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Introdução: manejo da biodiversidade e fragmentação de habitats

O manejo de populações biológicas é uma atividade que tem conhe-
cido um recente e explosivo crescimento, como uma medida cada vez 
mais necessária diante da presente crise de biodiversidade. Não é, no 
entanto, uma atividade nova, pois no final do século XIX ele já era apli-
cado  em grande escala a  populações de animais e de plantas explora-
das comercialmente ou para fins de subsistência. Cedo se constatou que 
manejar eficientemente (para fins comerciais ou não) uma população 
qualquer de animal ou planta, requeria profundo conhecimento sobre 
a mesma. Esta constatação deu origem a um ramo especializado do 
conhecimento, que foi denominado manejo da vida silvestre (wildlife 
management). O manejo da vida silvestre desenvolveu-se como uma 
ciência aplicada, que não só precedeu a disciplina acadêmica da ecolo-
gia de populações como inspirou sua criação e, durante décadas, rivali-
zou com ela em profundidade e sofisticação das análises. Na década de 
80, o manejo da vida silvestre tornou-se um dos pilares básicos que deu 
origem à moderna biologia da conservação, pois forneceu as idéias bási-
cas para o paradigma das populações em declínio apontado por Graeme 
Caughley1.  

A preocupação atual com a biodiversidade significa que há um 
grande interesse no inteiro espectro da diversidade biológica, o que já 
pressupõe uma abordagem ao nível de comunidades biológicas. Neste 
contexto, a pronunciada ênfase que o manejo em geral, e o abordado 
neste capítulo em particular, tem colocado na organização de popula-
ções pode parecer paradoxal. No entanto, este é um falso paradoxo. 
Em manejo, a visão superficial do todo é insuficiente. Cada população 
tem um destino particular que depende dos fatores que a afetam e que 
precisam ser bem compreendidos especificamente e em profundidade, 
para que o manejo funcione. Portanto, a população é a unidade natural 
para fins de manejo. O entendimento da dinâmica populacional de cada 
espécie naturalmente revela não apenas de quais interações ecológicas 
ela participa, mas também, o que é muito mais relevante para o manejo, 
quais efeitos tais interações têm sobre seus números – o que, em última 
análise, é o que pode levar à sua extinção. 

Perdas de populações representam também perdas de interações 
ecológicas, o que resulta em perdas adicionais de biodiversidade por 
meio de efeitos indiretos, o que John Terborgh2 chamou de derretimento 
ecológico (ecological meltdown). Portanto, o manejo correto das popu-
lações é fundamental para a conservação da biodiversidade.  Evidente-
mente, o manejo das populações beneficia-se de um manejo adequado 
da paisagem (tamanho de fragmentos, conectividade entre eles etc.), em 
termos de escala geográfica e no nível de comunidades, cujo tópico é 
tema do capítulo 14. Assim, o presente capítulo concentra-se no manejo 
das populações de animais e de plantas que habitam os fragmentos. 
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1. Construindo a base de conhecimentos necessários para o 
manejo da biodiversidade nos fragmentos

Uma das primeiras condições para que se possa manejar uma popu-
lação é conhecer o número de indivíduos que a compõe – o chamado 
tamanho populacional, e como e porque ele varia no tempo - o que os 
ecólogos conhecem por dinâmica de populações. Embora muitos estu-
dos ecológicos de campo estejam sendo conduzidos no Brasil nas últi-
mas décadas, há poucos estudos detalhados e de boa qualidade sobre 
dinâmica de populações. Isto acontece porque a grande diversidade e 
complexidade dos ecossistemas neotropicais favorecem estudos natu-
ralísticos ou de comunidades, que são mais amplos na escala geográfica, 
no entanto, mais superficiais no entendimento dos processos e mecanis-
mos ecológicos. Ora, os estudos comunitários e naturalísticos, embora 
importantes para o manejo, não fornecem as informações sobre pro-
cessos, as quais são necessárias para o manejo de populações biológi-
cas cujo propósito é a redução das perdas de biodiversidade. Como 
exemplo, a maioria dos estudos ecológicos fornece apenas índices de 
abundância (indicadores relativos para comparações com outras espé-
cies no mesmo estudo), mas poucos fornecem estimativas confiáveis do 
tamanho populacional (isto é, número real de indivíduos que compõe 
a população). Sem saber o tamanho de uma população, que esperança 
pode haver de manejá-la de forma correta? 

2. Subsídios demográficos ao manejo: o caso da cuíca 
(Micoureus demerarae)

Um dos estudos detalhados de dinâmica de populações apoiados 
pelo Probio foi sobre as populações de um marsupial arborícola, a cuíca 
(Micoureus demerarae), espécie que habita fragmentos (7 e 9ha) nas 
Ilhas dos Barbados, um conjunto de pequenos fragmentos de Mata 
Atlântica (áreas que variam de 1,5 a 15ha) estudados dentro do Pro-
jeto Poço das Antas3. O estudo propiciou um entendimento inédito da 
dinâmica populacional desta espécie, mas do ponto de vista do manejo 
cabe aqui discutir apenas dois de seus resultados: (1) o número absoluto 
de indivíduos de cada população, ou o tamanho populacional, foi em 
média de 13 indivíduos em uma população e de oito na outra, ou seja, 
são populações extremamente pequenas; (2) a razão sexual (proporção 
de machos e fêmeas) foi consistentemente desviada para fêmeas em 
uma das populações, enquanto que na outra, a proporção de machos e 
de fêmeas foi similar.

 No que diz respeito ao resultado (1) e com base na biologia da 
conservação, pode-se esperar que essas populações sejam pequenas 
demais para persistir por muito tempo. De fato, a simples presença de 
uma população em um dado local, não é garantia de que, mesmo na 
ausência de perturbações futuras, ela seja capaz de persistir ali indefini-
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damente, ou seja, ter o que os biólogos chamam de uma População 
Mínima Viável4. Isso ocorre porque a extinção é um processo lento e 
que tem um componente probabilístico: uma população muito pequena 
pode ser uma morta-viva, praticamente condenada a se extinguir num 
prazo difícil de ser determinado com precisão5. Com o resultado encon-
trado para M. demerarae, isto é perfeitamente plausível e não deve ser 
um caso único. Dada a densidade populacional (número de indivíduos 
por unidade de área) típica para espécies de pequenos mamíferos neo-
tropicais (um indivíduo por hectare ou menos), o tamanho populacio-
nal da maioria das espécies de pequenos mamíferos em fragmentos 
pequenos (< 100ha), não deve diferir muito do encontrado para a cuíca 
nas Ilhas dos Barbados. Com certeza ainda há fragmentos florestais 
muito maiores, mas há também espécies de maior porte que as cuí-
cas, as quais ocorrem em densidades populacionais muito menores. A 
conseqüência disso é que mesmo nos maiores fragmentos (> 1.000ha), 
muitas das espécies de maior preocupação para a conservação como os 
carnívoros, primatas, antas, queixadas, grandes aves etc., só podem ser 
encontradas em populações raramente maiores que poucas dezenas de 
indivíduos.

Quanto ao caso do M. demerarae, considera-se que tais popula-
ções, tão pequenas, são capazes de persistir porque são conectadas 
com outras formando uma estrutura de metapopulação; por outro lado, 
em paisagens fragmentadas nem todas as espécies se organizam em 
metapopulações (ver tópico sobre Estrutura Espacial de Populações, 
a seguir). A medida de manejo mais direta indicada para o caso de 
populações pequenas demais é aumentar a capacidade de suporte do 
ambiente, ou seja, quantos indivíduos daquela espécie o fragmento 
pode manter. Isso pode ser feito assegurando-se a proteção efetiva dos 
recursos do fragmento (por exemplo, frutos para animais frugívoros, 
presas, abrigos etc.) ou então, aumentando a área do fragmento pela 
regeneração florestal como, aliás, foi proposto especificamente para 
as populações de M. demerarae nas Ilhas dos Barbados6. Uma outra 
abordagem possível é a translocação, que nada mais é do que mover 
indivíduos de uma população para outra (ver tópico sobre Translocação 
e Reintrodução, a seguir).

No que diz respeito ao resultado (2) anteriormente mencionado 
cabe observar que uma razão sexual muito desviada de 1:1, isto é, com 
números muito diferentes de machos e de fêmeas, é encontrada em 
muitas populações naturais (por exemplo, em grande parte dos insetos 
sociais), sem que isso seja um problema, desde que a população seja 
grande. Porém, em se tratando de populações tão pequenas quanto 
às de M. demerarae, isso pode ser um problema muito sério. De fato, 
a fixação da razão sexual (perda completa de um dos sexos) é um dos 
principais mecanismos da aleatoriedade demográfica, processo que 
pode levar populações muito pequenas à extinção5. Felizmente, o tipo 
de desvio apresentado por M. demerarae é o menos perigoso deles, pois 
um macho pode inseminar várias fêmeas num curto período de tempo, 
enquanto uma fêmea só pode engravidar de um macho de cada vez. 
Ainda assim, o risco de eventualmente se ter apenas fêmeas é concreto 
em populações tão pequenas e pode facilmente levá-las à extinção local. 
A medida de manejo indicada é a translocação de indivíduos do sexo 
que estiver em demanda, também proposto para essas populações6.
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3. Entendimento da estrutura espacial das populações como subsídio 
para o manejo: o caso dos mamíferos nas Ilhas dos Barbados

Um outro tipo de informação fundamental para o manejo é o enten-
dimento dos padrões espaciais apresentados pelas populações. Ao 
olhar uma paisagem formada por um conjunto de fragmentos florestais, 
muitas pessoas tendem automaticamente a inferir que as populações 
da maioria dos organismos que habitam esta paisagem também estão 
fragmentadas, com uma população diferente em cada fragmento. Isso 
nem sempre é verdade. Numa categorização um pouco arbitrária, há 
três maneiras possíveis pelas quais as populações de animais e plantas 
podem se reorganizar em uma paisagem após a fragmentação do habitat:

a. A situação intuitiva: algumas espécies estão representadas por 
um conjunto de populações isoladas, uma em cada fragmento. Esta 
situação se aplica às espécies cujos indivíduos, por razões morfológicas 
e (ou) comportamentais, não são capazes de se deslocar através da 
matriz, de um fragmento para outro.

b. Outras espécies estão representadas por um conjunto de 
populações bem diferenciadas, porém conectadas por dispersão, ou 
seja, por indivíduos que se deslocam ocasionalmente de uma população 
para outra. Um conjunto de populações com estas características é 
chamado de metapopulação7. 

c. Ainda outras espécies estão representadas por uma população 
única distribuída por todo o conjunto de fragmentos; cada indivíduo 
da população usa rotineiramente vários fragmentos. Esta situação é 
mais provável de ser encontrada em espécies de grande porte, que 
usam a paisagem numa escala espacial muito ampla, e (ou) espécies 
cujos indivíduos realizam com freqüência movimentos de longa 
distância. Nesta situação, a intuição de populações fragmentadas, falha 
completamente.

 
Esta categorização tem valor didático e nada mais é que uma 

divisão arbitrária de um contínuo8. Se o tipo de matriz não é completa-
mente impeditivo como seriam, por exemplo, áreas urbanas, a maioria 
dos animais é capaz de se mover entre fragmentos florestais, porém 
com freqüências que variam amplamente entre espécies. Pelas razões 
expostas acima, para avaliar o risco ao qual uma população de um 
fragmento está exposta e, portanto, qual ou quais medidas de manejo 
seriam recomendadas, é de grande importância saber o grau de isola-
mento ao qual a população em questão está submetida. Para isso, é 
preciso saber com que freqüência os indivíduos se movem entre os 
fragmentos. Como disse J. Szacki9, “... enquanto nós não soubermos a 
real extensão, distâncias e freqüências dos movimentos (...) qualquer 
abordagem ao nível de paisagem para organização de populações, 
permanece sendo apenas um exercício intelectual interessante”. No 
entanto, vários autores têm apontado que este tipo de informação 
– freqüências de movimentos de indivíduos de diferentes espécies 
entre fragmentos – permanece sendo extraordinariamente raro, espe-
cialmente na região neotropical10,11,12. 
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Um resultado particularmente valioso obtido dentro do Projeto 
Poço das Antas foi compreender os padrões espaciais de várias espécies 
de pequenos mamíferos - marsupiais e roedores (ver capítulo Mamífe-
ros). O primeiro resultado deste estudo mostrou que a cuíca forma uma 
metapopulação nas Ilhas dos Barbados13, representada por oito popula-
ções bem diferenciadas, uma em cada fragmento, conectadas por indi-
víduos que se movem ocasionalmente entre elas. Esta foi a primeira vez 
que uma estrutura de metapopulação foi demonstrada para qualquer 
marsupial neotropical13,14. Trata-se de uma metapopulação atípica, 
porque apenas machos se moveram entre as populações8,13. Este é um 
resultado de grande importância para manejo, pois uma metapopulação 
assim estaria muito menos segura do que preconiza a visão ortodoxa 
de biologia da conservação: como machos por si sós não podem fundar 
novas populações, populações locais eventualmente extintas não pode-
riam ser substituídas por recolonizações3,8. Uma metapopulação na qual 
só os machos se dispersam necessita, portanto, de maiores intervenções 
de manejo do que uma metapopulação típica, na qual ambos os sexos se 
dispersam, pois pode ser necessário translocar fêmeas para recolonizar 
fragmentos onde populações locais foram extintas.

É importante notar que este é um resultado que pode ter uma importân-
cia muito maior e mais geral do que apenas para o caso específico desta 
cuíca. É provável que estudos futuros comprovem que metapopulações com 
esse tipo de estrutura são comuns em mamíferos em geral, uma vez que é 
bem conhecido que nestes animais os machos geralmente são melhores dis-
persores que as fêmeas15. Assim sendo, a metapopulação conectada apenas 
por machos de M. demerarae pode ser o modelo de uma situação muito mais 
geral, que se aplica a muitas espécies de mamíferos em conjuntos de frag-
mentos, situação que exige mais cuidados de manejo do que se pensava.

O estudo de Poço das Antas13 colocou os padrões de M. demerarae 
num contexto mais geral ao mostrar que a freqüência de movimentos 
desta espécie entre fragmentos encontra-se numa posição intermediária 
num contínuo de variação de freqüências de movimentos que inclui 
nove espécies de marsupiais e roedores. Este contínuo vai desde o 
gambá (Didelphis aurita) e uma outra cuíca (Metachirus nudicaudatus), 
cujos movimentos são freqüentes, até espécies que nunca ou quase 
nunca se movem entre fragmentos (especialmente espécies arborícolas 
como o rato Oecomys concolor e uma outra cuíca, Caluromys philander). 
No caso dos gambás, cada indivíduo da espécie ocupa uma área de 
várias dezenas de hectares, e um mesmo indivíduo pode visitar vários 
fragmentos florestais diferentes em poucos dias. Já um indivíduo de 
C. philander provavelmente só conhecerá um único fragmento em toda 
sua vida. É claro que o manejo de populações destas duas espécies – que 
ilustram respectivamente as situações (1) e (3) anteriormente descritas 
- representa problemas completamente diferentes, sendo requerida 
muito mais atenção de manejo no último caso do que no primeiro. 

Isso evidencia o quão essencial é a informação ecológica de campo 
para embasar a escolha das medidas de manejo adequadas para cada 
caso. Incidentalmente, é importante notar que nesse estudo, na maio-
ria das espécies, apenas machos se moveram entre fragmentos, ou 
se moveram numa freqüência maior que as fêmeas, o que é consis-
tente com a conjetura acima sobre a generalidade do modelo de M. 
demerarae para metapopulações de pequenos mamíferos em conjuntos 
de fragmentos florestais.
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4. Subsídios genéticos ao manejo: o caso das abelhas sem ferrão

Um exemplo interessante de estudo genético como subsídio para o 
manejo é o trabalho com populações de duas espécies de abelhas sem 
ferrão, da subtribo Euglossina (Hymenoptera: Apidae), feito pelo Projeto 
Insetos e Aves. As populações dessas duas abelhas foram estudadas, 
cada uma, em sete fragmentos florestais para avaliação da variabilidade 
genética dentro e entre populações. Para isto foram utilizados marcado-
res genéticos tipo RAPD (ver capítulos 9: Entomofauna e 10: Interações 
Animais e Plantas). Os fragmentos onde as abelhas foram coletadas 
localizam-se na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), com 
exceção de um que se localiza no município de Santa Bárbara (MG). Para 
a RMBH, as distâncias aproximadas entre os fragmentos variaram entre 
0,1km a 21,3km e seus tamanhos entre 2 a 180ha até, aproximadamente, 
500ha no caso do fragmento de Santa Bárbara.

Uma das abelhas estudadas, Eulaema nigrita, possui ampla distri-
buição geográfica nas Américas do Sul e Central, sendo encontrada tan-
to em ambientes florestais quanto em áreas de vegetação aberta como 
cerrado, campos e até áreas urbanizadas. A segunda espécie, Euglossa 
truncata, é conhecida exclusivamente em áreas florestais dos estados do 
Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Para ambas as espécies, foram 
encontrados níveis moderados de diferenciação genética entre as popu-
lações (Fst = 0,063 e 0,099, respectivamente para E. truncata e E. nigrita), 
o que sugere que cada população mantém grande parte da variabilidade 
genética total do conjunto das populações. As taxas de fluxo gênico para 
o conjunto de populações, estimadas a partir dos resultados dos testes 
de diferenciação populacional, sugerem a existência de dispersão de 
indivíduos entre as populações. O fluxo gênico estimado parece ser alto 
o suficiente para evitar possíveis efeitos danosos da deriva genética. Se 
a migração entre fragmentos afastados (4,0km) foi aparentemente mode-
rada, entre os fragmentos muito próximos (0,4km) ela deve ter sido alta 
o suficiente para impedir que suas populações sejam geneticamente 
distinguíveis. De fato, em ambas espécies, as populações de fragmen-
tos mais próximos são geneticamente mais similares do que aquelas 
de fragmentos mais distantes. Considerando-se a capacidade de vôo de 
longas distâncias das Euglossina16 e os casos conhecidos de dispersão 
sobre áreas urbanizadas17, é bastante provável que o fluxo gênico real-
mente ocorra no presente e seja uma força importante na estruturação 
genética das populações estudadas.

Embora a diversidade genética intrapopulacional média e as esti-
mativas de fluxo gênico tenham sido semelhantes para ambas espécies, 
E. truncata mostrou-se mais sensível às condições dos fragmentos flo-
restais. Para esta espécie, a variabilidade genética das populações está 
correlacionada ao tamanho do fragmento, o que não foi observado para 
E. nigrita. Isto sugere que o tamanho do fragmento restringe o tamanho 
populacional de E. truncata que, apesar de ser aparentemente tolerante 
às condições de borda, é dependente dos ambientes florestais para sua 
sobrevivência. Para E. truncata e outras espécies tão ou mais sensíveis 
às áreas abertas, o fluxo gênico entre populações ocorre pela migração 
de abelhas entre os fragmentos, uma vez que não existem, como em 
E. nigrita, populações residentes nas áreas abertas adjacentes aos frag-
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mentos. Dessa forma, se a distância entre os fragmentos for maior que a 
capacidade de vôo das abelhas, o fluxo gênico será comprometido.

Os resultados deste estudo sugerem, portanto, que nas áreas onde 
os fragmentos florestais ocorrem em pequeno número e(ou) muito 
isolados uns dos outros, é necessário o manejo das populações resi-
dentes para se reter a variabilidade genética necessária à manutenção 
destas populações no longo prazo. Uma medida de manejo proposta 
é o emprego de ninhos-armadilha, técnica utilizada para os estudos de 
bionomia dessas abelhas. Gomos de bambu de diâmetro e comprimento 
adequados podem ser instalados dentro dos diferentes fragmentos e os 
ninhos neles estabelecidos seriam futuramente translocados de uma 
mancha de mata para outras, produzindo um fluxo gênico artificial.

