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A determinação do grau de ameaça das espécies é uma estratégia de priorização de
ações conservacionistas. A União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN)
desenvolveu cinco conjuntos de critérios (A-E) para categorizar a ameaça, sendo o critério
E o único que se baseia em riscos quantitativos específicos de extinção. O objetivo desse
estudo  foi  o  de  categorizar  o  grau  de  ameaça,  pelo  critério  E,  de  Asthenes  luizae
(Furnariidae),  uma ave endêmica de afloramentos rochosos dos campos rupestres da
Cadeia do Espinhaço de Minas Gerais. Para tal, informações de sua história natural, que
foram  levantadas  em  campo,  basearam  a  estimativa  de  parâmetros  demográficos
utilizados para alimentar modelos que simulam a dinâmica populacional em uma Análise
de Viabilidade Populacional (AVP). O estudo em campo ocorreu durante seis anos em
uma população com indivíduos marcados com anilhas e radiotransmissores na Serra do
Cipó, onde coletou-se dados de densidade, reprodução, sobrevivência e outros. A AVP foi
realizada utilizando o programa Vortex (500 iterações; horizonte temporal = 100 anos),
simulando populações com tamanhos iniciais equivalentes ao estimado para a população
global,  subdividida  em  três  grandes  subpopulações  (blocos  norte,  centro  e  sul  do
Espinhaço mineiro). Considerando as incertezas, três modelos foram selecionados como
cenários-base (neutro, pessimista e otimista). Para cada um, foi construído um cenário
alternativo  simulando  a  eliminação,  por  possíveis  estratégias  de  manejo,  de  um dos
maiores impactos à espécie, o nidoparasitismo pelo icterídeo Molothrus bonariensis, que
diminui as taxas de natalidade. As AVP´s resultaram em populações globais em declínio (r
< 0) com probabilidades de extinção iguais a 100% no final de 100 anos e tempo médio
para  extinção  variando  entre  17,5  e  54,1  anos  sob  os  diferentes  cenários-base.  As
subpopulações nos blocos Norte e Centro se extinguiram mais rapidamente (entre 10,9 e
38,1 anos),  enquanto a subpopulação do bloco Sul  (a  maior)  se comportou de modo
similar  à  população  global.  Sob  os  cenários  alternativos,  maiores  diferenças  nas
dinâmicas  populacionais  ocorreram  no  modelo  otimista,  único  que  projetou  uma
população global viável ao final de 100 anos (probabilidade de extinção = 1,8%), mas com
um tamanho populacional final médio de somente 266 indivíduos, sendo cerca de apenas
quatro indivíduos no bloco Norte, 24 no Centro e 239 no Sul. Sob os cenários-base a
espécie foi considerada ameaçada, se enquadrando ao menos na categoria ‘vulnerável’
(modelo  otimista),  mas  como  ‘em  perigo’  pelos  modelos  pessimista  ou  neutro.  Na
ausência do nidoparasitismo, a espécie atingiu o grau ‘em perigo’ pelo modelo pessimista,
‘vulnerável’ pelo modelo neutro e não estaria ameaçada pelo modelo otimista. Atualmente,
somente seis espécies, todas vertebrados não-aves extra-brasileiros, são consideradas
ameaçadas de extinção sob o critério E. Algumas das razões para isso são a falta de
familiaridade dos assessores com AVP’s e técnicas relacionadas e a suspeita (incorreta
ou real) de que não existem dados adequados para empregá-las. Essa última pode ser
superada  incorporando  as  incertezas,  como  a  construção  de  modelos  pessimistas  e
otimistas, conforme recomendado pela própria IUCN e aqui empregado. Ademais, a coleta
de  dados  de  história  natural  deve  ser  continuamente  valorizada.  (CNPq,  CAPES,
FAPEMIG, Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, US Fish and Wildlife Service).
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