira, agricultura
e para abrir caminho para as estradas,
minas e cidades.

OCEANOS ESGOTADOS
O número de peixes nos mares do mundo caiu dramaticamente. Todos
os anos, retiramos milhões de toneladas de peixe do oceano, sem permitir a
reconstituição das unidades populacionais. A poluição do plástico também é uma
grande ameaça para a vida marinha, a partir da superfície para o fundo do oceano.
De acordo com os cientistas, podemos encontrar partículas plásticas em 90% das
aves marinhas do mundo!

DERRETIMENTO DO GELO
As mudanças no clima da Terra, devido à atividade humana, estão a afetar os animais,
como os ursos polares e as morsas no Ártico. O gelo do mar é vital para mergulharem
e caçarem alimentos. O gelo também suporta o crescimento de algas minúsculas que,
por sua vez, são alimento para peixes e krill. Com o aquecimento do clima e a perda do
gelo do mar, a comida é mais difícil de encontrar.

COMÉRCIO DA VIDA SELVAGEM
Muitos animais emblemáticos, como
tigres, elefantes e rinocerontes,
são caçadas ilegalmente por causa
das suas peles, dentes ou ossos.
Cerca de 90% de elefantes africanos
perderam-se no século passado.

HABITATS DE ÁGUA DOCE EM PERIGO
Apesar de os rios, lagos e zonas húmidas cobrirem
uma pequena parte da superfície da Terra (menos de
1%), são o lar de mais de 10% das espécies de animais
conhecidas. Também nos fornecem água para beber
e para produzir alimentos. Infelizmente, estes habitats
estão ameaçadas devido à poluição, ao uso excessivo
de água e à construção de barragens nos rios.

HÁ MUITAS ORGANIZAÇÕES A TRABALHAR PARA PROTEGER A VIDA
SELVAGEM, E HÁ ALGUMAS HISTÓRIAS DE SUCESSO.
POR EXEMPLO, O NÚMERO DE BALEIAS JUBARTE, DE PANDAS E TIGRES RECUPEROU NOS ÚLTIMOS
ANOS. ESTAS HISTÓRIAS QUE TRAZEM BOAS NOTÍCIAS TÊM DE PASSAR A SER A NORMA.

A maioria dos países do mundo já
chegou a um acordo sobre metas
claras para trabalharem juntos, a m de
travarem o declínio da vida selvagem e
da natureza. Adultos e políticos precisam
agora de PASSAR À AÇÃO
e pôr a natureza em
primeiro lugar.
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Para parar o declínio dos sistemas naturais que nos apoiam e a
todos os outros animais do planeta, precisamos de uma mudança
real, em todo o mundo. O desa o que enfrentamos é encontrar
maneiras de ir ao encontro das necessidades da nossa população
crescente e, ao mesmo tempo, proteger a natureza e prevenir as
alterações climáticas. Todos - governos, empresas, comunidades
e indivíduos - têm um papel a desempenhar.

LÍDERES
MUNDIAIS,
OUÇAM
GRANDES
EMPRESAS,
OUÇAM

O QUE O MUNDO ACORDOU FAZER
'Em 2050, a biodiversidade será valorizada, conservada, restaurada e sabiamente
usada, com a manutenção de serviços ecossistémicos, sustentando um planeta
saudável e oferecendo benefícios essenciais para todos os povos.'.
Convenção sobre a visão da Diversidade Biológica para 2050.
Em 2030, 'Tomar medidas urgentes e ações signi cativas para reduzir
a degradação dos habitats naturais, travar a perda de biodiversidade
e proteger e evitar a extinção de espécies ameaçadas'.
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas alvo 15.5
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Tamanho da população selvagem

O QUE PODEMOS FAZER PARA MUDAR ESTA TENDÊNCIA?

ACORDOS
MUNDIAIS
E MUDANÇAS
GLOBAIS

MESMO PEQUENAS MUDANÇAS PODEM CONTRIBUIR PARA GRANDES AÇÕES
Fala! Fala sobre a importância de proteger
a natureza com os teus amigos, familiares
e professores.
Começa um movimento na tua escola ou
comunidade para ajudar o planeta através da
plantação de árvores ou da poupança
de energia.

Ajuda os cientistas a registar a diversidade
de vida selvagem na tua zona, participando
de um programa de ciência civil.
Cria habitats para a vida selvagem no teu
próprio quintal (por exemplo um hotel de
insetos, lagos para besouros, montes de
galhos e folhas para ouriços)

Planta ores para atrair abelhas,
borboletas e outros polinizadores.
Usa menos plástico, reutiliza
e recicla.
Compra coisas que durem muito
tempo e possam ser reparadas ou
recicladas. Coisas como bicicletas
e roupas podem ser arranjadas.

BIODIVERSIDADE: VARIEDADE DE SERES VIVOS E
ECOSSISTEMAS NUM LOCAL ESPECÍFICO - SEJA UMA PEQUENA ÁREA
OU TODO O PLANETA.

PANDA.ORG/LPR

Desfruta e descobre as maravilhas
da natureza à tua volta.
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Pensa sobre os alimentos que comes.
O modo como cultivamos e produzimos a
nossa comida tem um enorme impacto no
planeta. Comer mais alimentos vegetais
ajuda! Produzir 1kg de carne requer 70 vezes
mais terra do que produzir 1kg de vegetais!

Escreve uma carta a um político local
ou uma empresa e fala-lhes sobre um
problema ambiental que signi que alguma
coisa para ti. E não tenhas medo de
fazer perguntas!