Essas translocações, entretanto, devem ser realizadas com cau-
tela. Quando indivíduos de uma população são inseridos em uma outra 
geneticamente muito distinta, pode haver incompatibilidade genética 
com a população receptora, o que pode levar a perdas consideráveis 
da variabilidade genética18. Para evitar este problema, deve-se procurar 
promover as translocações entre populações residentes em uma mesma 
região e provenientes de ambientes semelhantes. É preciso também 
tomar cuidado com a introdução acidental de parasitas da espécie que 
se pretende resguardar juntamente com os indivíduos translocados18. 

Para ter um impacto efetivo sobre a variabilidade genética das 
populações, é necessário que pelo menos um indivíduo translocado, e 
um de suas gerações subseqüentes, tenha sucesso reprodutivo, a fim 
de evitar os efeitos danosos da deriva genética19. Os poucos dados dis-
poníveis na literatura sugerem que o número de imigrantes anuais é de 
um para as espécies de Eufriesea20 e de três a quatro para as de Euglossa 
e, talvez, de Eulaema. Assim, para que um programa de translocação 
seja bem sucedido, é necessário translocar alguns ninhos de Eufriesea 
e vários de Euglossa e Eulaema, por ano; o número exato de ninhos 
dependerá da taxa de mortalidade das abelhas nos ninhos introduzidos 
nos fragmentos.

5. Translocação e reintrodução como medidas de manejo

Como dito na introdução, no presente capítulo não será discutido o 
manejo no entorno dos fragmentos, que é o tema de outro capítulo. Por 
outro lado, é quase impossível discutir o manejo de populações peque-
nas em fragmentos sem mencionar a necessidade de acrescentar indi-
víduos a uma determinada população. Tais acréscimos podem ser feitos 
de três maneiras distintas: dispersão, translocação e reintrodução. 

Dispersão refere-se ao fenômeno natural da passagem de indiví-
duos de uma população à outra. Não deve ser confundida com migração 
que se refere ao movimento de uma população inteira de um lugar para 
outro. Numa metapopulação, portanto, uma vez que são indivíduos que 
se movem entre populações, as populações são conectadas por dis-
persão e não por migração.

Translocação é uma medida ativa de manejo de populações selva-
gens pela qual indivíduos de uma população existente são transporta-
dos pelos manejadores para outra localidade. Reintrodução, por sua vez, 
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refere-se ao processo de devolver à natureza indivíduos provenientes 
de cativeiro, os quais irão, de modo geral, fundar novas populações em 
áreas de habitat adequado e dentro dos limites de ocorrência original 
da espécie, porém não ocupado pela mesma. Alguns dos programas de 
manejo mais importantes envolvendo atividades de translocação e de 
reintrodução referem-se aos dos micos-leões, o preto e o dourado, reali-
zados pelos projetos Pontal e Poço das Antas, respectivamente. Estes 
dois programas são brevemente descritos abaixo. 

5.1. Manejo do mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus)

Uma vez que este é um trabalho que já vinha sendo desenvolvido 
bem antes do Probio, cabe aqui um pequeno histórico21. Os micos-leões-
pretos foram considerados extintos no início do século XX, até que em 
1971 foram redescobertos pelo pesquisador Adelmar F. Coimbra-Filho 
no Parque Estadual do Morro do Diabo (SP). Nos começo dos anos 
80, uma série de levantamentos realizados por Coimbra-Filho e Rus-
sell Mittermeier, concluíram que restavam apenas 100 indivíduos na 
natureza, distribuídos entre o Morro do Diabo e a Estação Ecológica dos 
Caetetus. No começo da década de 80, a Companhia Energética de São 
Paulo (CESP) construía três usinas hidrelétricas próximas ao Morro do 
Diabo. A menor delas, a Usina de Rosana, iria inundar 10% do melhor 
habitat dos micos-leões-pretos no Parque. A CESP, preocupada com as 
conseqüências sobre os micos, convidou o IPÊ (Instituto de Pesquisas 
Ecológicas) para participar do planejamento e execução da operação 
de resgate que se sucederia. Foi então decidido pelo IPÊ criar um plano 
conservacionista de longa duração para os micos-leões-pretos. 

Os primeiros passos do plano não foram bem sucedidos. Os levan-
tamentos e censos não indicaram a existência de nenhuma outra popu-
lação. Um inventário da variabilidade genética, baseado em 25 enzimas 
do sangue dos micos das duas populações conhecidas à época, indicou 
que as mesmas encontravam-se geneticamente bastante depauperadas, 
possuindo 0% de polimorfismo e 0% de heterozigose. No entanto, os 
estudos de ecologia e comportamento indicaram que a falta de variabili-
dade genética da espécie era, de certa forma, compensada pela sua alta 
plasticidade ecológica e comportamental, uma vez que podia viver em 
diversos gradientes de habitat. No começo da década de 90, já dispondo 
de um conhecimento mais profundo sobre a ecologia e comportamento 
dos micos, foram retomados os levantamentos em busca de novas 
populações. Desde então, foram descobertas oito novas populações em 
diferentes fragmentos florestais, o que levou a uma estimativa popula-
cional bastante promissora de cerca de 1.000 indivíduos.

Os novos números trouxeram também nova esperança para a espé-
cie. Porém, a Análise de Viabilidade de Populações (ver capítulo 14: Ferra-
mentas Biológicas) indicou que somente a população do Morro do Diabo 
tem alguma chance, mesmo que remota, de sobreviver sem nenhum 
tipo de manejo22. Atualmente, a população em cativeiro conta com 100 
indivíduos e necessita da introdução de novos indivíduos provenientes 
do ambiente natural para corrigir sua grande consangüinidade. Em vista 
disso, decidiu-se enfocar o manejo das populações naturais tratando-as 
como uma metapopulação, mantendo os animais de cativeiro limitados 
a um número máximo de 200 indivíduos em cerca de dez instituições 
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em todo o mundo e retendo, no mínimo, 95% da variabilidade genética 
ainda presente entre as dez populações naturais. 

Esta estratégia considera a população em cativeiro como uma 
população da metapopulação, sendo as outras aquelas encontradas na 
natureza, e assume que manter o fluxo gênico entre todas as populações 
é parte fundamental da estratégia de conservação. Dessa forma, a popu-
lação em cativeiro possuirá sempre uma alta proporção da diversidade 
de genes selvagens e com isso, torna-se uma população auto-suficiente 
que pode ser usada para repovoar outras áreas (reintrodução), caso seja 
necessário. 

Todo esse manejo requer um fluxo constante de animais entre 
as diversas populações. Para isso foram adotadas duas estratégias: 
a primeira envolve o manejo ativo das populações por meio de rein-
troduções e translocações; na segunda, sempre que possível, têm sido 
criadas as condições para que o fluxo de animais entre populações seja 
natural. Como parte desse manejo já foram realizadas duas transloca-
ções e uma reintrodução de grupos mistos incluindo animais nascidos 
em cativeiro. Além disso, o IPÊ tem trabalhado com produtores rurais na 
restauração da paisagem florestal, principalmente na região do Pontal 
do Paranapanema23. 

A principal lição que pode ser tirada desse exemplo é que para res-
tabelecer uma população viável de uma espécie ameaçada, cinco aspec-
tos foram fundamentais: (1) um conhecimento aprofundado da biologia 
da espécie; (2) o manejo integrado na natureza e em cativeiro, mas com 
ênfase na natureza; (3) o envolvimento das comunidades humanas da 
região de ocorrência da espécie por meio de programas de educação 
ambiental; (4) uma visão conservacionista baseada na paisagem com o 
uso de técnicas de extensão conservacionista na restauração do habitat 
e (5) o uso de manejo adaptativo com avaliações periódicas dos resul-
tados.

Para o manejo de espécies ameaçadas de extinção, uma grande 
ênfase tem sido dada ao modelo de criar em cativeiro e reintroduzir. No 
caso do mico-leão-preto, no entanto, não foi isso que ocorreu. A espécie 
está sendo restabelecida a partir de uma integração das populações da 
natureza com a de cativeiro. Porém, a ênfase maior foi no manejo das 
populações na natureza, ficando a população de cativeiro como uma 
espécie de reserva de segurança, caso algum evento inesperado reduza 
substancialmente as populações selvagens. Essa abordagem inovadora, 
que foi amplamente apoiada pelo Comitê Internacional para o Manejo e 
Conservação dos Micos-Leões, foi tomada por quatro motivos básicos:

· É preciso garantir habitat suficiente para a sobrevivência 
da espécie. Se a ênfase for primeiro em cativeiro, quando a espécie 
estiver recuperada pode não existir mais habitat disponível para a 
reintrodução;

· Reintroduções são caras e nem sempre bem sucedidas;
· Reintroduções aumentam o risco de introdução de novas 

doenças nas populações naturais;
· Não existe espaço nas instituições de criação em cativeiro para 

todas as espécies ameaçadas de extinção. 

Em vista do exposto, percebe-se que o manejo do mico-leão-preto 
tem contribuído não só para a conservação da espécie, mas também, de 
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maneira indireta, porém substancial, para a conservação dos últimos rema-
nescentes florestais da Mata Atlântica do Interior do Planalto Paulista. 

5.2. Manejo do mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia)

Um outro exemplo bem sucedido de translocação foi o do mico-
leão-dourado (Figura 1) na Reserva Biológica União, como um dos 
componentes do Projeto Poço das Antas, coordenado pela Associação 
Mico-Leão-Dourado. Um estudo prévio realizado no início da década 
de 9024,25, apontou a existência de 12 grupos de micos-leões-dourados 
isolados em pequenos fragmentos (de 20ha até 250ha) de Mata Atlân-
tica na região da baixada costeira do Estado do Rio de Janeiro, além da 
população da Reserva Biológica de Poço das Antas. Usando a Análise 
de Viabilidade de Populações (ver capítulo sobre Ferramentas), Kierulff24 
concluiu que nenhuma das populações pequenas se manteria por mais 
tempo do que umas poucas décadas. Esta constatação levou à necessi-
dade de translocar essas pequenas populações para uma área de habitat 
e tamanho adequados, mas onde os micos-leões não eram encontrados 
– a Fazenda União, pertencente então à Rede Ferroviária Federal, com 
cerca de 2.400ha de Mata Atlântica. Esses grupos representavam 11% 
da população selvagem existente e, provavelmente mais de 11% da 
diversidade genética retida da espécie, já que os fragmentos estavam 
relativamente distantes das populações maiores25. 

Entre 1994 a 1997, seis grupos de micos-leões foram translocados 
e monitorados continuamente à medida que estabeleciam suas áreas 
de uso26. Vários grupos novos foram formados a partir dos indivíduos 

Fig.1 Mico-leão-dourado (Leontopithecus rosalia).
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que saíram de seus grupos originais e se juntaram aos micos de outros 
grupos. A população da Reserva Biológica União já alcança mais de 120 
micos-leões, graças ao bem sucedido uso desta técnica de manejo. Além 
disso, a presença dos micos-leões translocados foi uma das principais 
razões que levou o IBAMA a transformar a área numa Reserva Biológica 
em 1998, representando um acréscimo de 19% no total de área contendo 
populações da espécie26. Internamente, a REBIO União apresenta vários 
fatores que contribuem com a fragmentação, tais como plantações de 
eucaliptos, linha de transmissão de energia elétrica, oleoduto e a rodovia 
BR-101. No entanto, estes fatores não impediram que os micos-leões se 
dispersassem dentro da Reserva e, até mesmo, colonizassem fragmen-
tos florestais menores adjacentes, já tendo sido observadas inclusive 
travessias na BR-101. 

A continuidade dos estudos ecológicos sobre a população trans-
locada está auxiliando no desenvolvimento, aprimoramento e na 
otimização dos custos da técnica de translocação. Mais seguramente, 
as translocações futuras poderão ser realizadas sem a necessidade do 
monitoramento constante após a soltura dos grupos. 

Além das translocações, têm sido feitas reintroduções de micos-
leões-dourados provenientes de populações mantidas em cativeiro em 
zoológicos dos Estados Unidos, Canadá, Holanda, França, Alemanha, 
Inglaterra e outros países. Atualmente, 148 instituições contribuem com 
a manutenção da população de cativeiro e com a reintrodução. Esta 
técnica vem sendo utilizada com os micos-leões-dourados desde 
198327,28,29,30,31,32,33,34 e visa o repovoamento de áreas de florestas locali-
zadas em propriedades particulares onde a espécie estava extinta; o 
refinamento da técnica em si; a proteção dos remanescentes privados e 
a utilização da reintrodução como um instrumento de grande valor para 
a educação ambiental. 

Atualmente, 26 proprietários participam do programa de rein-
trodução cedendo suas matas para a soltura dos grupos de micos, 
representando um acréscimo na área total disponível de, aproximada-
mente, 3.500ha de matas protegidas. No total, foram reintroduzidos 174 
micos-leões-dourados vindos do cativeiro e a população formada a par-
tir destes indivíduos já passa de 350 micos-leões-dourados. Atualmente, 
a proporção de micos nascidos em cativeiro na população reintroduzida 
é de 5% e a sobrevivência dos indivíduos nascidos na natureza é, em 
média, de 60% a 70%, calculada para todas as classes etárias, principal-
mente porque eles se tomam auto-suficientes mais rapidamente do que 
animais oriundos de cativeiro35.

 As reintroduções nunca são de um único indivíduo, mas sim de 
um grupo previamente formado no zoológico de origem. Ao chegar no 
Brasil passam um curto período em viveiro nas áreas onde serão sol-
tos; após a soltura, os grupos são monitorados diariamente e recebem 
suplementação alimentar, que vai sendo gradualmente reduzida até sua 
completa adaptação ao novo ambiente.

No início da década de 90, embora as populações de micos-leões 
aparentemente constituíssem um conjunto de populações isoladas, 
a formação de novas populações por meio de translocações e rein-
troduções fez com que a configuração destas possibilitasse o seu mane-
jo como uma metapopulação. Esta nova situação deve ser considerada 
um dos principais resultados do manejo e é, sem dúvida, amplamente 
vantajosa no que se refere às perspectivas para a sobrevivência da espé-
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cie, em comparação à situação anterior. No entanto, enquanto não for 
restabelecida a conectividade entre as principais populações, por exem-
plo, por meio do estabelecimento de corredores florestais, o manejo da 
metapopulação continuará sendo ativo, fazendo-se trocas de indivíduos 
entre as populações e ainda, translocações e reintroduções adicionais, 
aumentando as chances de sobrevivência da espécie26. Para realizar o 
manejo integrado das populações é preciso desenvolver um modelo 
de metapopulação para os micos-leões-dourados, sendo necessárias 
algumas informações adicionais sobre a espécie e seu habitat, tais como 
o desenvolvimento de índices de qualidade do habitat nas áreas das 
populações selvagens e reintroduzidas, bem como um levantamento 
atualizado dessas populações de micos-leões-dourados. 

Como resultado direto do Projeto Poço das Antas, quase que a totali-
dade da área de ocorrência atual da espécie está sujeita às restrições de 
usos decorrentes da recente criação (julho de 2002) da Área de Proteção 
Ambiental da Bacia do rio São João/Mico-Leão-Dourado, sob a gestão do 
IBAMA. Sem dúvidas, o zoneamento da APA indicará áreas de proteção 
de vida silvestre adicionais, onde futuras translocações e reintroduções 
poderão ser realizadas.

5.3. Manejo de lianas e suas conseqüências para a regeneração de populações de árvores

Um outro caso interessante estudado pelo Probio foi o efeito do 
manejo por gado em fragmentos florestais no vale do rio Paranã, nos 
estados de Goiás e Tocantins, desenvolvido pelo projeto Florestas 
Estacionais. Foram estudadas as conseqüências do manejo realizado 
pelos habitantes locais sobre as populações vegetais nos fragmentos. 
Trabalhos enfocando os efeitos da fragmentação sobre a vegetação 
das Florestas Estacionais demonstram uma alta densidade de lianas 
(cipós) em florestas fragmentadas36,37,38, muitas vezes em conseqüên-
cia da exploração de madeira, seja esta baseada ou não em planos 
de manejo florestal. Clareiras recém-formadas podem ser completa-
mente colonizadas por lianas e permanecer estruturalmente inertes 
por anos, impedindo a regeneração de espécies arbóreas39,40,41. Em 
florestas tropicais que sofreram exploração seletiva de madeira, ape-
sar da maior abertura de dossel causada pela criação de clareiras, a 
regeneração natural de espécies arbóreas pode não aumentar devido 
à colonização por lianas42,43. Portanto, uma medida de manejo que 
tem sido recomendada para aumentar a regeneração natural de espé-
cies arbóreas, é o corte de lianas39,42. O gado utiliza os fragmentos em 
uma densidade aproximada de 0,5 cabeças/ha, e preda sementes e 
plântulas.

Em fragmentos de Floresta Estacional Decidual do vale do rio 
Paranã, a presença de lianas é bastante expressiva. Em um fragmento 
onde houve corte seletivo de árvores, as clareiras dominadas por ema-
ranhados de lianas ocupam 22% de sua área. Emaranhados de lianas, 
denominados dossel baixo devido à sua grande expressão em florestas 
tropicais e por terem estrutura, altura e abertura de dossel distinta de 
locais com dossel propriamente dito (dossel alto), são reconhecidos 
como unidades fisionômicas utilizadas para entender mudanças na 
estrutura, dinâmica e composição das florestas38,39,40,43. O objetivo prin-
cipal do estudo foi avaliar os fatores que impedem a germinação de 
sementes atrativas da fauna de dossel baixo (DB) e dossel alto (DA), em 
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uma área intacta e em outra já explorada dentro de um fragmento. As 
espécies com sementes grandes, geralmente presentes em frutos carno-
sos, são mais raras neste tipo de floresta (cerca de 7% das espécies) do 
que nas florestas tropicais úmidas. Isto faz dos frutos e sementes destas 
árvores recursos importantes para a fauna sendo, portanto, espécies de 
grande importância para a conservação.

Foi selecionado um fragmento de 240ha, dos quais 150ha intactos e 
90ha explorados 18 anos antes. Na área intacta a abertura do dossel foi 
de 13,6% e na área explorada de 21,9%. Foram identificadas visualmente 
duas unidades fisionômicas mais evidentes, classificadas como DB e 
DA. DB são áreas de emaranhados de lianas, freqüentes nestas flores-
tas colonizando clareiras; esta unidade fisionômica ocupa 22% da área 
explorada e 6% da área intacta. DA é um sítio maduro ou de regeneração 
avançada, onde não há presença significativa de lianas. Além de propor-
cionar sombreamento, a estrutura fechada do DB pode ocultar sementes 
de predadores vertebrados.

Foram realizados experimentos de simulação de dispersão com 
sementes da leguminosa Swartzia multijuga e de Cavanillesia arborea 
(barriguda), cujos frutos têm grande importância para a fauna. No dos-
sel baixo e na área explorada houve uma menor predação de sementes 
que o esperado em florestas tropicais41,44, constituindo-se num sítio de 
escape de predação e favorável à germinação dessas espécies. Principal-
mente o gado, mas também outros mamíferos de médio e grande porte, 
foram responsáveis pela maior remoção de S. multijuga e C. arborea. A 
eliminação da área de dossel baixo, como prática de manejo para acele-
rar a regeneração natural de espécies arbóreas39,42, eliminaria também 
um sítio de escape para as sementes daquelas espécies e diminuiria a 
diversidade de estrutura e de incidência de luz na floresta. Desta forma, 
o uso dos fragmentos pelo gado pode estar afetando negativamente o 
processo de regeneração dessas espécies e conduzindo a comunidade 
arbórea a uma composição de espécies e estrutura empobrecidas no 
futuro. Portanto, a prática do pastoreio nos fragmentos deve ser evitada 
nessa região.

6. Considerações finais

Sendo o objetivo expresso do PRONABIO a conservação da bio-
diversidade, os resultados obtidos pelos subprojetos apoiados pelo 
Probio, convidam a uma reflexão que hoje é extremamente urgente e 
necessária: será que não se está esquecendo aquilo que gerações de 
manejadores de vida silvestre de outros países demoraram tanto para 
aprender? O ponto fundamental é que para manejar corretamente é pre-
ciso conhecer muito bem. E mesmo correndo o risco de ser redundante, 
o que é preciso não são informações ecológicas e genéticas quaisquer, 
mas as informações que são necessárias. Isso não quer dizer que conhe-
cer os conceitos ecológicos necessários para entender os efeitos da 
fragmentação não seja muito importante. Claramente o é, especial-
mente para a conservação45. Porém, quando a situação é tão crítica que 
se faz necessário o manejo (intervenções ativas nos sistemas naturais), 
em adição aos princípios gerais se faz também necessário o entendi-
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mento dos processos ecológicos específicos. Não se deve subestimar 
a importância de enfatizar aqui este aspecto. Certamente todos se 
oporiam vigorosamente se suas casas fossem construídas por alguém 
que não entendesse bem os princípios da engenharia, ou se fossem 
operados por alguém que não entendesse bem medicina. No entanto, 
nossa sociedade não percebe que áreas preciosas para a conservação 
da biodiversidade estão sendo abertas para uso antrópico sem que haja 
um entendimento dos processos ecológicos minimamente necessário 
ao manejo da biodiversidade destas áreas.

O Probio trouxe exemplos de estudos ecológicos e genéticos 
extremamente detalhados, como nos projetos Poço das Antas e Insetos 
e Aves, que fornecem exatamente o tipo de informações necessárias ao 
manejo bem sucedido de populações. Trouxe também exemplos de pelo 
menos dois programas de manejo extremamente bem sucedidos, e pode-
se dizer exemplares, com os dois micos-leões, os quais têm funcionado 
porque se baseiam em longos e aprofundados estudos da ecologia e da 
genética das duas espécies. Um outro estudo descrito, projeto Florestas 
Deciduais, mostrou que uma prática de manejo amplamente adotada em 
fragmentos, o uso de gado para o controle de lianas, pode ter conseqüên-
cias tão desfavoráveis quanto favoráveis para a biodiversidade. 

Cabe lembrar um ponto muito importante: o manejo deve ser visto 
como um último recurso, caso a conservação (sem intervenção) esteja 
falhando. Recursos para manejo têm sido obtidos para um número 
considerável de espécies carismáticas, mas é irreal pensar que existam 
recursos para manejar milhares de espécies, caso isso seja necessário. 
É quase sempre mais simples, e requer menos conhecimento prévio 
e menor custo, conservar cuidadosamente porções significativas de 
habitats naturais existentes das espécies em questão do que manejá-las. 
Além disso, reintroduções e translocações provavelmente representarão 
desperdício de recursos se o habitat continuar sendo destruído, ou se as 
espécies estiverem sendo caçadas. A escala da caça de grandes mamífe-
ros e aves nas florestas brasileiras é absolutamente assustadora, levan-
do ao que Kent Redford chamou de floresta vazia46: florestas que pare-
cem intactas em fotos aéreas ou imagens de satélites, mas onde todos 
os grandes vertebrados já foram extintos. Isso compromete inclusive a 
própria floresta. Em vastas extensões da Amazônia, pilhas de semen-
tes apodrecem no chão da mata porque os seus dispersores (grandes 
mamíferos e aves) já estão extintos localmente; as grandes árvores hoje 
vivas não serão substituídas, pois não há recrutamento de jovens e a 
floresta vai se tornando cada vez mais perturbada e empobrecida. 

7. Recomendações 

Com base no exposto neste capítulo, propõem-se as seguintes 
recomendações para o manejo das populações:

a. Para um manejo correto da biodiversidade nos fragmentos é 
preciso conhecimento aprofundado e detalhado da demografia e da 
genética das populações de cada espécie a ser manejada;
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b. Antes de tudo é preciso saber quantos indivíduos da espécie em 
questão existem, sejam animais ou plantas; são necessárias estimativas 
confiáveis do tamanho populacional (da população como um todo, e não 
de áreas isoladas escolhidas pelo pesquisador para trabalhar);

c. É preciso entender os processos ecológicos, ou seja, por que 
os números estão variando. Para isso são precisos estudos sobre a 
dinâmica populacional. Só entendendo porque os números estão 
diminuindo pode se manejar adequadamente para reverter o processo. 
O caso do manejo das lianas incidentalmente demonstrou este ponto, 
ao mostrar que uma medida de manejo freqüente e de senso comum 
pode, na verdade, estar trazendo tanto conseqüências negativas quanto 
positivas;

d. Por razões demográficas e genéticas, é preciso entender o 
quanto as diferentes populações de uma espécie (por exemplo, as 
populações em cada fragmento) estão conectadas entre si. Como visto 
nos exemplos dos mamíferos e abelhas, isto pode ser feito diretamente 
(por freqüências de movimentos entre fragmentos) ou indiretamente 
(por medidas genéticas de fluxo gênico);

e. Estudos naturalísticos ou taxonômicos, ou estudos superficiais 
de descrição da biodiversidade ou Avaliação Ecológica Rápida são úteis 
para a conservação, mas têm pouca utilidade para o manejo. Quando 
o objetivo é o manejo, antes de tudo deve-se desenvolver estudos 
demográficos e genéticos detalhados que forneçam o conhecimento 
necessário para esta prática. É bastante óbvio que um real investido 
em entender bem os processos ecológicos que envolvem a população a 
ser manejada, vale muito mais do que dez reais investidos em manejar 
no escuro uma população, o que é uma receita certa para a falha ou o 
desastre;

f. Projetos bem sucedidos de manejo têm aplicado combinações 
de reintroduções (baseadas em populações em cativeiro) e translocações 
(relocando populações naturais). Os casos dos micos-leões mostraram 
que a combinação de duas técnicas (reintroduções e translocações), é 
uma abordagem muito promissora;

g. Conseqüência de item anterior, o manejo das populações em 
cada fragmento não pode ser visto isoladamente de uma abordagem 
no nível de paisagem, permitindo entender a estrutura espacial 
das populações e a distribuição dos fragmentos adequados para 
translocações e reintroduções. Esta abordagem pode ainda direcionar 
programas de regeneração de habitat a fim de fornecer habitats 
adequados e(ou) conexões entre as populações, como feito tanto no 
Projeto Poço das Antas como no Pontal;

h. Conseqüência do exposto acima, o manejo efetivo depende do 
apoio das comunidades locais ao manejo dos fragmentos para benefício 
da biodiversidade em si, em oposição a um manejo meramente 
econômico dos mesmos.
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Introdução

A grande extensão territorial brasileira abriga uma alta diversidade 
biológica e também de paisagens, resultado da interação de fatores 
como clima, geologia e solos, hidrologia, vegetação e diferentes tipos 
de usos do solo, entre outros. O clima, predominantemente tropical e 
subtropical, possibilita o desenvolvimento de uma infinidade de tipolo-
gias florestais que têm sofrido diferentes formas e níveis de intervenção 
humana.

Áreas contínuas têm sido alteradas e isoladas em fragmentos 
diminutos e bastante degradados, com a modificação profunda da faixa 
de entorno e dos próprios fragmentos por meio da extração de madeira, 
da caça, da introdução de animais domésticos e espécies exóticas, do 
fogo e outros. A redução e o isolamento de populações de espécies sel-
vagens, além da perda de habitat, dificultam o fluxo gênico, podendo 
causar perda da biodiversidade e até a extinção de espécies. 

A estratégia tradicionalmente utilizada para a manutenção da bio-
diversidade tem sido o estabelecimento de Unidades de Conservação, 
tanto públicas quanto privadas, em áreas remanescentes e representa-
tivas dos ambientes naturais. Tal estratégia, dissociada de uma abor-
dagem que assegure a conservação de extensões mais abrangentes da 
paisagem, pode não assegurar efetivamente a manutenção de comuni-
dades ecologicamente viáveis no longo prazo, haja vista que as próprias 
Unidades de Conservação são verdadeiras ilhas que, isoladas em meio 
à paisagem, sofrem uma deterioração progressiva de seus ambientes, 
na maioria das vezes a partir das bordas, em face da pressão antrópica e 
das perturbações naturais.

Dessa forma, torna-se urgente a adoção de uma estratégia de 
conservação que não dependa unicamente das atuais Unidades de Con-
servação e que leve em consideração as demais áreas sob diferentes 
graus de utilização humana, incluindo zonas tampão, áreas de conexões 
entre remanescentes naturais e áreas submetidas ao manejo de baixo 
impacto. 

O manejo do entorno dos remanescentes de áreas naturais, sobre-
tudo de fragmentos florestais, visando à manutenção da biodiversidade, 
deve ser uma intervenção planejada que contemple diversas práticas, 
algumas das quais descritas neste capítulo. 

1. Manejo do entorno: premissas básicas

O planejamento das atividades de manejo do entorno de fragmen-
tos de áreas naturais deve contemplar uma série de aspectos que se 
interagem, desde o diagnóstico e monitoramento de elementos da flora 
e da fauna, inter-relações com o meio físico, configuração da paisagem, 
avaliação sócio-econômica, recursos naturais e serviços ambientais 
(mananciais de água, recursos madeireiros, plantas medicinais, ecoturis-
mo etc.), até o envolvimento com as comunidades humanas locais, 
políticas públicas e as próprias técnicas de manejo. 
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A definição da escala de trabalho para a execução do manejo do 
entorno implica em distintas formas de abordagem e em metodologias 
diferenciadas no que diz respeito às atividades de diagnóstico, planeja-
mento e implementação do manejo. O enfoque pode ser local, como no 
caso de municípios ou pequenas bacias hidrográficas, ou mais amplo, 
podendo abranger vários estados, ou mesmo, países.

1.1. Escala de trabalho e contextualização

A escala onde se pretende realizar o manejo de entorno é um aspecto 
importante para a tomada de decisões quanto à adoção de estratégias 
para o planejamento da paisagem. Estudos a serem realizados em uma 
área de abrangência ampla, inevitavelmente se deparam com uma grande 
diversidade de componentes da paisagem e de pressões antrópicas. 

Por outro lado, além do objetivo geral de conservação em seu sen-
tido mais amplo, em algumas situações particulariza-se a conservação 
de determinadas espécies que muitas vezes, por estarem ameaçadas, 
necessitam de estratégias de manejo imediatas que possibilitem a 
manutenção e o incremento de suas populações e de seus habitats 
como, por exemplo, os grandes mamíferos, os micos-leões e várias 
espécies de aves. 

Considerando os exemplos dos projetos do Probio abordados neste 
capítulo e caracterizados na Tabela 1, nota-se uma realidade bastante dis-
tinta entre cada um deles, mesmo sendo realizados na mesma região, 
mas com escalas de estudo distintas (por exemplo, os projetos Corredor 
Sul da Bahia e Restauna). Os projetos que consideram uma escala mais 
refinada (menor abrangência) tratam, principalmente, da conservação 
de uma ou poucas áreas-núcleo pelo manejo da área de influência. Já 
os projetos em áreas amplas, consideram várias áreas remanescentes e 
uma matriz da paisagem bastante diferenciada, onde para cada região, 
deve se considerar estratégias distintas de manejo.

Os projetos Araucária e Corredor Sul da Bahia, que abrangem 
uma vasta região, sugerem a priorização de áreas que apresentam alta 
importância biológica e representatividade para o estabelecimento de 
corredores, com vistas a sustentabilidade social e dos recursos naturais 
e a um maior grau de conectividade. 

A importância biológica e representatividade estão relacionadas à 
diversidade biológica a ser conservada, sendo os fragmentos de maior 
importância localizados por meio de mapeamento e qualificados pela 
avaliação dos ambientes e sua biota, da representatividade das comu-
nidades, diversidade de ecossistemas e habitats, espécies ameaçadas e 
endemismos; assim, pode se direcionar ações efetivas para a conserva-
ção destes fragmentos. São também consideradas as diferentes regiões 
biológicas atualmente situadas em áreas protegidas. Outro aspecto a 
ser salientado, é que os fragmentos mais conservados são as fontes de 
propágulos para o repovoamento da flora de áreas adjacentes, principal-
mente de espécies características de estágios sucessionais mais avança-
dos, ou de espécies herbáceas e arbustivas do sub-bosque, portanto, de 
grande importância para o manejo da matriz de entorno.

A sustentabilidade social e dos recursos naturais em sistemas 
produtivos devem ser abordadas de maneira tal que possibilitem a 
sobrevivência de suas comunidades e produtores locais e a utilização dos 
recursos naturais de acordo com princípios da conservação ambiental. 
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Deve incentivar a conservação dos sistemas tradicionais de uso da terra 
por meio de exemplos de uma boa relação entre populações autóctones 
e o meio ambiente. Essas culturas tradicionais são, em muitos casos, o 
resultado de séculos de experiência humana. Toda essa vivência cultural 
proporciona informações de enorme valor para o aumento da produtivi-
dade e do caráter sustentável do uso e da ocupação atual do solo. 

O grau de conectividade representa um indicativo das reais possibi-
lidades de manutenção dos processos ecológicos e evolutivos no longo 
prazo. Por considerar que se trata de uma estratégia capaz de propiciar a 
manutenção da biodiversidade, propõe-se a implantação de corredores 
ecológicos e(ou) redes compostas por conjuntos de Unidades de Con-
servação sob diferentes categorias de manejo, incluindo os remanes-
centes florestais sob domínio público e privado, distribuídos em áreas 
representativas das diferentes comunidades florísticas e faunísticas dos 
ecossistemas de cada região, tornando todo o sistema ecologicamente 
viável ou incrementando a sua viabilidade atual1. 

Assim, o que se pretende é a implantação de cenários alternativos 
que aumentem o grau de conectividade, por meio de ações que per-
mitam a maximização do fluxo de indivíduos das diferentes espécies 
que compõem as comunidades, minimizando o grau de resistência da 
matriz de entorno. No Brasil, a existência de uma intensa rede hidrográ-
fica facilita a definição das conexões entre fragmentos, utilizando-se as 
bacias hidrográficas como linha mestra destas conexões, ou mesmo, 
as microbacias como unidades geográficas básicas para a gestão do 
manejo.

Por outro lado, em uma área de menor abrangência como dos pro-
jetos Mata Seca, Pontal e Restauna (Tabela 1), as atividades de mane-
jo são balizadas pelas particularidades de cada região. O Projeto Mata 
Seca, por exemplo, devido às peculiares da região (com uma estação 
seca pronunciada), apresenta dificuldades no estabelecimento de siste-
mas agroflorestais e sistemas agroecológicos. Neste caso, a estratégia 
utilizada baseia-se na implantação de corredores florestais e trampolins 
ecológicos, de modo a recolonizar fragmentos depauperados e manter o 
fluxo gênico entre as populações isoladas. 

No projeto do Pontal do Paranapanema duas estratégias principais 
foram utilizadas, o projeto Abraço Verde e Ilhas de Diversidade. O primei-
ro refere-se ao manejo de zonas de amortecimento dos fragmentos por 
meio do estabelecimento de sistemas agroflorestais, e o segundo (Figura 
1) ao manejo da paisagem, de maneira a promover o estabelecimento de 
trampolins ecológicos utilizando-se de sistemas agroflorestais. 

Do ponto de vista sócio-econômico, o uso e exploração manejada 

Ilhas de diversidade estimulando a dispersão de animais e promovendo o fluxo gênico na paisa-
gem fragmentada do Pontal do Paranapanema.Fig.1
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desses bosques agroflorestais servem como uma nova fonte alimentar e 
de renda para as comunidades rurais, além de promover uma provável 
redução nos conflitos e antagonismos entre a fauna e a flora presentes 
nos fragmentos florestais e as comunidades rurais vizinhas2,3. Desta 
forma, integra-se uma alternativa social a uma necessidade ecológica 
para a paisagem regional.

Partindo dos exemplos destes projetos nota-se que, dependendo da 
escala, existe um predomínio de determinada atividade, sendo que nos 
níveis de menor abrangência predominam as atividades relacionadas às 
práticas de manejo e nos de maior abrangência prevalecem o planeja-
mento da paisagem, tendo como uma das principais ferramentas a iden-
tificação e o estabelecimento de políticas públicas. Ambas estratégias 
são necessárias para as diferentes escalas.

1.2. Diagnóstico e Monitoramento

O sucesso das intervenções de manejo deve ser avaliado a partir de 
uma base de informações relacionadas às respostas da biota, ao sistema 
socioeconômico e mesmo à configuração da paisagem de determinada 
região, verificando se o objetivo de conservação da biodiversidade está 
sendo alcançado. Desta forma, monitorar e avaliar como as populações 
da biota usam os ambientes que compõem as matrizes, zonas de amor-
tecimento e conexões, é fundamental para que se possa afirmar que o 
manejo está sendo bem sucedido, se a população local está imbuída da 
mesma finalidade e se possui um sistema produtivo que sustente e pro-
porcione uma melhoria contínua da qualidade de vida.

As florestas remanescentes estão imersas em um mosaico compos-
to por diversos ambientes modificados. Como cada espécie responde de 
maneira diferente aos componentes destes mosaicos - aumentando ou 
diminuindo sua abundância em alguns ambientes ou evitando comple-
tamente outros, a estratégia para manter ou aumentar a conectividade 
deve tentar atender os requerimentos do maior número de espécies 
possível.

Um programa de diagnóstico e monitoramento da biodiversidade 
realizado pelo Projeto Restauna nos municípios de Una e Ilhéus, na 
região sul da Bahia, com seis grupos de fauna (pequenos mamíferos, 
morcegos, aves, lagartos, sapos e borboletas frugívoras), exemplifica 
claramente que o acompanhamento da biota indica como os diversos 
usos da terra podem afetar a fauna.

A região de Una é composta por um intrincado mosaico de vegeta-
ção que inclui remanescentes florestais, florestas em regeneração - que 
são aquelas que sofreram corte raso - antigas pastagens ou plantações 
que foram abandonadas e cabrucas. Todos os seis grupos de animais 
estudados apresentaram perdas consideráveis de espécies nos ambi-
entes modificados. Nas cabrucas, as borboletas frugívoras foram as 
mais afetadas, seguidas pelos pequenos mamíferos e lagartos. Todas as 
espécies de morcegos registradas nas florestas foram também encon-
tradas em cabrucas, sugerindo que este grupo é pouco sensível à trans-
formação das florestas em cabrucas. As capoeiras, por sua vez, tiveram 
perda de espécies em todos os grupos, sendo mais forte em morcegos e 
borboletas (56% e 35%, respectivamente). A grande permeabilidade da 
matriz de Una, no entanto, é conferida pela presença dos dois ambientes 
que, atuando de forma complementar, garantem que praticamente todas 
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as espécies florestais possam se movimentar de um fragmento a outro. 
Por exemplo, a maioria das espécies de aves do dossel de uma floresta 
nativa pode ser encontrada nas cabrucas, mas elas praticamente somem 
nas capoeiras, que apresentam um dossel muito baixo e bastante denso. 
Por outro lado, boa parte das espécies de aves insetívoras e frugívoras 
de sub-bosque ocorre nas capoeiras, mas não nas cabrucas provavel-
mente devido à ausência de um sub-bosque original e complexo substi-
tuído integralmente pelo cacau. 

Entretanto, a estrutura de dominância das espécies é drasticamente 
modificada em outro cenário. Uma das espécies de morcegos domi-
nantes nas florestas de Una, praticamente desaparece nas cabrucas a 
60km ao norte, onde as matas são representadas por fragmentos peque-
nos e distantes, inseridos numa extensa matriz de cabrucas4. Resultados 
similares foram encontrados para pequenos mamíferos e aves, indi-
cando que a presença de florestas maiores e mais próximas influencia a 
capacidade da cabruca de abrigar algumas espécies florestais. 

Estes resultados mostram que a utilização de ambientes modifica-
dos para conexão de fragmentos florestais, a proporção e configuração 
espacial destes ambientes e dos remanescentes florestais, são determi-
nantes da eficácia do planejamento, da implementação de corredores e 
das práticas de manejo do entorno de áreas naturais.

Desta forma, para um corredor ecológico cumprir seus objetivos 
deve-se atender às demandas mínimas de todos os grupos (ou pelo 
menos de grande parte deles), o que somente é possível com o conhe-
cimento das particularidades de cada espécie (ou grupos de espécies), 
sendo imprescindível a diversificação dos ambientes que compõem um 
corredor para aumentar as chances de atingir estes objetivos.

Nas escalas mais abrangentes, para este tipo de avaliação é 
necessária uma visão mais ampla de determinada região. A utilização 
de sensoriamento remoto e de Sistema de Informação Geográfica (SIG) 
facilitam a identificação e espacialização dos mosaicos dos diferentes 
ambientes modificados, possibilitando a definição das redes amostrais 
para diagnóstico, monitoramento e avaliação da qualidade da paisagem. 
O Capítulo 15 deste volume aborda detalhadamente os diversos usos 
de SIG, geoprocessamento, indicadores biológicos e outras ferramentas 
subsidiárias ao manejo.

2. Algumas alternativas de manejo do entorno

2.1. Corredores

Os corredores são conexões entre diferentes ambientes e(ou) 
fragmentos florestais que permitem o fluxo gênico entre populações 
silvestres, minimizando o isolamento causado pela fragmentação, pro-
porcionando vias de intercâmbio e incrementando as possibilidades de 
movimento de indivíduos entre populações isoladas e, conseqüente-
mente, a possibilidade de sobrevivência da metapopulação. 

Existem diferentes tipos de corredores, o que depende da escala 
de trabalho e do grau de isolamento das áreas que se pretende ligar. O 
termo corredor ecológico compreende uma unidade de planejamento 
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ser discutido a partir de 1996, associado a um projeto no âmbito do Pro-
grama Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil - PPG7, 
que resultou na proposta para conservação, em larga escala, de cinco 
corredores na Amazônia e dois na Mata Atlântica1,5. Recentemente, uma 
série de corredores ecológicos têm sido propostos em diferentes regiões 
do país e também com países vizinhos. Os critérios para a definição 
dos corredores têm por base o conhecimento científico, orientador da 
escolha das áreas e biomas cuja presença de espécies animais e vege-
tais-chaves são significativas para a biodiversidade global, regional e 
local. Além desta orientação, são utilizados os seguintes critérios téc-
nicos para a definição dos corredores: existência, tamanho e número 
de áreas protegidas; elementos favoráveis à conectividade; riqueza de 
espécies; biodiversidade local; representatividade das comunidades 
bióticas; diversidade de ecossistemas e habitats e endemismos. Para 
o estabelecimento de corredores ecológicos são necessários estudos e 
manejo de grandes áreas, com a participação de diversas instituições 
governamentais e organizações da sociedade civil de abrangência local, 
regional, nacional e até internacional.

É preciso ressaltar, entretanto, que mesmo paisagens fragmenta-
das oferecem oportunidades de movimentação de organismos. Exceto 
em situações extremas, paisagens naturais modificadas em regiões 

regional, cujas ações são integradas e coordenadas para a formação, 
fortalecimento, expansão e conexão entre Unidades de Conservação, 
RPPNs, Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente e áreas de 
uso menos intensivo, visando à conservação da biodiversidade de deter-
minado bioma. Já o termo corredor florestal, tem sido utilizado para 
designar áreas florestais que interligam fragmentos florestais isolados, 
ou estes com um remanescente maior (Figura 2). 

No Brasil, o novo paradigma dos corredores ecológicos passou a 

Fig.2
Projeto de Implantação de Corredores Florestais na Região de Ocorrência do Mico-Leão-Dou-
rado (Leontopithecus rosalia)
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continentais ainda permitem o intercâmbio de indivíduos em diferentes 
graus6,7,8. A dificuldade de movimentação de organismos entre fragmen-
tos é proporcional ao grau de isolamento destes, ao nível de resistência 
da matriz circundante9 e do organismo em questão10. Por exemplo, as 
aves podem movimentar-se entre fragmentos mesmo em situações de 
conectividade reduzida; grandes vertebrados encontram maior resistên-
cia e pequenos mamíferos demonstram padrões intermediários10. 
Assim, a ausência de zonas de contato físico entre fragmentos não sig-
nifica que os mesmos são impermeáveis ao intercâmbio. Um conjunto 
de pequenos fragmentos isolados, porém próximos, pode efetivamente 
proporcionar vias de acesso, funcionando como trampolins ecológicos. 
Enquanto os grandes fragmentos são importantes para a manutenção da 
biodiversidade e de processos ecológicos em larga escala, os pequenos 
remanescentes cumprem funções extremamente relevantes ao longo da 
paisagem, funcionando como elementos de ligação entre grandes áreas, 
promovendo um aumento no nível de heterogeneidade da matriz e atu-
ando como refúgio para espécies que requerem ambientes particulares 
que só ocorrem nessas áreas9.

Em diversas circunstâncias, a estratégia do corredor ecológico pode 
não pressupor um incremento no grau de conectividade entre porções 
de paisagem. Os grandes carnívoros, como a onça-pintada (Panthera 
onca) e a onça-parda (Felix concolor), são extremamente adaptáveis 
quanto aos seus padrões alimentares e de uso de habitat, podendo se 
deslocar ao longo de ambientes já perturbados pela atividade humana. 
Estas espécies, provavelmente, têm seu movimento dificultado pela 
caça predatória. A efetiva proteção dessas espécies ao longo de áreas 
estratégicas localizadas entre Unidades de Conservação, ou grandes 
blocos de habitat propícios à sua sobrevivência, demanda a adoção de 
mecanismos mais eficientes e menos onerosos do que a conexão física 
desses elementos da paisagem.

Os corredores não devem, necessariamente, ter condições de abri-
gar populações viáveis no longo prazo, mas devem aumentar as probabi-
lidades de sobrevivência da metapopulação de uma determinada espé-
cie. De acordo com a teoria ecológica contemporânea, a probabilidade 
de sobrevivência de uma metapopulação é inversamente relacionada ao 
grau de isolamento das populações que a constitui10. O estabelecimento 
de corredores de ligação entre populações isoladas é, então, uma estra-
tégia para minimizar os riscos de extinção da espécie em questão.

A implantação de corredores é altamente relevante sob pontos de 
vista conceitual, técnico e político, no entanto, sua efetiva implanta-
ção exige procedimentos complexos envolvendo a seleção de áreas e 
identificação de instrumentos econômicos que viabilizem o seu estabe-
lecimento. É imprescindível iniciar este trabalho com um diagnóstico 
participativo para conhecimento dos atores sociais e de suas relações 
com o meio ambiente (valoração, exploração, traços culturais etc.). Um 
diagnóstico bem realizado e completo, aumenta as chances de sucesso 
de um manejo adequado à realidade que se trabalha.

Posteriormente, deve se definir áreas prioritárias para o traçado de 
corredores de acordo com o propósito idealizado, como, por exemplo, 
desde o favorecimento de uma determinada espécie até de toda uma 
comunidade ou mesmo de um ecossistema. Na maioria das vezes, estas 
áreas estão em territórios de domínio privado, o que reforça a necessi-
dade do estabelecimento de parcerias com os proprietários, a exemplo 



356

M
an

ej
o 

do
 e

nt
or

no

do que vem sendo realizado no Projeto Poço das Antas pela Associação 
Mico-Leão-Dourado. Na região de ocorrência desta espécie de primata, 
onde corredores florestais estão sendo implantados, procura-se facilitar 
a regularização da propriedade no tangente à recuperação das Áreas 
de Proteção Permanente (APP) e da Reserva Legal (neste caso 20% da 
área total da propriedade); o respectivo mapeamento e averbação junto 
ao Registro Geral de Imóveis, ambos previstos no Código Florestal; a 
capacitação comunitária sobre técnicas alternativas e complementares 
na geração de renda como, por exemplo, sistemas agroflorestais, mane-
jo de pastagens, ecoturismo e outras possibilidades que dependem de 
particularidades de cada propriedade. 

2.2. Zona de Amortecimento

Somente os corredores não são suficientes para assegurar que 
as reservas isoladas cumprirão o seu papel de preservar as espécies 
nelas contidas. O número de espécies presentes em um fragmento de 
paisagem natural está diretamente relacionado à área efetiva e diver-
sidade de habitats do fragmento, e inversamente relacionado ao seu 
estágio sucessional e grau de isolamento9. Se o grau de exposição da 
reserva ao ambiente circundante for muito alto, o seu tamanho efetivo 
será progressivamente reduzido pela deterioração do habitat a partir de 
suas margens externas devido ao efeito de borda. Isso pode ocasionar 
mudanças no microclima afetando a integridade ecológica das flores-
tas e levando, em muitos casos, ao desaparecimento de espécies. Para 
enfrentar esse problema, tem-se advogado o estabelecimento da zona 
tampão ou zona de amortecimento circundando o fragmento e que tam-
bém pode funcionar como corredor.

Muito antes do surgimento das premissas da conexão entre frag-
mentos, a necessidade da zona de amortecimento já era tratada quando 
da definição do plano de manejo de Unidades de Conservação - UC12. 
Atualmente, gestores de UCs se deparam com grandes dificuldades para 
implantação de seus planos de manejo, a maior parte delas relacionadas 
à zona de amortecimento. Desta forma, tem-se dado atenção redobrada 
a este aspecto na preparação e implementação dos atuais planos de 
manejo, buscando a concretização de ações efetivas com a população 
do entorno para minimizar os impactos negativos sobre a UC.

O estabelecimento de zonas de amortecimento pode ser feito com 
uso de módulos agroflorestais como amenizadores da degradação das 
bordas dos fragmentos. Esta prática pode reduzir significativamente 
possíveis efeitos negativos ocasionados por pastagens e práticas agrí-
colas de campo aberto. Do ponto de vista socioeconômico, a exploração 
da zona agroflorestal proporciona um espaço diversificado e produtivo 
para as comunidades rurais vizinhas, além de uma provável redução 
nos conflitos e antagonismos entre usuários do entorno e a fauna e flora 
presentes nos fragmentos.

O manejo de zonas de amortecimento também tem sido implemen-
tado pelo Projeto Pontal, denominado Projeto Abraço Verde (Figura 3), 
com os objetivos específicos de:

a) implantar uma faixa tampão de, no mínimo, 50 metros de lar-
gura, com uso de módulos agrossilviculturais (árvores e arbustos de 
múltiplos usos consorciados com culturas agrícolas) nas propriedades 
vizinhas aos fragmentos florestais;
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b) implantar uma faixa tampão de, no mínimo, 50 metros de lar-
gura, com uso de módulos silvopastoris (árvores e arbustos de múltiplos 
usos consorciados com pastagens) nas propriedades vizinhas aos frag-
mentos florestais; 

c) controlar e diminuir as perturbações antrópicas e os efeitos de 
borda no remanescente florestal;

d) produzir bens (frutos, madeira, lenha, mel, ervas medicinais, 
matéria orgânica, forragem etc.) e serviços (quebra vento, cerva viva, 
conservação e fertilidade do solo, aumento da produtividade agro-
pecuária, diversificação das atividades produtivas, aceiros, sombra, 
lazer etc.);

e) gerar, transferir e multiplicar os conhecimentos e resultados para 
outros fragmentos florestais e suas respectivas comunidades de entor-
no, pequenos e médios agricultores e disseminar práticas agroflorestais 
na região.

2.3. Manejo agroecológico

Abraço Verde amenizando o impacto nas bordas do fragmento florestal.Fig.3

A tecnologia atualmente recomendada aos agricultores pelos 
órgãos oficiais de extensão rural, baseada no emprego de sementes 
melhoradas, adubos de alta solubilidade e agrotóxicos para o controle 
de ervas, doenças e insetos, tem demonstrado ser inadequada à reali-
dade ambiental e socioeconômica. A manutenção da produtividade das 
lavouras, principalmente nos solos de baixa fertilidade natural, exige o 
uso cada vez maior de adubos acarretando maiores custos de produção 
e, muitas vezes, no endividamento dos agricultores. Este fato propicia 
um aumento da pressão sobre os remanescentes florestais onde a extra-
ção vegetal representa uma fonte alternativa de renda.

As experiências agroecológicas iniciadas por alguns agricultores 
vêm de encontro ao avanço de um processo de degradação acentuada 
dos recursos naturais, em especial do solo e da água e, por que não 
dizer, da própria agricultura familiar. As técnicas e insumos utilizados no 
modelo oficial, aos poucos estão sendo substituídos por práticas susten-
táveis, que levam em conta os objetivos e circunstâncias socioeconômi-
cas dos agricultores, além do respeito ao ambiente natural.

Um dos primeiros passos deste trabalho é o resgate de varie-
dades crioulas de alimentos importantes na economia dos sistemas de 
produção familiar como o milho, o feijão e a batata. Sementes de uso 
tradicional são resgatadas junto às diversas comunidades de determi-
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nada região e utilizadas em ensaios de avaliação, num trabalho conjunto 
envolvendo grupos de agricultores, sindicatos, organizações não gover-
namentais, institutos de pesquisa agropecuária e universidades. Um dos 
principais objetivos é tornar possível aos agricultores a produção de 
sementes a partir de materiais adaptados às condições agroclimáticas 
locais. Nestes ensaios os agricultores podem avaliar as diferentes varie-
dades existentes na região, comparando-as com os materiais comer-
ciais. Como exemplo desta variabilidade, no Estado do Paraná até o ano 
de 1999, foram resgatadas cerca de 98 variedades de feijão e 112 varie-
dades de milho, além de espécies hortícolas e medicinais13.

Um outro modo de garantir a perpetuação destes materiais na for-
ma de sementes ou mudas, é por meio da realização das já consagradas 
feiras municipais de sementes, permitindo que diferentes comunidades 
exponham e compartilhem toda a sua biodiversidade. 

Concomitantemente ao trabalho de resgate de variedades, também 
estão sendo testadas práticas para a recuperação e o uso sustentável 
dos solos. Técnicas de adubação verde e o plantio direto sem uso de 
herbicidas têm sido utilizadas para conter os processos de erosão, res-
taurar a fertilidade do solo e eliminar o uso dos adubos solúveis e de 
agrotóxicos. Neste sentido, um dos principais avanços dos grupos de 
agricultores foi o desenvolvimento de adubos orgânicos caseiros a par-
tir do teste de diferentes formulações empregadas comercialmente na 
produção agroecológica. 

2.4. Manejo Agroflorestal

Agrofloresta é um tipo de manejo do solo no qual principalmente 
culturas lenhosas permanentes são consorciadas com culturas anuais 
e(ou) criação de animais domésticos. Com este consórcio procuram-
se combinações especiais que proporcionem interações econômicas e 
ecológicas entre os componentes agroflorestais. 

Mesmo os corredores florestais podem ter outras finalidades além 
de servir à biota. Eles podem subsidiar práticas que permitam o consor-
ciamento de espécies nativas e de valor econômico como frutíferas, 
madeireiras e olerícolas. O plantio de culturas anuais nas entrelinhas 
dos corredores pode favorecer a condição arbórea, pois o manejo dado à 
cultura anual para o controle de pragas, plantas invasoras e outros pos-
sibilita o desenvolvimento do conjunto das espécies empregadas. 

Num ambiente florestal em equilíbrio, a alta produtividade é resul-
tado da dinâmica e da ciclagem dos nutrientes dentro do sistema: nutri-
entes das folhas que caem, dos ramos, dos frutos, de árvores tomba-
das e até da própria água da chuva que atravessa a copa das árvores. 
Quando esta dinâmica é quebrada com o objetivo de se cultivar a terra, 
é necessária a introdução de energia e matéria externas para obter-se 
produtividade alta e contínua. Isto pode ser resumido no esquema repre-
sentado na Figura 4.

O uso de associações de lavouras e florestas, denominado sistema 
agroflorestal, tem por objetivo aliar os benefícios mútuos que as espé-
cies de cada categoria podem oferecer. Desta forma, as práticas agroflo-
restais podem contar com sistemas mais simples como consórcios de 
duas ou três espécies, até sistemas mais complexos, como é o caso do 
manejo regenerativo florestal.

Tecnicamente, os sistemas agroflorestais são mais viáveis em 
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Fig.4

regime de produção familiar, nos quais os agricultores residem na 
propriedade que, geralmente, é de pequeno porte. Mas isso não invia-
biliza a implantação desses sistemas em propriedades que funcionam 
sob regime empresarial, sendo conferido a estes sistemas um caráter 
secundário. 

Um exemplo de manejo agroflorestal tradicional é a condução da 
silvicultura da erva-mate nas florestas. As práticas desenvolvidas auxilia-
ram os agricultores a observar que a erva-mate tem melhor desenvolvi-
mento junto com a floresta e que as mudas não morrem com a estiagem, 
nem são prejudicadas pelo sol. As formigas atacam menos e não é pre-
ciso limpar a área, pois o sombreamento natural controla as gramíneas 
e a adubação ocorre naturalmente, via ciclagem de nutrientes.

Apesar da erva-mate ser o “gancho” central das práticas, observa-
se que os agricultores têm valorizado a diversidade vegetal por meio 
de outras rendas advindas da agrofloresta, como plantas medicinais, 
pinhão, lenha, madeira e frutas nativas.

Outro exemplo de modelo agroflorestal é a plantação de cacau sob 
o sistema de cabruca. Essa prática, teoricamente menos danosa às for-
mações florestais do sul da Bahia, em relação à implantação da pecuária 
e principalmente em relação ao incremento no grau de conectividade 
interfragmentos, está sendo gradativamente substituída devido às cons-
tantes quedas no preço do cacau na última década, além da infestação 
pela praga conhecida como vassoura-de-bruxa. A viabilização desta ativi-
dade seria mais interessante do que a sua substituição pela pecuária.

A utilização destes modelos pode se dar por diversas formas de 
manejo de exploração econômica, desde que não comprometa, no 
longo prazo, a cobertura arbórea que efetivamente compõe o corredor 
como elemento de conexão de florestas.

2. 5. Restauração ambiental

A restauração ambiental é o processo pelo qual são promovidas 
intervenções, para a recomposição dos processos funcionais de deter-
minado ecossistema degradado de modo a retornar ao processo suces-
sional natural, conforme as condições edáficas e climáticas de determi-
nado local.

A forma mais simples deste processo é o isolamento de determi-

Caracterização esquemática da dinâmica dos sistemas floresta e agricultura.
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nada área degradada das intervenções antrópicas, como agropecuária, 
fogo, extração de madeira e outras. Em locais onde as condições climáti-
cas propiciam o desenvolvimento de florestas, onde existem propágu-
los para o repovoamento da área (florestas remanescentes) e onde os 
solos não estão extremamente degradados (como em áreas minera-
das), a própria natureza incumbe-se de retornar aos processos naturais 
de recuperação por meio da sucessão vegetal. Este procedimento é 
extremamente vantajoso em virtude de seu baixo custo de implantação 
comparado às outras técnicas de restauração.

No processo de restauração florestal induzido, a elaboração do 
desenho do manejo a ser implantado deve considerar o bioma de domínio, 
situação de declividade do terreno, tipo de solo, uso pretérito e atual do 
solo, drenagem e contenção de escoamento superficial. Então um padrão 
pode ser definido, baseado no propósito ao qual se destina o plantio 
– recuperação de floresta, plantio adensado e áreas para consorciamento 
de espécies nativas e produtivas. O espaçamento depende do sistema e 
espécies que serão usadas e das condições ambientais. Considerado isso, 
a escolha das espécies a serem empregadas pode ser definida de acordo 
com o bioma presente. Preferencialmente, devem ser empregadas espé-
cies variadas de árvores nativas, não perdendo de vista que existem dife-
rentes tipos de acordo com o ritmo e exigências de crescimento:

- espécies pioneiras ou iniciais – são as que surgem primeiro 
em áreas que estão se regenerando (borda de floresta e clareira, por 
exemplo); crescem rapidamente a pleno sol e a madeira é pouco 
resistente; estas espécies promovem o sombreamento inicial para o 
surgimento de outras;

- espécies secundárias iniciais – são as que surgem tão logo haja 
o sombreamento promovido pelas anteriores. Também crescem rápido 
e ainda oferecem condições para o estabelecimento de um sub-bosque 
composto por plantas rasteiras, folhagens, arbustos e mudas de outras 
espécies de crescimento mais lento;

-  espécies tardias – são as que surgem após condições de 
sombreamento denso de uma área em regeneração; têm crescimento 
mais lento, geralmente são mais raras e com madeira mais densa, 
muitas delas são as conhecidas madeiras de lei ou nobres.

Contudo, a escolha das espécies não reflete a realidade na aquisição 
das mesmas. Muitas vezes o fornecedor de mudas pode ter disponível 
um número limitado de espécies e indivíduos. Uma alternativa para 
a obtenção de mudas é a produção em viveiros locais, com coleta ou 
aquisição de frutos e sementes, beneficiamento, formação e manuten-
ção das mudas, que levam em média quatro meses para estarem aptas 
ao plantio no campo.

É recomendado o uso massivo de espécies pioneiras e secundárias 
iniciais no primeiro plantio, pois estas crescem rapidamente com 
exposição ao sol e têm baixa taxa de mortalidade. Nos anos subseqüen-
tes, podem ser empregadas espécies tardias em substituição às mudas 
mortas em anos anteriores, uma vez que sobreviventes poderão já estar 
promovendo o sombreamento. 

Definido tudo isso, inclusive as áreas que devem ser devidamente 
isoladas, o passo seguinte será o preparo do solo, adubação, coveamen-
to e plantio. É recomendado o plantio no início da estação chuvosa, 
visando um bom estabelecimento das mudas.

As áreas plantadas devem ser visitadas sistematicamente para 
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o monitoramento das condições de campo, disponibilidade de água, 
ataque de pragas e doenças, competição por plantas invasoras e mor-
talidade de mudas por dano físico, má formação, não adaptabilidade ao 
campo, sinistros e pisoteio por animais domésticos. Também deve ser 
realizado um acompanhamento do desenvolvimento das mudas para a 
obtenção de uma taxa de crescimento médio para cada espécie e para 
o conjunto. É recomendada a substituição das mudas mortas durante o 
processo de estabelecimento do sistema.

Dado o alto grau de fragmentação de ecossistemas como a Mata 
Atlântica, muitas vezes são encontrados remanescentes cuja interligação 
foi mantida por ambientes naturais como as matas ciliares ou mesmo 
faixas de florestas nativas que, dependendo do seu estado de conser-
vação, necessitam de enriquecimento de espécies. Aqueles fragmentos 
que se encontram complemente isolados, podem ser conectados empre-
gando exclusivamente espécies de árvores nativas.

3. Instrumentos econômicos e políticas públicas 

O manejo do entorno não depende somente da identificação dos 
principais fatores biológicos concorrentes para a formulação de uma 
estratégia ótima de seleção de fragmentos ao longo da paisagem, nem 
mesmo da técnica mais adequada para a viabilização do manejo, mas 
principalmente, dos instrumentos econômicos e das políticas públicas 
que podem ser implementadas, dadas as limitações ou oportunidades 
de natureza social, econômica e política. Essas questões estão intima-
mente associadas ao valor da terra dedicada à agricultura e à pecuária, 
bem como a certas características tais como proximidade do mercado 
consumidor e distribuição espacial das vias de acesso, que contribuem 
para determinar o valor potencial da terra para as atividades econômicas 
de determinada região.

Esses instrumentos incluem, dentre outros, a aquisição direta de 
terras de alto valor biológico, aproveitando o custo de oportunidade asso-
ciado ao valor da terra na região; a compra de conservation easements 
(instrumento similar aos incentivos associados às RPPNs, em utilização 
em vários países, em particular na Costa Rica); o incentivo aos municípios 
visando ao estabelecimento de Unidades de Conservação por meio do 
ICMS Ecológico (em operação em quatro estados da federação); impostos 
sobre produtos gerados por meio de práticas ambientalmente danosas; a 
venda de serviços ambientais associados ao seqüestro de carbono, além 
dos mecanismos de comando e controle usuais, como multas e outras 
penalidades associadas ao não cumprimento de dispositivos legais. 

É ainda relevante explorar os incentivos propiciados pelo ecoturis-
mo em determinadas regiões e a certificação independente, agre-
gando valor aos produtos e serviços obtidos em conformidade com os 
princípios do desenvolvimento sustentável e que têm mercado assegu-
rado em diversas regiões do país.

Os resultados teóricos diferenciais desses vários instrumentos e 
incentivos, juntamente com a análise do valor da terra mencionado 
anteriormente, podem ser gerados por meio de modelos em um Sistema 
de Informação Geográfica (SIG). A porção da paisagem de interesse a 
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ser examinada pode ser dividida, por exemplo, em células de um quilô-
metro, sendo que para cada célula haverá informações sobre (1) as car-
acterísticas da terra, incluindo a sua aptidão agrícola, além da presença 
de habitat florestal de importância para a fauna e a flora locais; (2) valor 
da terra e (3) lucratividade potencial. A partir desse sistema, estatísticas 
básicas do uso da terra poderão ser geradas abrangendo a produtivi-
dade, lucros e valor para a biodiversidade. 

O desafio da gestão ambiental implica na identificação de instru-
mentos que possam ser efetivamente adotados pelos proprietários de 
terra em um contexto que proporcione condições dignas de subsistência 
para os trabalhadores rurais.

Além dos mecanismos de incentivos econômicos e fiscais, o 
governo conta com um conjunto de leis e normas que lhe confere as 
condições necessárias para instrumentalizar o disciplinamento para a 
conservação e o uso da biodiversidade. A seguir estão relacionados, por 
sua importância e atualidade, alguns desses mecanismos:

Âmbito Federal - No âmbito federal, essas iniciativas estão expressas 
na Convenção sobre a Diversidade Biológica; no Programa Nacional da 
Diversidade Biológica do Brasil (PRONABIO); na Agenda 21; no projeto 
Corredores Ecológicos da Amazônia e Mata Atlântica do Subprograma 
de Unidades de Conservação e Manejo dos Recursos Naturais, no âmbi-
to do PPG-7; nas Reservas da Biosfera e em outros compromissos inter-
nacionais. Outras contribuições podem ser listadas como a atribuição 
constitucional da gestão ambiental aos Estados e Municípios; legislação 
federal sobre uso dos recursos hídricos (1997); Lei de Crimes Ambientais 
(1998); Decreto 750/93, que limita o corte das florestas em estágio médio 
e avançado de sucessão no bioma Mata Atlântica.

Âmbito Estadual – Como exemplo há alguns mecanismos instituídos 
no Estado do Paraná, mas com alguns mecanismos similares em outros 
estados, tais como a Política Estadual dos Recursos Hídricos já regula-
mentada e adotada por diversos estados; SISLEG/1999, legislação espe-
cial operacionalizando a manutenção e recuperação da Reserva Florestal 
Legal e Áreas de Preservação Permanente; Licenciamento Ambiental; Lei 
Florestal Paranaense - um dos primeiros estados a ter lei própria sobre 
as florestas (Lei 11.054/95) e o ICMS Ecológico.

4. Considerações finais

O manejo de habitats fragmentados visando à sua recuperação 
e conservação, e conseqüentemente, garantindo a sobrevivência das 
comunidades de espécies e suas inter-relações, não pode ser negligen-
ciado, sobretudo nos biomas que apresentam um acentuado índice de 
fragmentação como a Mata Atlântica. Áreas públicas e privadas isoladas, 
mesmo protegidas sob Unidades de Conservação, não são sustentáveis 
no longo prazo e não oferecem condições de viabilidade para uma lista 
considerável de espécies.

A utilização de diferentes técnicas de manejo na gestão das paisa-
gens fragmentadas deve considerar uma infinidade de aspectos, dos 
quais os mais importantes são: definição da área de abrangência (escala 
de trabalho); diagnósticos ambientais e socioeconômicos locais com os 
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respectivos indicadores de monitoramento; definição de áreas mínimas 
a serem conservadas; espacialização e sistematização de informações 
utilizando-se mapas e Sistemas de Informações Geográficas; conheci-
mento das técnicas de manejo locais e a participação do poder público 
(em suas várias instâncias), das comunidades e proprietários locais na 
concepção e implantação dessas técnicas. 

As experiências existentes indicam que sem instrumentos 
econômicos e políticas públicas adequadas o manejo de entorno dos 
remanescentes será pontual, temporário e ineficaz. Todo o esforço de 
implementação do manejo em determinada área requer a garantia de 
perpetuidade na conservação da mesma, por meio de uma gestão ambi-
ental que considere não somente as técnicas de manejo, mas também, o 
ambiente, o ser humano, a sociedade e todas as suas inter-relações.

A manutenção e o incremento de áreas naturais protegidas e dos 
benefícios ou serviços que elas proporcionam para as gerações presentes 
e futuras têm sido o grande desafio na área da conservação ambiental. 

5. Recomendações 

a. Preferencialmente, o manejo de entorno de fragmentos de áreas 
naturais deve ser uma intervenção planejada no contexto da gestão 
ambiental de uma determinada região.

b. A unidade de trabalho para o planejamento do manejo deve 
contemplar a análise da paisagem, privilegiando ações que aumentem o 
grau de conectividade e permitam a maximização do fluxo de indivíduos 
das diferentes espécies que compõem as comunidades florísticas e 
faunística, minimizando o grau de resistência da matriz de entorno.

c. As atividades de manejo devem ser embasadas em diagnósticos 
ambientais (flora, fauna, meio físico e suas inter-relações), de 
configuração da paisagem (tamanho, forma, disposição e qualidade 
de fragmentos, bacias hidrográficas, uso do solo), da avaliação 
socioeconômica (estrutura fundiária, comunidades humanas locais, 
organização social, traços culturais, cadeia produtiva, demografia), de 
recursos naturais (mananciais de água, recursos madeireiros, plantas 
medicinais, ecoturismo etc.) e Unidades de Conservação. 

d. O resultado das atividades de manejo deve ser monitorado 
por meio da utilização de indicadores biológicos, da paisagem e 
socioeconômicos.

e. Deve-se incentivar técnicas de manejo que abordem sistemas 
agroecológicos, agroflorestais e de restauração ambiental.

f. É necessário que as políticas públicas e as técnicas de manejo, 
como ferramentas que viabilizem a conservação ambiental e a sus-
tentabilidade social, sejam adequadas à realidade local.

g. Técnicas de manejo como a implantação de corredores eco-
lógicos deve contemplar o conjunto de Unidades de Conservação sob 
diferentes categorias de manejo, abrangendo os remanescentes florestais 
sob domínio público e privado, distribuídos em áreas representativas de 
diferentes ecossistemas de cada região, incluindo as áreas prioritárias 
para a conservação.

h. No planejamento regional a efetiva implantação de corredores 
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ecológicos deve considerar os instrumentos econômicos que viabilizem 
o seu estabelecimento. 

i. É imprescindível iniciar o levantamento sobre a realidade local 
abordando a comunidade e a sua relação com o meio ambiente 
(valoração, exploração, traços culturais etc.), envolvendo os diversos 
atores sociais.

j. Na implementação das práticas de manejo deve-se buscar 
parcerias com instituições governamentais, privadas, organizações da 
sociedade civil e as populações humanas e proprietários de terra da 
região.

k. Incentivar a elaboração e implementação de planos de manejo 
em unidades de conservação públicas e privadas, segundo o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC.
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Introdução

A diversidade observada nas comunidades biológicas é resultante 
de um processo dinâmico de equilíbrio entre a extinção e o surgimento 
de novas espécies (especiação) na biosfera1. Nesse contexto, a extinção é 
necessariamente o fim de qualquer espécie biológica, e deve ser encara-
da como um fenômeno natural e corriqueiro. O principal problema da 
fragmentação antrópica de habitats, assim como de outros fenômenos 
decorrentes do desenvolvimento humano, é que a demanda excessiva 
por recursos naturais e a magnitude das modificações impostas aos 
ecossistemas aceleram as taxas de extinção, pois geram perturbações 
em escala incompatível com a sobrevivência de grande quantidade de 
espécies, em particular nos ambientes mais complexos. Assim, a con-
servação se faz necessária para permitir a continuidade do equilíbrio 
de especiação e extinção numa escala semelhante àquela existente na 
natureza, independente das grandes perturbações geradas pela ativi-
dade humana. Tal necessidade é premente para impedir maiores perdas 
de diversidade biológica e seus efeitos ainda incertos sobre a própria 
existência humana.

Estratégias conservacionistas têm utilizado informações biológicas 
como número de espécies ou grupos de espécies, taxa indicadores e 
distribuições potenciais para caracterizar efeitos da fragmentação de 
habitats ou ainda, identificar e avaliar possíveis áreas para conserva-
ção2. Porém, a utilização destes parâmetros deve ser feita de maneira 
cuidadosa, com claro entendimento de seus significados biológicos e 
limitações, para garantir a preservação da biodiversidade com segu-
rança e eficiência máximas.

1. Entendendo a diversidade biológica

O termo biodiversidade engloba a variação de todas as formas de 
vida e em todos os níveis em que ela se manifesta, ou seja, dos genes 
às comunidades e ecossistemas (ver capítulos Fragmentação: alguns 
conceitos e Interações entre animais e plantas). Por ser algo multidimen-
sional, a tarefa de medir a biodiversidade torna-se especialmente difícil. 
Ainda assim, a diversidade biológica é considerada um tema central da 
ecologia e apresenta grande aplicação nos campos de monitoramento e 
conservação ambiental, onde é utilizada como um indicador de qualidade 
ambiental3. É comum a utilização da palavra diversidade como sinônimo 
de riqueza de espécies. De fato, a riqueza de espécies, definida como o 
número absoluto de espécies presentes na comunidade de determinado 
local, é o conceito mais simples e antigo de diversidade4. No entanto, a 
mera informação sobre riqueza de qualquer nível taxonômico é incom-
pleta e falha, por não levar em consideração a identidade das espécies 
presentes na comunidade, definida como a sua composição. Além do 
número e composição de espécies, outro aspecto importante da diver-
sidade diz respeito à abundância relativa, ou o quanto uma espécie é 
comum em relação às outras. Em qualquer comunidade, existem espé-
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cies mais comuns e mais raras e a razão da abundância destas espécies 
define os conceitos de eqüitabilidade e dominância (Figura 1).

Fig.1
Diferentes componentes da diversidade biológica exemplificados por comunidades hipotéticas. 
A comunidade ilustrada na figura A tem maior riqueza de espécies, enquanto que a exemplifi-
cada na figura B tem maior equitatividade entre as espécies.

2. Diversidade biológica no espaço geográfico

No contexto espacial, a diversidade biológica deve ser tratada em 
diferentes escalas, com variação entre local e regional. A diversidade 
local, também chamada diversidade alfa (α)5, é dada pelo número de 
espécies encontrado em uma determinada área restrita de relativa 
homogeneidade ambiental, ou seja, composta pelo mesmo tipo de habi-
tat (ver capítulo 1 - Fragmentação: alguns conceitos). Essa medida de 
diversidade será certamente influenciada pela definição de habitat, área 
e esforço de amostragem nas coletas dos organismos ali presentes.

A diversidade regional ou gama (γ)5, por sua vez, é dada pelo núme-
ro total de espécies encontrado em todos os tipos de habitats de uma 
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região biogeográfica, ou seja, é derivada do conjunto de diversidades 
locais. Novamente esse conceito torna-se maleável de acordo com as 
definições de região biogeográfica, em geral entendida pelos ecólogos 
como uma área geográfica sem barreiras que impeçam a dispersão de 
indivíduos das espécies consideradas. 

Quando cada espécie ocorre em todos os habitats e em toda exten-
são de uma região, a diversidade α torna-se igual à diversidade γ  (Figura 
2-a, d). Contudo, esta situação dificilmente é encontrada em ambientes 
naturais, pois as espécies não estão dispostas de forma homogênea1. Se 
algumas espécies ocorrem em apenas alguns habitats particulares ou 
localidades restritas, haverá valores diferentes de diversidade local den-
tro da mesma região (Figura 2-b). Assim, surge um novo componente da 
diversidade denominado diversidade beta (β), ou turnover de espécies. 
A diversidade β, portanto, fornece a variação na composição de espécies 
entre uma localidade e outra. Essa diversidade pode ser estimada sim-
plesmente pela razão entre a diversidade γ e a média das diversidades α 
amostradas numa região (β = γ / α ).

O conceito de diversidade β é muito importante para a formulação e 
implementação de políticas públicas de conservação ambiental. Mesmo 
as maiores Unidades de Conservação podem ser pequenas ao se conside-
rar uma escala de regiões biogeográficas (ou diversidade γ). Apenas em 
raros casos uma única reserva protegerá todas as formas de vida de uma 
região e, geralmente, as diferentes áreas são complementares no que diz 
respeito à manutenção da biodiversidade regional. 

Fig.2
Relação entre as diversidades α (local), γ (regional) e β (turnover). Em cada caso, temos uma 
região representada em cinza, uma localidade representada pelo quadrado verde e cada letra 
representa uma espécie distinta. 
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A questão das diferentes escalas de diversidade para o estabe-
lecimento de programas de conservação pode ser evidenciada pelo 
seguinte exemplo: o levantamento de moscas da família Drosophilidae 
feito pelo Projeto Cerrado em nove fragmentos naturais de Rondônia, 
revelou a presença de pelo menos 12 espécies. A diversidade α, ou seja, 
o número de espécies em cada fragmento, variou entre duas e oito espé-
cies6. Resultado semelhante ocorreu em seis fragmentos de cerrado em 
Minas Gerais, amostrados pelo mesmo projeto, onde foram encontradas 
ao menos 15 espécies e a diversidade α variou entre 10 e 13 espécies. 
Fica claro que nenhum dos fragmentos seria capaz de representar toda a 
fauna desses insetos nas suas respectivas regiões, portanto, para a sua 
preservação integral é vital a manutenção mínima de alguns dos frag-
mentos mais ricos em espécies sob áreas de proteção ambiental.

Diversas ferramentas são usadas na avaliação de problemas ambi-
entais decorrentes da fragmentação de habitats e na definição de estra-
tégias de manutenção da diversidade biológica de modo preciso. Entre 
essas ferramentas destacam-se índices de diversidade, bioindicadores, 
análise de viabilidade populacional, distribuição potencial de espécies 
e informações georreferenciadas. Seus usos e limitações são, a seguir, 
discutidos sinteticamente.

3. Índices de diversidade

Uma maneira sintética de descrever a diversidade biológica, para 
efeito de comparação entre as biotas de comunidades no espaço e no 
tempo, é a utilização de índices de diversidade. Cada índice possui 
particularidades que os tornam mais ou menos apropriados para deter-
minadas comparações e, nenhum deles pode ser considerado universal-
mente mais adequado para a caracterização de comunidades biológicas. 
Magurran3 e Lengendre & Legendre7 apresentam uma revisão dos índi-
ces propostos, com suas vantagens e limitações. 

Segundo Magurran3, os índices de diversidade podem ser divididos 
em três categorias:

a. índices baseados no número de espécies: são essencialmente 
uma medida do número de espécies na comunidade, como a própria 
riqueza de espécies;

b. índices baseados na abundância proporcional das espécies: 
consideram no seu cálculo tanto a abundância quanto a riqueza de 
espécies;

c. modelos de abundância de espécie: descrevem a distribuição da 
abundância das espécies nas comunidades biológicas.

Dentre as categorias acima, os índices mais utilizados em conserva-
ção e monitoramento ambiental, são os de riqueza de espécies e os que 
medem simultaneamente a riqueza e a abundância das comunidades. 

Os índices que consideram somente o número de espécies dizem 
pouco sobre a organização das comunidades8, já que seu cálculo não 
distingue as espécies raras das comuns, nem as exóticas das nativas. 
Essa limitação pode levar a resultados onde comunidades diferentes 
mostram diversidades similares4,9, portanto, o uso deste parâmetro iso-
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ladamente pode levar a uma avaliação equivocada da área. Uma riqueza 
alta pode se referir somente à existência de muitas espécies generalistas 
ou invasoras, que não necessitam de ambientes bem conservados para 
manter suas populações. Espécies desse tipo necessitam de um menor 
esforço de conservação, porque se dispersam com grande facilidade e 
têm maior tolerância às alterações antrópicas, sendo comuns em áreas 
impactadas10. Assim, ao enfocar única e exclusivamente o maior número 
de espécies, pode-se despender mais recursos do que o necessário ou 
mesmo errar o alvo da conservação, em geral voltado para as espécies 
e ecossistemas mais raros e sensíveis. Por esse motivo, o emprego de 
tais índices como única ferramenta de caracterização da biota é pouco 
recomendado. 

Os índices baseados na abundância proporcional das espécies são 
caracterizados por medir tanto a eqüitabilidade quanto a riqueza de 
espécies. A combinação de dois índices de abundância proporcional - 
diversidade de Shannon e dominância de Simpson - tem larga utilização 
na descrição de comunidades biológicas. A medida α de Fischer, menos 
utilizada, tem a propriedade muito conveniente de ser independente do 
tamanho da amostra. Recentemente foi demonstrado que essa medida 
seria a aproximação de um número fundamental da diversidade biológi-
ca, denominado θ, particular a cada comunidade biológica1. Assim, o 
emprego da medida α de Fischer como descritor das comunidades 
biológicas tende a se disseminar nos próximos anos e pode se transfor-
mar num descritor síntese. No entanto, tais proposições são ainda muito 
novas, sem a devida sedimentação no meio acadêmico. 

Os índices de abundância proporcional também apresentam limitações e 
talvez seu ponto mais fraco seja o fato de combinar as diferentes informações 
de que tratam11,12. Como mesclam dois parâmetros distintos, a contribuição 
de cada um deles para o valor final do índice não é definida de modo claro. 

Os aspectos acima discutidos podem ser evidenciados pela análise 
dos índices da comunidade de borboletas frugívoras em diversos ambi-
entes estudados no sul da Bahia pelo Projeto Restauna (Tabela 1). Obser-
va-se que a riqueza média de espécies é maior nos ambientes mais 
perturbados (coluna 2), fato atribuído principalmente ao surgimento de 
espécies invasoras não florestais (excluídas na coluna 3). Nesse caso, 
observa-se que uma análise baseada apenas na riqueza, sem conside-
rar a qualidade das espécies, traria resultados equivocados. Os índices 
baseados na abundância proporcional (colunas 4 a 6) mostram que os 
ambientes mais preservados têm comunidades mais eqüitativas: enquan-
to cerca de 20 espécies dividem a dominância das florestas preservadas, 
somente sete espécies dominam os seringais (coluna 6). Também é pos-
sível notar que, no caso das borboletas frugívoras de Una, a perturbação 
antrópica decorrente do corte seletivo de madeira beneficia boa parte 
da comunidade, mesmo ao se considerar somente a parcela florestal. 
Embora favoreça um maior número de espécies, o corte seletivo tem 
efeito deletério sobre as populações de algumas borboletas florestais 
sensíveis, fato não evidenciado pelos índices que não discriminam entre 
espécies prejudicadas e beneficiadas. Neste ponto, faz-se necessário o 
estudo da composição de espécies para obter uma interpretação clara 
do significado biológico de um índice de diversidade. 

Cabe ainda ressaltar que não existe necessariamente uma rela-
ção linear e unidirecional entre os valores de um índice de diversidade 
qualquer e o grau de conservação da área onde as comunidades ocorrem. 
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Uma comunidade pode ser rica em espécies e apresentar altos valores 
de índices de diversidade, mas ainda assim estar bastante perturbada. A 
falta desse entendimento tem gerado interpretações errôneas, capazes 
de resultar em decisões e escolhas com falso embasamento biológico.

Tabela 1. Índices de diversidade das comunidades de borboletas frugívoras obtidos em diferentes ambientes 
na região de Una, Ba.

Riqueza (média)
Riqueza de espécies 

florestais (média)
Alfa de Fischer Shannon Simpsom (invertido)

Floresta 
preservada

10,22 10,22 14,63 3,28 20,51

Floresta c/ corte 
seletivo

12,87 12,22 18,28 3,53 24,91

Capoeira 12,5 9,89 17,97 3,25 15,07

Cabruca 12,11 10,44 13,06 2,75 9,45

Seringal 13,28 9,39 8,71 2,51 6,92

Os valores da maioria dos índices de diversidade variam conforme o 
tamanho (à exceção da medida α de Fischer) e o momento da amostragem. 
Se o objetivo for uma comparação entre comunidades, como no caso das 
questões de fragmentação de habitat, é essencial que as amostras para 
cálculo dos índices tenham tamanhos semelhantes e sejam bem definidas 
no tempo e espaço. Comunidades distintas amostradas em períodos dife-
rentes (p. ex.: diferentes épocas do ano) e por meio de diferentes metodo-
logias ou esforços de amostragem desiguais, não devem, em princípio, 
ser comparadas por índices de diversidade.

Uma vez decidida a utilização de determinado índice, a interpreta-
ção do seu resultado numérico deve ter uma congruência biológica, só 
obtida quando a contribuição da riqueza, abundância e composição de 
espécies são analisadas separadamente. Assim, nenhum índice de diver-
sidade deve ser utilizado como ferramenta única para a caracterização 
de uma comunidade, e nem deve ser empregado sem o conhecimento 
prévio de suas limitações e pressupostos.

4. Bioindicadores

O conceito de bioindicador se refere a um parâmetro biológico de 
comportamento conhecido diante da variação de determinada condição 
externa ou de estresse. Ele deve ser capaz de diagnosticar, de forma rápida 
e objetiva por intermédio da análise de seu estado, a condição em que se 
encontra um sistema biológico. Certos parâmetros biológicos respondem 
ao estresse ou mudanças ambientais dentro de frações de segundo (p. ex.: 
reações neurais ou moleculares), enquanto outros têm resposta medida 
em gerações ou anos (p. ex.: populações, comunidades ou ecossistemas)13. 
Assim, diversos organismos podem ser utilizados como bioindicadores em 
diferentes níveis, tais como molecular, bioquímico, fisiológico, comporta-
mental, imunológico, histológico, populacional e de comunidades.
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 Ao se examinar problemas relativos à fragmentação de habitats, 
costuma-se utilizar bioindicadores nos níveis de espécie, populações 
e comunidades biológicas. Tais interpretações seguem a idéia de que 
as comunidades biológicas respondem aos impactos que sofrem pelas 
modificações de suas características estruturais e funcionais e, portanto, 
possuem componentes capazes de servir como ferramentas para o 
monitoramento15,16.

A presença e abundância relativa de espécies biológicas, parâme-
tros indicadores no nível das comunidades, são úteis especialmente para 
diagnosticar o estado da biota dos fragmentos ou áreas de preserva-
ção. Para ser bom bioindicador, além de responder de maneira clara às 
alterações ambientais, uma espécie ou grupo de espécies deve ser con-
spícua e facilmente amostrável14. Além disso, é necessário considerar 
que todas as espécies apresentam certo grau de plasticidade ecológica 
ou vagilidade e, portanto, podem ocorrer com maior ou menor abundân-
cia em diferentes habitats. Neste contexto, não só o registro das espé-
cies indicadoras, sejam animais ou vegetais, mas principalmente as suas 
abundâncias relativas na comunidade, contribuem para uma interpreta-
ção correta do quadro observado (Figura 3). 

Em alguns casos, quando as espécies são bastante exigentes quan-
to à qualidade do ambiente em que vivem, os cuidados supracitados 
podem ser relaxados e a simples ocorrência é suficiente para atestar 
um habitat saudável. Assim, determinadas abelhas sem ferrão, como a 
mandaçaia (Melipona quadrifasciata), estudadas na região de Belo Hori-
zonte (MG), só ocorreram em fragmentos urbanos com vegetação bem 
conservada, devido às suas exigências quanto aos locais de construção 
de colônias, em ocos de árvores grossas e altas. Do mesmo modo, certas 

Fig.3

a. Exemplo de espécie indicadora da qualidade ambiental. b. Espécies invasoras indicadoras de perturbação ambiental. 
c. Espécies raras da comunidade florestal capazes de indicar perturbações. Notar que as abundâncias relativas são 
importantes para caracterizar o indicador e discriminar o gradiente ambiental em todos os exemplos. Todos os casos 
representam espécies da comunidade de borboletas frugívoras de Una, BA, estudadas pelo  Projeto RestaUna.
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borboletas frugívoras das florestas de Una foram restritas aos fragmen-
tos com mais de 1.000ha, provavelmente por questões relacionadas à 
dinâmica das plantas hospedeiras de suas larvas (Figura 3-a). 

Por outro lado, a presença de espécies invasoras ou exóticas, geral-
mente representa uma situação de perturbação na comunidade, funcionan-
do assim como um indicador da alteração dos habitats (Figura 3-b). Além 
dessas, algumas espécies nativas são muito raras para serem detectadas 
em amostragens, mas podem se tornar abundantes sob condições de 
perturbação, aumentando a probabilidade de serem encontradas. O apa-
recimento de tais espécies na amostragem aponta a ocorrência de algo 
anormal (Figura 3-c). Ainda, em comunidades alteradas por atividades 
antrópicas, freqüentemente observa-se uma diminuição no número de 
espécies e um aumento de dominância das espécies mais comuns, uma 
vez que essas perturbações freqüentemente resultam na simplificação 
do ambiente natural. Como conseqüência, nessas comunidades existe 
uma maior propensão de se encontrar espécies com potencial indicativo 
para ambientes alterados do que para ambientes preservados.

Espécies bioindicadoras podem ser encontradas nas comunidades 
pelágica, bentônica ou litorânea, dos ecossistemas aquáticos continen-
tais. Informações dos parágrafos seguintes, obtidos pela equipe do Pro-
jeto Água Doce, ilustram essa situação.

Nos reservatórios do rio Tietê, SP, as espécies de algas do gênero 
Microcystis e Anabaena são tipicamente encontradas em ambientes 
enriquecidos por despejos ricos em nitrogênio e fósforo, predomi-
nando nas três primeiras represas da cascata de reservatórios (Barra 
Bonita, Bariri e Ibitinga). Por outro lado, as desmidiáceas (Micrasteria, 
Pediastrum, Cosmarium e outras) são indicadoras de águas pobres em 
nutrientes, como os lagos oligotróficos do Vale do rio Doce, MG (lagos 
Aníbal e Dom Helvécio).

Algas diatomáceas também são mais adaptadas às águas turbu-
lentas, ricas em nutrientes, onde a taxa de reprodução elevada é mais 
importante do que a capacidade de movimento. Por outro lado, os 
flagelados, de maior tamanho e com capacidade de movimento, giram 
e geram pequenas turbulências que favorecem a absorção de nutrientes 
em águas oligotróficas e estratificadas. Esses grupos respondem rapida-
mente às mudanças devido ao curto tempo de divisão celular (poucos 
dias), com respostas quase simultâneas aos eventos. No entanto, não 
são úteis como registro histórico ou de eventos passados, podendo 
ser utilizadas como bioindicadoras somente durante ou imediatamente 
após a ocorrência dos eventos.

Entre a comunidade zooplanctônica algumas espécies são reconhe-
cidamente indicadoras de condições ambientais. Nos reservatórios do 
rio Tietê, os microcrustáceos Thermocylops minutus e Thermocyclops 
decipiens (Crustacea, Copepoda Cyclopoida) são indicadores de ambi-
entes oligotróficos e eutrofizados, respectivamente. Outros micro-
crustáceos, como Argyrodiaptomus furcatus e Notodiaptomus iheringi  
(Crustacea, Copepoda, Calanoida) também alternam sua ocorrência, 
sendo o primeiro característico de ambientes com baixas concentra-
ções de nutrientes e o segundo, em corpos d’água mais eutrofizados. 
No reservatório do Lobo (Itirapina, SP) a espécie A. furcatus foi substi-
tuída pela espécie N. iheringi quando a represa passou de oligotrófica 
a mesotrófica, após o impacto de atividades de mineração e ocupação 
da bacia hidrográfica. Portanto, essas espécies são bons indicadores do 
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grau de preservação ou de distúrbio dos ecossistemas aquáticos. 
A comunidade bentônica compreende organismos que, pela redu-

zida mobilidade, são mais sensíveis às perturbações locais ou aos fenô-
menos esporádicos, do que os organismos planctônicos. Assim, são 
adequados para evidenciar perturbações recentes, das quais freqüente-
mente não restam vestígios evidentes no meio aquático. As larvas de 
insetos aquáticos dos grupos Trichoptera e Ephemeroptera, por exem-
plo, são indicadoras de águas limpas, não poluídas, como verificado na 
represa de Ponte Nova, SP, enquanto que a dominância de Hirudinea 
(sanguessugas) e Oligochaeta indica poluição orgânica (represa de 
Bariri, SP). Entre as macrófitas aquáticas, os gêneros Pistia (alface-
d’água) e Eichornia (aguapé) são indicadores de ambientes altamente 
enriquecidos (seja natural ou artificialmente), como verificado nos reser-
vatórios do rio Tiete, enquanto que Utricularia sp e Nymphaea sp são 
preferencialmente encontradas em águas pobres em nutrientes, como 
as lagoas do Vale do rio Doce, MG.

Outra questão importante diz respeito às generalizações sobre os 
organismos bioindicadores. Segundo dados obtidos no Projeto Frag-
mentação Sutil, o rato-do-mato da espécie Oryzomys russatus pode ser 
considerado um indicador de qualidade ambiental, porque teve ocor-
rência restrita aos trechos preservados de mata contínua da bacia do 
Rio Macacu, RJ. Já em matas de tabuleiro do sul da Bahia estudadas 
pelo Projeto Restauna, onde O. russatus tem distribuição marginal, este 
foi apanhado em áreas perturbadas, enquanto outra espécie de rato-do-
mato (Oryzomys laticeps) foi mais abundante nas florestas preservadas. 
Esses resultados evidenciam que a mesma espécie não é, necessaria-
mente, um bom indicador ao longo de toda a sua área de ocorrência, e 
que generalizações devem ser feitas com cautela. 

Estratégia Hotspots (riqueza, endemismo, ameaça)

Os taxa bioindicadores têm sido uma ferramenta de larga utiliza-
ção na elaboração de estratégias de conservação por meio da aplicação 
do conceito de hotspots. Entende-se por hotspots as regiões ou países 
excepcionalmente ricos em biodiversidade e endemismos, cujas áreas 
naturais se encontram bastante fragmentadas, reduzidas e enfrentam 
pressões antrópicas significativas. A conservação desses centros de 
endemismo preveniria a extinção de uma quantidade elevada de espé-
cies, além estabelecer uma relação de biodiversidade protegida por 
área, mais vantajosa. Dada a sua importância, os hotspots recebem hoje 
a maior parte dos recursos para financiamentos de projetos de proteção 
e pesquisa17. 

O principal critério para determinar o status de um hotspot é o 
endemismo, considerado mais apropriado que a diversidade total de 
espécies ou ecossistemas, porque espécies endêmicas tendem a ser as 
primeiras a desaparecer em resposta ao impacto antrópico. Além disso, 
tal critério deixa claro que a sobrevivência de uma dada espécie depende 
totalmente do hotspot/ecossistema em questão. No entanto, um hotspot 
costuma ser uma área geográfica de proporções enormes, às vezes con-
tinentais, o que torna difícil o planejamento local ou regional das priori-
dades em conservação. Isso ocorre devido às contradições encontradas 
nos padrões de distribuição da diversidade de diferentes grupos animais 
em diferentes escalas de resolução. Em uma escala global ou continen-
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tal, observa-se correspondência entre os padrões de riqueza, endemis-
mo e número de espécies ameaçadas de diferentes grupos biológicos. 
Porém, estudos realizados em escalas menores têm demonstrado que as 
regiões geográficas ricas em espécies, em endemismos ou em espécies 
ameaçadas de grupos bem estudados, como mamíferos, aves e plantas, 
nem sempre se sobrepõem. Ou seja, hotspots para certos grupos não o 
são necessariamente para todos os grupos2,17. 

Esta falta de coincidência entre a distribuição dos taxa e o critério 
tradicional de escolha de áreas prioritárias para conservação, implica 
que toda informação disponível baseada em espécies deve ser incor-
porada em avaliações regionais de conservação, pois é desejável que o 
método para determinação de áreas prioritárias para conservação tam-
bém englobe a diversidade dos taxa. Tal fato enfatiza a necessidade e 
importância das pesquisas de campo nos esforços de conservação2.

Uma tentativa de reduzir as discrepâncias de escala geográfica e 
sua interferência nas decisões de conservação, foi proposta pela Con-
servation International (CI) a determinação de áreas prioritárias para 
proteção em escala regional dentro dos hotspots. Diante da carência de 
informações sobre como e o que preservar, um dos maiores desafios 
para os responsáveis pelas decisões na área de conservação é o estabe-
lecimento de linhas de financiamento para a biodiversidade. Assim, nos 
workshops regionais, são feitas análises detalhadas para a determinação 
das áreas de maior diversidade e que estão sujeitas a um maior grau 
de ameaças dentro de cada bioma, a partir de dados biológicos, sócio-
econômicos, cartográficos, imagens de satélite e avaliações de especia-
listas. O componente biodiversidade é dividido em diferentes grupos 
taxonômicos, onde é enfatizada a distribuição de espécies endêmicas, 
raras ou ameaçadas, a análise do conhecimento atual de cada grupo e 
seu status de conservação. A priorização das áreas e seu mapeamento 
levam ainda em consideração, a integridade dos ecossistemas e as opor-
tunidades de ações de conservação18,19.

Um mecanismo eficiente para maximizar o número de espécies 
protegidas é a utilização de métodos complementares, onde as espécies 
contidas em reservas existentes são identificadas e então novos locais 
são selecionados para a adição do maior número de outras espécies. 
A maximização desse mecanismo consiste em escolher os hotspots 
de raridade ou endemismo – locais ricos em espécies com distribuição 
restrita. A inclusão destes locais em uma rede de áreas protegidas, de 
modo a contemplar todas as espécies, tende a reduzir o número de 
locais necessários. É possível englobar o maior número de espécies no 
menor número de locais quando a análise é iniciada a partir das áreas 
que contêm espécies de distribuição restrita, e que, por conseqüência, 
têm em geral, uma riqueza mais baixa, ao invés de iniciar com as locali-
dades mais ricas. Este princípio assegura a representação da maioria 
das espécies, inclusive aquelas raras, em áreas de conservação de 
maneira eficiente. Porém, no mundo fático das decisões sobre conser-
vação, a questão mais relevante geralmente é: dada a oportunidade de 
se proteger apenas um pequeno número de locais, que proporção da 
diversidade total é capturada nas áreas prioritárias que são identificadas 
com base nas várias metodologias? Onde o número de locais é limitado, 
métodos baseados na riqueza possuem um desempenho relativamente 
satisfatório.

Alguns parâmetros populacionais de natureza genética, morfomé-
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trica ou patológica, e os processos interativos entre animais e plantas 
podem fornecer indicativos para avaliação do processo de fragmentação 
e estado de conservação dos remanescentes florestais. O estudo da inte-
ração entre animais e plantas é útil porque muitas plantas necessitam 
dos animais para dispersarem suas sementes, enquanto esses animais 
dependem das plantas que lhes fornecem alimento20,21 (ver capítulo Inte-
rações entre animais e plantas). Desse modo, a disponibilidade de frutos 
influencia a abundância de animais frugívoros em habitats particulares, 
seus deslocamentos para forrageamento e aspectos importantes do seu 
ciclo de vida22. Os frugívoros, por sua vez, influenciam a composição 
florística de uma comunidade, mediando o processo de sucessão que 
ocorre após pequenos ou grandes distúrbios e modificando o padrão de 
distribuição espacial de plantas21. Assim, as alterações antrópicas nos 
ecossistemas podem ter um impacto profundo sobre animais frugívoros 
e plantas. Informações provenientes desses indicadores são extrema-
mente úteis por permitir a detecção prematura de problemas capazes 
de extinguir espécies, ou de alterar comunidades biológicas de modo 
drástico. 

O Projeto Araucária verificou que a retirada do sub-bosque para 
a criação de gado ou a extração seletiva de madeira, afetaram a dis-
ponibilidade de frutos para a fauna silvestre. No Parque Estadual das 
Araucárias (PR), por exemplo, onde houve grande alteração pretérita 
da floresta, o sub-bosque é dominado por bambus. É muito provável 
que algumas espécies de aves frugívoras comuns no bioma e não regis-
tradas na área, como o tucano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus) 
e o tangará-dançador (Chiroxiphia caudata), tenham desaparecido em 
função da ausência de plantas zoocóricas. Apesar da família Lauraceae 
ser uma das mais representativas desta formação florestal, foram raros 
os registros de consumo de seus frutos. Conforme discutido acima, isto 
provavelmente está relacionado à perda dos seus principais consumi-
dores e dispersores de sementes.

No mesmo projeto, algumas plantas da família Solanaceae 
(jaós, tomatinhos, mata-cavalos), características de áreas abertas ou 
secundárias, foram abundantes na área de estudo, enquanto espécies 
de figueiras (Ficus spp.) e jaborandis (Piper spp.) foram pouco freqüen-
tes nos remanescentes visitados. Ao mesmo tempo, o morcego-fruteiro 
(Sturnira lilium) especialista no consumo de frutos de solanáceas, foi a 
espécie de morcego mais capturada, enquanto morcegos dos gêneros 
Artibeus e Carollia, principais dispersores de figueira e jaborandi foram 
apanhados em pequeno número.

Com esses exemplos, mostra-se a possibilidade de fazer inferências 
sobre a presença, ausência ou abundância de alguns grupos animais 
com base na presença, ausência ou abundância de determinados grupos 
vegetais e vice-versa. Embora, em muitos casos, fatores biogeográficos 
possam explicar distribuições desiguais, em outros, estas diferenças 
podem ser atribuídas à alteração antrópica do ambiente, devido à 
redução direta na oferta de alimento. 

É preciso mencionar que esses indicadores são bastante dispendio-
sos com relação a tempo e recursos, pois enquanto o exame dos parâ-
metros genéticos e populacionais necessita do apoio de uma base labo-
ratorial sofisticada, o estudo das relações entre planta/animal depende 
de um exame detalhado da dieta dos animais envolvidos e da identifica-
ção e acompanhamento fenológico das plantas, com conseqüente par-
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ticipação de especialistas nos grupos taxonômicos e longos períodos de 
trabalho de campo, para reunir um volume significativo de informações. 
Desse modo, seu emprego é mais recomendado para monitorar espé-
cies-chave, ou espécies foco de programas de conservação e evolução 
da paisagem fragmentada.

Outra forma de caracterizar sistemas biológicos consiste em iden-
tificar biótopos-chave, como aqueles mais produtivos, sensíveis ou que 
concentram maior biodiversidade25. Por exemplo, ao estudar a distri-
buição espacial e temporal das atividades de alimentação e descanso 
das comunidades de peixes de igarapés na Amazônia, verificou-se que 
meandros e margens dos cursos são os biótopos principais na manuten-
ção da riqueza de peixes23, sendo sugerido o uso dos biótopos em proje-
tos de conservação e manejo.

5. Variáveis ambientais

As variáveis ambientais podem constituir uma importante ferra-
menta para o estudo de alguns grupos biológicos, sendo determinantes 
no estabelecimento de espécies em uma determinada área. Em zonas 
costeiras, por exemplo, a presença de espécies bentônicas é determina-
da por variáveis como temperatura, salinidade e o tipo de sedimentos. O 
Projeto Aves Migratórias verificou diferenças na abundância desses organ-
ismos entre diferentes praias estudadas no norte do Brasil (Figura 4). Den-

Fig.4 Abundância dos organismos bentônicos de praia arenosa da costa norte do Brasil, no período 
de novembro de 1998 a dezembro de 2000.
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tre as variáveis ambientais encontradas nas áreas estudadas, o tipo de 
sedimento, a porcentagem de matéria orgânica e a própria topografia da 
praia pareceram ser fundamentais para determinar o estabelecimento da 
fauna bentônica. Provavelmente essa combinação de fatores é respon-
sável pela grande diferença na abundância de organismos bentônicos 
entre ilha de Maiaú, praia abrigada cujo sedimento é caracterizado como 
areia fina, e a praia de Panaquatira (Figura 4), mais batida, com forte 
influência das ondas e com mistura de sedimentos finos e grosseiros. 
Foi verificado também que os poliquetos Laeonereis acuta e Capitella 
capitata, mais resistentes, são indicativos de determinadas condições 
ambientais características das regiões superiores das zonas entre marés 
e de afluentes de água doce.

No Projeto Restauna (BA), a estrutura espacial da vegetação de 
florestas, capoeiras, cabrucas e seringais foi um fator importante para 
determinar a presença ou abundância de muitas espécies de aves, 
mamíferos, répteis, borboletas e outros animais. Embora a vegetação 
não seja um componente abiótico, a estrutura analisada independia das 
espécies de plantas envolvidas e levava em conta fatores como arquite-
tura, estratificação e densidade das massas vegetais do ambiente. Nesse 
contexto, a simples forma da floresta mostrou propriedades de indica-
dor, capazes de prever a ocorrência de uma parcela considerável da sua 
fauna. 

6. Análise de viabilidade populacional (AVP)

A Análise de Viabilidade Populacional consiste em avaliar quan-
titativamente as probabilidades de sobrevivência no longo prazo de 
populações ou espécies. A análise assume que o comportamento de 
populações naturais pode ser inferido a partir de informações prévias 
sobre sua dinâmica e seu ambiente.

A AVP tem sido utilizada não só na previsão do comportamento 
futuro das populações naturais, mas também no delineamento de estra-
tégias de manejo de tais populações e do ambiente onde se encontram.

Diante da crescente ameaça que o processo de fragmentação exerce 
sobre as paisagens naturais do mundo, as AVPs podem ser empregadas 
na previsão das perspectivas futuras de sobrevivência de populações 
em paisagens fragmentadas e na identificação dos principais fatores 
ou processos que ameaçam a persistência de tais populações (quando 
são aliadas às análises de sensibilidade*). A partir estas informações, 
estratégias de manejo e conservação podem ser direcionadas no sentido 
de minimizar tais fatores e processos, e maximizar a probabilidade de 
sobrevivência de populações em paisagens fragmentadas.

Na Análise de Viabilidade Populacional do marsupial M. demerarae 
nas Ilhas dos Barbados – um conjunto de fragmentos existente na 
Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ, realizada pelo Projeto Poço das 
Antas24, concluiu-se que nos fragmentos pequenos, a metapopulação de 
M. demerarae persistirá por menos de 100 anos e um dos principais 

* As análises de sensibilidade são freqüentemente realizadas concomitantemente às AVPs e têm o objetivo de identificar quais as 
variáveis mais importantes para a determinação da probabilidade de extinção da população estudada.
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fatores que determinam tal persistência é o tamanho dos fragmentos. O 
estudo mostra que em áreas de pequeno tamanho, as populações têm 
maiores chances de desaparecer25. Assim, se um objetivo da estratégia 
conservacionista é preservar as populações desta espécie na área 
estudada, então deve-se priorizar a conservação de grandes áreas de 
mata e a maior conectividade entre os pequenos fragmentos, para que o 
animal possa utilizar a paisagem como um todo.

Embora a AVP seja uma ferramenta potencialmente poderosa para 
a determinação de estratégias de manejo e conservação, ela apresenta 
limitações. A principal delas é que para a obtenção de resultados con-
fiáveis, a realização de uma AVP exige um conhecimento detalhado sobre 
a autoecologia e a dinâmica da população objeto da análise, bem como 
certas informações sobre a área e a ocorrência de eventos probabilísti-
cos (p.ex.: freqüência de ocorrência de catástrofes, como queimadas). A 
Tabela 2 mostra os parâmetros utilizados na AVP realizada com a espécie 
M. demerarae em Poço das Antas24, com as informações freqüentemente 
utilizadas em tal análise. Quando possível, informações sobre a genética 
da população também devem ser utilizadas em AVPs.

As análises de sensibilidade são freqüentemente realizadas 
concomitantemente às AVPs e têm o objetivo de identificar quais as 
variáveis mais importantes para a determinação da probabilidade de 
extinção da população estudada. 

Tabela 2. Alguns parâmetros ecológicos de M. demerarae utilizados para a Análise de Viabilidade de Popu-
lações desta espécie realizada na Ilha dos Barbados, Reserva Biológica de Poço das Antas, RJ (modificado 
de Brito & Fernandez, 2000).

Parâmetros
Sistema de acasalamento
Fêmeas e machos adultos capazes de se reproduzir
Idade de acasalamento
Mortalidade anual de adultos
Longevidade máxima
Razão sexual dos adultos
Área de vida das fêmeas e machos
Probabilidade de ocorrência de catástrofes (incêndios)
Taxa de migração entre os fragmentos

Existem programas de computador desenvolvidos especificamente 
para as AVPs, sendo os mais conhecidos o VORTEX, RAMAS e ALEX. 
Informações adicionais podem ser encontradas em Brito & Fernandez25 
e Lindenmayer26.

Conclui-se que a AVP pode ser muito útil para tomadores de decisão 
em casos específicos. Entretanto, ela só pode ser utilizada mediante o 
conhecimento prévio de um conjunto de informações detalhadas sobre 
a espécie, as populações estudadas e o ambiente onde se encontram.

7. Distribuições potenciais

Denomina-se área de distribuição geográfica aquela ocupada por 
uma espécie na superfície da Terra. Quando uma área destas é vista no 
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mapa pode-se imaginar que a espécie em questão existe nas mesmas 
quantidades por toda a região demarcada. Mas, como visto no capítulo 
Fragmentação: alguns conceitos, uma espécie ou comunidade irá ocu-
par apenas as áreas onde o ambiente lhe é favorável27,28. A temperatura 
ou o tipo de solo são exemplos de fatores ambientais que determinam a 
distribuição das espécies. A ocupação de uma área geográfica varia de 
uma espécie para outra e as suas áreas de distribuição são, na verdade, 
as áreas onde a espécie tem ocorrência possível. Daí a denominação de 
área de distribuição potencial.

Pode-se fazer uma hipótese de distribuição potencial a partir dos 
pontos empíricos de distribuição. Pontos empíricos são localidades 
determinadas por coordenadas geográficas onde uma dada espécie foi 
constatada. Esta constatação será segura se uma amostra da espécie 
tiver sido coletada e posteriormente depositada numa coleção cientí-
fica. Para cada ponto empírico, devem ser levantados os dados das 
características físicas do ambiente que, supostamente, são importantes 
para as espécies em estudo. Estes dados servem para análises capazes 
de indicar quais dos fatores estudados são determinantes para estas 
espécies. A superposição em um mapa dos fatores estudados relativos 
a uma espécie resulta numa área hipotética de distribuição potencial 
desta espécie27,29.

 A determinação da distribuição potencial é de grande importân-
cia na conservação da diversidade biológica. A diminuição da área de 
distribuição, por exemplo, aumenta o grau de raridade de uma espécie 
e pode ser um dado importante para se avaliar o estado de conservação 
da mesma. A mudança na distribuição indica a ocorrência de possíveis 
alterações ambientais até então despercebidas ou desconsideradas, 
sendo um instrumento valioso no monitoramento ambiental30.

 O uso abrangente do conhecimento de distribuição potencial 
depende do conhecimento das distribuições de todas as espécies de um 
grupo taxonômico. Ao se sobrepor estas distribuições, pode-se saber 
quais espécies potencialmente ocorrem em uma dada região. Assim se 
é capaz de avaliar, por exemplo, a possível perda de diversidade ocor-
rida nesta região devido à fragmentação. A compreensão dos fatores 
envolvidos nos processos naturais pode também ser atingida com este 
tipo de estudo, como mostra o capítulo Causas Naturais.

8. Informações georreferenciadas

A crescente fragmentação de ecossistemas tem tornado a pro-
teção da diversidade biológica cada vez mais dependente da adoção 
de estratégias capazes de lidar com a complexidade sócio-ambiental da 
região alvo. A definição de alternativas que assegurem a conservação 
da diversidade biológica requer um estudo integrado, com inclusão 
de diferentes disciplinas, como forma de solucionar ou mitigar proble-
mas de ambientais, sociais e econômicos. As informações resultantes 
da multidisciplinariedade, na sua maioria, possuem um componente 
referenciável, seja em relação a um local ou a qualquer outro dado. 
Quando estas informações são referenciadas em relação à sua posição 
na Terra, ou seja, latitude e longitude, tem-se o georreferenciamento31. A 
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aplicação de técnicas de geoprocessamento, como Sistema de Informa-
ção Geográfica (SIG), Sistema de Posicionamento Global (GPS) e senso-
riamento remoto têm se tornado essencial para a aquisição e integração 
espacial das informações multidisciplinares. Desse modo, tecnologias 
ligadas aos sistemas de informações geográficas, GPS e sensoriamento 
remoto são ferramentas essenciais no planejamento de estratégias de 
conservação.

Um Sistema de Informação Geográfica tem como característica a 
capacidade de organizar os dados por meio de suas posições geográfi-
cas32,33, com a possibilidade de armazenar, analisar, integrar, relacionar 
e apresentar as informações na forma de mapas, gráficos e sistemas 
multimídia. Mesmo informações que aparentemente não tenham uma 
posição fixa no globo podem fazer parte deste sistema como, por exem-
plo, quantidade de visitas feitas por uma espécie a uma determinada 
árvore frutífera ou escolaridade de chefes de família em comunidades 
rurais.

Os GPSs (Geographic Positioning System) são receptores capazes 
de facilitar o georreferenciamento e posterior mapeamento de infor-
mações coletadas em campo, fornecendo ao pesquisador dados sobre 
a sua posição geográfica (latitude e longitude) e altitude aproximada, 
além de permitir-lhe planejar a melhor rota a ser seguida para efetuar as 
amostragens e a posterior estimativa do comprimento de rotas percorri-
das pelo próprio pesquisador ou animais que vêm sendo monitorados.

Sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas para obtenção de 
informações sobre um objeto, área ou fenômeno da superfície terrestre, 
sem contato direto com os mesmos. Por intermédio da detecção, registro 
e análise do fluxo de energia refletida ou emitida pelos mesmos, as téc-
nicas de sensoriamento remoto permitem a diferenciação das caracterís-
ticas dos alvos naturais, possibilitando a identificação de propriedades 
termais do solo, morfologia do terreno, padrões de cobertura vegetal 
e uso do solo bem como a avaliação da qualidade da água e correntes 
marinhas34,35. As técnicas de sensoriamento ainda permitem análises 
cronológicas, por meio das quais é possível monitorar ou prever even-
tos de fragmentação. A sobreposição de imagens de vários anos, e a uti-
lização de técnicas de ecologia da paisagem36 são indicadores de escala 
regional tão importantes quanto os taxa o são em escala local.

Fotografias aéreas, imagens de satélite e imagens de radar são 
produtos obtidos por intermédio de sensores remotos. Cada um apre-
senta vantagens específicas, comparando as suas escalas originais e os 
diferentes intervalos do espectro eletromagnético em que são imagea-
dos. Fotografias aéreas são obtidas no espectro do visível ou infraver-
melho próximo, e apresentam maior capacidade de imagear pequenos 
alvos na superfície terrestre em relação às imagens de satélite e de 
radar. Imagens de satélite representam o fluxo de energia refletida pelos 
materiais da superfície e quando comparadas com as fotografias aéreas, 
possuem as vantagens de obter informações de um intervalo do espec-
tro eletromagnético e imagear grandes áreas. Como fornecem dados 
de alta qualidade para análises sobre o meio ambiente, as imagens de 
satélites estão sendo intensamente usadas no mapeamento do uso e 
cobertura do solo. Uma das vantagens oferecidas pelo sistema radar é 
que, emitindo a própria energia (microondas), o radar não depende da 
iluminação solar e pode imagear em quaisquer condições atmosféricas 
e mesmo durante a noite. 
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O Projeto Corredor Sul da Bahia exemplifica o geoprocessamento 
como ferramenta de manejo. O estudo compreendeu uma área de 
36.250 km2 de Mata Atlântica situada ao Sul e Sudoeste do Estado da 
Bahia. A base cartográfica digital foi composta dos seguintes mapas 
temáticos: cobertura vegetal e uso do solo, hidrografia, rede viária, cen-
tros urbanos, clima (temperatura, precipitação e tipologias climáticas), 
hipsometria, solos, geomorfologia, informações sócio-econômicas rela-
tivas às propriedades visitadas durante o projeto e registros de ocorrên-
cia de espécies vegetais e animais (mamíferos, aves e anfíbios). A partir 
do cruzamento das diferentes informações cartografadas digitalmente 
foi gerado um mapa com o preço potencial da terra e outro estimando 
a probabilidade de ocorrência de espécies endêmicas, com base nos 
quais foram definidas as áreas prioritárias no estabelecimento do corre-
dor ecológico e discutidos instrumentos econômicos e políticas públicas 
que permitissem a efetiva implantação futura do corredor.

O Projeto Camanducaia compreendeu uma área de 1.750km2 de 
Mata Atlântica localizada no sul de Minas Gerais e centro-leste do 
Estado de São Paulo. A base cartográfica consistiu dos seguintes mapas 
temáticos: cobertura vegetal e uso do solo, hidrografia, rede viária, cen-
tros urbanos, hipsometria, informações sócio-econômicas relativas a 12 
propriedades visitadas durante o projeto, registros de ocorrência e diver-
sidade de espécies florestais. O mapa de cobertura vegetal e uso do solo 
foi elaborado a partir da interpretação de imagem de satélite (Landsat 5 
TM). Os mapas seguintes foram digitalizados a partir de cartas topográ-
ficas. As informações sócio-econômicas e os registros de ocorrência 
de espécies amostradas em campo foram georreferenciados gerando 
mapas pontuais. A partir da sobreposição das informações mapeadas foi 
possível estimar a influência de parâmetros ambientais e características 
estruturais da paisagem relacionadas com o nível de fragmentação dos 
remanescentes florestais estudados.

No Projeto Poço das Antas estimou-se a área de ocorrência do mico-
leão-dourado (Leontopithecus rosalia), o habitat favorável à espécie, sua 
distribuição e ocorrência e os fatores de ameaças à conservação da mes-
ma, com auxílio de um sistema de informações geográficas. O banco 
de dados foi constituído de imagens de satélite, dados planialtimétricos 
na forma digital retirados das cartas do IBGE/DSG, fotos aéreas digitais, 
dados coletados com o GPS e informações não topológicas sobre a 
ecologia da espécie. Utilizando processamentos digitais na imagem de 
satélite (Landsat 7 ETM+), gerou-se um mapa de cobertura vegetal da 
região supracitada, onde foi possível identificar e localizar fragmentos 
remanescentes de Mata Atlântica. Ao se sobrepor este mapa com infor-
mações referentes à ecologia do mico-leão, tais como a área mínima de 
uso e a distribuição da espécie, identificou-se os fragmentos potenciais 
para a reintrodução de grupos de micos. Com a incorporação da locali-
zação dos grupos e as intervenções antrópicas, como gasodutos, linhas 
de transmissão, rodovias e ocupações urbanas, foi possível identificar os 
grupos sujeitos às maiores ameaças, seja pelo isolamento, pela vulnera-
bilidade à caça ou às queimadas para limpeza de pastagens.

É importante citar que a ferramenta SIG do Projeto Poço das Antas, 
manipulada por equipe multidisciplinar, gerou produtos cruciais à 
implementação de políticas públicas e execução de projetos de proteção 
e conservação ambiental e de desenvolvimento sustentável, como a 
definição e o mapeamento da Área de Proteção Ambiental da Bacia do 
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Rio São João/Mico-Leão-Dourado, decretada pelo Governo Federal em 
julho de 2002; o mapeamento do Parque Municipal do Mico-Leão-Dou-
rado, no município de Cabo Frio; a priorização e mapeamento de deze-
nas de propriedades particulares para a criação de Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural - RPPNs junto ao IBAMA; o georreferenciamento 
e digitalização dos limites das REBIOs Poço das Antas e União; a digi-
talização dos mapas dos assentamentos de reforma agrária no entorno 
da REBIO Poço das Antas; o cadastro sócio-econômico georreferenciado 
para o assentamento Sebastião Lan I; mapas e folhetos de apoio ao 
ecoturismo em Silva Jardim e a identificação e priorização de áreas 
potenciais para a implantação de corredores florestais para o restabe-
lecimento da conectividade dos fragmentos isolados e do fluxo gênico 
entre as subpopulações de micos neles existentes.

No Projeto Araucária o mapeamento da floresta com araucária 
como instrumento de avaliação da biodiversidade, combinou dois 
aspectos em diferentes perspectivas: do sensoriamento remoto e da 
avaliação da biodiversidade no campo, em seu sentido mais amplo, ou 
seja, de diversidade de espécies e ecossistemas em associação com a 
estrutura dos habitat, e funcionamento dos processos ecológicos. Por 
intermédio de processamentos digitais feitos em imagem de satélite 
foram identificados os remanescentes florestais existentes na região 
potencial de ocorrência deste bioma, classificados em categorias para 
determinação do grau de diversidade, com três estádios sucessionais 
– inicial, médio e avançado – das florestas, em correspondência às diver-
sidades baixa, média ou alta. Essa classificação decorreu da premissa 
de que a sucessão ecológica envolve mudanças de nível energético, na 
ciclagem de nutrientes e na estrutura das comunidades biológicas. O 
avanço da sucessão acarreta, na maior parte dos casos, num aumento 
de diversidade, tanto funcional como no que se refere à composição das 
espécies. Assim, foram obtidas cartas na escala 1:100.000, com a base 
cartográfica combinada às tipologias florestais definidas. 

9. Considerações finais 

A partir da descrição das ferramentas expostas acima, é possível 
extrair conclusões sobre o modo de abordagem dos problemas de frag-
mentação de habitats e da própria política do Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação.

No monitoramento da fragmentação ecossistêmica e na con-
dução de projetos de conservação, é desejável que uma base car-
tográfica ou de imagens georreferenciadas em escala compatível 
com o escopo do projeto, esteja disponível desde o início de modo 
a diminuir custos e esforços. No decorrer do projeto, essa base de 
imagens é fundamental para a integração do estudo num contexto 
político, sócio-econômico e ambiental mais amplo. A espacialização 
de informações e a interação entre dados de naturezas distintas em 
um ambiente de SIG podem resultar em novas informações que, além 
de diminuir o tempo de resposta quando comparado com a análise 
humana, apresentam soluções tecnológicas mais precisas e acuradas, 
portanto, mais confiáveis.
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As análises de distribuição potencial fornecem informações de 
extrema utilidade e podem ser usadas em conjunto com a base de 
imagens nas fases de aquisição de dados ou em fases posteriores para 
inferir e modelar impactos da fragmentação. No entanto, com o conhe-
cimento atual sobre a diversidade biológica, existem ainda poucas infor-
mações biológicas que permitam a execução dessas análises. Uma vez 
que as distribuições potenciais dependem do estabelecimento do maior 
número possível de pontos de coletas empíricos, é premente que se 
estabeleça uma maior integração das coleções de museus e herbários 
do país e, se possível do exterior, para disponibilizar tais informações. 
Também é desejável, senão necessário, que todos os projetos ligados 
à conservação estabeleçam a coleta, identificação precisa e deposição 
de material testemunho em coleções representativas do país, com a 
finalidade de atingir um patamar mais alto no conhecimento da biodi-
versidade brasileira.

Para caracterizar uma comunidade biológica, deve-se utilizar o 
maior volume possível de informações a seu respeito. Embora os levan-
tamentos baseados exclusivamente no número de espécies possam 
ser satisfatórios em situações particulares, como no caso de paisagens 
homogêneas, eles geralmente apresentam um desempenho medíocre. 
Se for utilizado, deve haver conhecimento prévio da composição de 
espécies, a ponto de distinguir entre aquelas endêmicas, raras, comuns 
e invasoras. 

Mesmo com interpretação complexa, os índices compostos propor-
cionam uma melhor caracterização das comunidades porque incorporam 
informações sobre a abundância relativa. Uma boa solução consiste na 
utilização de mais de um índice composto, de maneira complementar, 
como a combinação Shannon-Simpson. É muito aconselhável realizar o 
maior número de amostragens de um mesmo ambiente/habitat (mínimo 
recomendável de três), para contornar os problemas de variação espa-
cial (diversidade α). A análise da composição de espécies acrescenta 
ainda informações sobre a comunidade estudada e é importante na 
interpretação biológica de um valor de índice de diversidade. O ponto 
chave nesta discussão reside na obtenção de um balanço entre tempo 
disponível e qualidade dos estudos, onde a qualidade dos estudos deve 
ser favorecida ao máximo.

Ao utilizar indicadores, deve haver grande conhecimento de seu 
comportamento no ambiente estudado. Conforme foi visto, existem 
limitações até para o uso de uma mesma espécie em contextos diferen-
tes. A validação por  experimentos é a forma mais segura de se obter 
esse conhecimento. Dados sobre a abundância dos taxa indicadores cos-
tumam ser muito mais informativos do que a sua simples constatação 
no ambiente. 

Indicadores populacionais, interações animal-planta e AVPs são 
muito mais dispendiosos em termos de tempo e recursos, mas são mais 
eficazes para o monitoramento ambiental porque permitem detectar 
tendências de impacto. 
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10. Recomendações

a. As ferramentas de SIG devem estar presentes em quaisquer 
projetos de controle da fragmentação ambiental e conservação da 
diversidade biológica. Elas têm utilidade extrema tanto na fase de 
planejamento e aquisição do histórico dos problemas quanto na 
execução e monitoramento subseqüentes. 

b. É necessário estabelecer a integração das coleções de museus 
e herbários do país e, se possível do exterior, para disponibilizar 
informações necessárias à elaboração de uma estratégia de acesso às 
distribuições potenciais da diversidade biológica brasileira. Também se 
faz necessário que todos os projetos ligados à conservação implementem 
em sua rotina a coleta, identificação precisa e deposição de material 
testemunho em coleções representativas do país, com a finalidade de 
aumentar a base de conhecimento prévio para análises de distribuição 
potencial.

c. Deve haver um, ou alguns, protocolos definidos para a coleta 
de dados biológicos nos estudos direcionados para o monitoramento 
da fragmentação ecossistêmica e conservação da biodiversidade. 
Comunidades biológicas distintas devem ser estudadas com esforços 
equivalentes, durante períodos similares e por meio da mesma 
metodologia para serem confrontadas pelas ferramentas disponíveis, a 
fim de permitir comparações de base ecológica sólida.

d.  Medidas de diversidade biológica devem incorporar riqueza e 
eqüitabilidade de espécies. Se, em circunstâncias excepcionais, forem 
utilizadas somente medidas de riqueza, deve haver conhecimento 
prévio da composição de espécies a ponto de distinguir entre aquelas 
endêmicas, raras, comuns e invasoras. Na procura de qualquer balanço 
entre tempo disponível e qualidade dos estudos, a qualidade dos estudos 
deve ser favorecida ao máximo. 

e. Ao utilizar indicadores, deve haver grande conhecimento de 
seu comportamento no ambiente estudado. A forma mais segura de 
se obter esse conhecimento é a validação por meio de experimentos. 
As informações indicativas não devem ser escoradas em premissas 
simples de presença e ausência. É preciso lembrar que grande parte 
dos grupos taxonômicos e ecológicos apresenta sensibilidade às 
mudanças ambientais e, portanto, potencial bioindicador. Desse modo, 
o verdadeiro trunfo na escolha dos indicadores consiste na facilidade 
de amostragem (acessibilidade) e na capacidade de generalização das 
respostas obtidas.

f. Ferramentas como AVP e monitoramento de processos 
ecológicos e genéticos, dispendiosas em tempo e recursos, podem se 
mostrar pouco vantajosas na fase inicial de diagnóstico da situação 
ambiental, mas são de extrema valia no acompanhamento dos processos 
de fragmentação/restabelecimento de conectividade e conservação da 
biodiversidade. 
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16POLÍTICAS 
PÚBLICAS E A 
FRAGMENTAÇÃO DE 
ECOSSISTEMAS*
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* Este capítulo teve sua redação final feita por Keith 
Alger e André Lima, mas é resultante de longas dis-
cussões com todos os coordenadores de capítulos e 
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Introdução 

A discussão sobre as políticas públicas deste capítulo destina-se a 
verificar os efeitos de alguns programas e ações estratégicas e setoriais 
do governo sobre a fragmentação dos ecossistemas. Assim, por exem-
plo, legislação ou normas sobre construção de estradas ou assentamen-
tos agrários, mesmo fora do âmbito da legislação ambiental, são mani-
festações de políticas públicas com conseqüências para a conservação 
da natureza. O grau de implementação e gestão de normas, legislação, 
incentivos fiscais e fiscalização são conseqüências das políticas públicas. 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu poderes e deveres ao poder 
público em suas diferentes esferas para atuar em matéria de controle das 
dinâmicas socioeconômicas que afetam os ecossistemas brasileiros. Estes 
poderes dividem-se basicamente em duas categorias: poder normativo/
regulamentador e poder executivo. Ambos os poderes, que dão funda-
mento à implementação de políticas públicas, interagem, seja pela ação 
fortalecendo (ou se contrapondo) à implementação da legislação, seja pela 
legislação dando suporte ou oferecendo obstáculos às ações de conserva-
ção realizadas ou induzidas pelo Estado em suas diferentes esferas: federal, 
estadual e municipal. Vale repetir ainda que são abordadas neste capítulo 
algumas políticas que, embora não tenham caráter originariamente ambi-
ental, causam conseqüências diretas ou indiretas sobre o meio ambiente, 
tais como políticas de transporte, energia, agrícola e agrária dentre outras.

Como dito acima, a ação normativa ou regulamentadora do Estado 
dá sustentação jurídica para a implementação de políticas públicas. 
Em outras palavras, muitas políticas públicas ambientais necessárias 
à contenção de atividades (públicas ou privadas) que estimulam ou 
causam a fragmentação de ecossistemas, somente são possíveis a partir 
da edição de atos legislativos ou normativos (leis, decretos, portarias, 
instruções normativas, resoluções de colegiados, tais como, CONAMA 
ou conselhos estaduais e municipais de meio ambiente). Exemplos mais 
evidentes do poder regulamentador do Estado são o estabelecimento 
de normas e padrões de qualidade ambiental e o estabelecimento de 
limites à exploração de recursos naturais.

Ao lado da competência legislativa ou normativa, a Constituição 
impõe ao poder público, deveres de intervenção direta, ou seja, de 
ação executiva para a proteção de ecossistemas e manutenção de seu 
equilíbrio ecológico. Neste sentido, a Constituição designa as seguintes 
incumbências ao poder público:

“...
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 

o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do País...;
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e 

seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção;

...
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 

que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de 
espécies ou submetam os animais à crueldade.
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§4o A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do 
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao 
uso dos recursos naturais.” (artigo 225, §1º da CF/88)

Portanto, o poder público tem mais do que poderes e obrigações 
para a manutenção dos processos ecológicos essenciais e o manejo de 
espécies e ecossistemas. O poder público tem como instrumento para 
tanto, por exemplo, a prerrogativa de criação de Unidades de Conser-
vação; a avaliação e o licenciamento ambiental com suas medidas miti-
gadoras e compensatórias; o estabelecimento de listas de espécies (da 
fauna ou da flora) raras ou ameaçadas de extinção; as sanções penais e 
administrativas contra os degradadores e a possibilidade de implemen-
tar programas que estimulem a criação de áreas protegidas privadas 
pela via de políticas creditícias ou tributárias; entre outras ferramentas. 

A seguir, apresenta-se um panorama geral de algumas políticas 
governamentais setoriais que influenciam positiva e(ou) negativamente 
na fragmentação dos ecossistemas brasileiros. 

Destaque-se que a leitura dos impactos das políticas públicas 
setoriais deve ser feita considerando-se as escalas de atuação do poder 
público, tanto espacial (nível regional, estadual, municipal) quanto tem-
poral (políticas mais antigas e consolidadas cujos impactos são observa-
dos há muito tempo ou políticas recém implantadas ou em implantação, 
cujos impactos não podem ser observados ainda que previsíveis). Outro 
elemento fundamental na análise de impactos de políticas públicas, e 
que merece ser destacado, é a inexistência de indicadores objetivos de 
sustentabilidade, sendo que este capítulo limita-se a oferecer alguns ele-
mentos para reflexões analíticas, os quais merecerão aprofundamento 
com a busca de indicadores de sustentabilidade que mensurem consis-
tentemente os efeitos de cada uma das políticas discutidas.

Ainda como introdução, vale ressaltar que instrumentos de avalia-
ção de políticas, como a Avaliação Ambiental Estratégica, que pode ser 
aplicada tanto para avaliação de programas de desenvolvimento com 
enfoque territorial, como para avaliação de políticas setoriais, são essen-
ciais e devem ser postos em prática para uma análise mais aprofundada 
de cada uma das políticas aqui comentadas.

As recomendações estão citadas após cada política pública especifi-
camente analisada e, ao final, estão listadas recomendações gerais que 
atendem às observações feitas a mais de uma política pública.

1. Política florestal para a Mata Atlântica e Amazônia Legal e o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)

A exploração madeireira foi o primeiro ciclo econômico brasileiro 
e desde os primeiros anos do século XVI já causava impacto significa-
tivo na Mata Atlântica1,2. Ainda hoje, a atividade madeireira resiste em 
algumas regiões da Mata Atlântica, não obstante o estoque de madeira 
nobre neste bioma haver praticamente se esgotado. 
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Por sua vez, na Amazônia, a extração de madeira ocorre por força 
dos desmatamentos permitidos por lei nas proximidades das estradas, 
atingindo tanto às propriedades privadas, quanto às terras indígenas e 
as Unidades de Conservação. Embora haja iniciativas do Ministério do 
Meio Ambiente para simplificar os procedimentos e flexibilizar alguns 
critérios para estimular o manejo florestal sustentável, o próprio IBAMA 
reconhece que cerca de 80% da madeira extraída da Amazônia vem de 
exploração predatória.

A regulamentação da atividade madeireira na Mata Atlântica é bas-
tante rigorosa e estabelece que esta exploração, dentre outras condicio-
nantes, deve ser precedida de elaboração de projetos fundamentados em 
estudos técnico-científicos que contenham informações sobre estoques 
e que garantam a capacidade de manutenção da espécie a ser explorada. 
Neste ponto reside um dos principais, senão o principal problema: não 
há estudos suficientes e conclusivos sobre a sustentabilidade da explo-
ração para a maioria das espécies da flora de interesse econômico. 

O conhecimento total sobre os estoques econômicos de cada espé-
cie arbórea da Mata Atlântica é dificultado pela diversidade das espé-
cies, que ultrapassa as categorias usadas pelo setor comercial. Mesmo 
com a ausência de base técnica e científica sobre cada espécie arbórea, 
a ciência econômica tem fundamentado o superdimensionamento dos 
empreendimentos madeireiros existentes na Mata Atlântica em termos 
dos recursos necessários para estes empreendimentos sustentarem-se 
economicamente no longo prazo. A atividade madeireira na Mata Atlân-
tica, se forem consideradas seriamente as restrições de ordem ecológica 
à manutenção das áreas com vegetação nativa em estágio avançado 
de regeneração, é comprovadamente insustentável do ponto de vista 
econômico3,4. A base de conhecimento é consistente sobre a insusten-
tabilidade econômica da escala de manejo florestal existente no bioma 
da Mata Atlântica, mesmo que a base de conhecimento das espécies 
seja incompleto.

Da mesma forma, a exploração de mogno na Amazônia vem mere-
cendo preocupação por parte do movimento ambientalista e do setor 
acadêmico, que têm recomendado ao governo brasileiro que apóie as 
iniciativas internacionais de inclusão do mogno no Anexo II da CITES 
– Convenção sobre o Comércio de Espécies da Fauna e da Flora Amea-
çadas de Extinção, o que significaria uma garantia maior aos consumi-
dores acerca da origem legal e manejada da madeira. 

Além do problema do superdimensionamento da atividade 
madeireira com respeito à sustentabilidade econômica e ecológica, 
soma-se a sobreposição de competências entre os órgãos florestais fede-
ral e estaduais. A sobreposição de poderes dificulta, quando não inviabi-
liza, o efetivo controle da sustentabilidade da atividade madeireira. Em 
alguns estados, por exemplo, há indefinição de competências entre o 
órgão ambiental federal e o órgão ambiental estadual. Em certos casos, 
um órgão é responsável pela avaliação do plano de manejo, emissão 
da licença para o corte e pela autorização para transporte, enquanto 
outro é responsável pela fiscalização do cumprimento das condicio-
nantes técnicas, podendo, em alguns casos, ainda haver um terceiro 
órgão responsável pelo licenciamento do empreendimento da base flo-
restal (serrarias). Isto leva a uma visão fragmentada do processo, o que 
impede o monitoramento e a aferição da sustentabilidade da atividade 
e ainda, o monitoramento de todo ciclo desde a extração até a venda e 



395

beneficiamento da madeira. Isto tudo associado à carente infra-estrutura 
de fiscalização e à baixa qualificação e não reciclagem dos agentes ofi-
ciais e fiscais, torna praticamente nula qualquer tentativa de controle da 
atividade predatória.

Uma das maiores barreiras para transparência em sistemas adminis-
trativos envolvendo múltiplos níveis de governo e múltiplas agências 
em cada nível, é a dificuldade dos administradores e dos cidadãos em 
identificar e transitar pelos vários órgãos responsáveis pelas decisões. 
Uma pesquisa sobre a eficiência dos meios de fiscalização constatou 
que, além da falta de recursos, um dos entraves mais importantes é a 
falta de conhecimento das atribuições e de coordenação entre órgãos 
com sobreposição de poderes5. Todos os subprojetos sobre fragmenta-
ção apoiados pelo Probio identificaram como entraves tanto a falta de 
coordenação entre agências fiscalizadores ambientais, quanto a falta de 
coordenação também entre as agências governamentais do meio ambi-
ente e de outros setores, fatores que levam à impunidade no que diz 
respeito às normas estabelecidas.  

Nota-se, portanto, que são necessários sólidos investimentos em 
pesquisas sobre os impactos da atividade madeireira, sobre as espé-
cies da flora e da fauna atingidas e sobre suas condições genéticas de 
conservação, assim como uma reengenharia interinstitucional de forma 
a redefinir atribuições e a estimular a atuação cooperativa e estrategi-
camente articulada entre os diferentes órgãos que detêm competências 
sobre a matéria. 

Importa ressaltar que em função da situação absolutamente distinta 
de conservação entre a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica, as abor-
dagens e o grau de incentivo que a atividade merece devem ser dife-
renciados já que, tanto do ponto de vista econômico como ecológico, a 
viabilidade do manejo florestal com espécies nativas na Mata Atlântica é 
bastante questionável, enquanto na Amazônia, com exceção de algumas 
espécies raras, o manejo florestal é desejável, senão necessário, como 
estratégia de conservação da cobertura florestal.

1.1. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, como mecanismo de mitigação da fragmentação dos ecossistemas.

Em 1998 o Brasil emitiu algo em torno de 285 milhões de toneladas 
de carbono na atmosfera, sendo que 75% deste número foi decorrente 
de desmatamentos e queimadas,o que representa cerca de 3% das 
emissões planetárias. O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
é um instrumento criado no âmbito do Protocolo de Kioto, da Conven-
ção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, mediante o qual 
países desenvolvidos (que constam do Anexo I do Protocolo) podem 
apoiar projetos que reduzam a emissão de gases de efeito estufa em 
países em desenvolvimento (que constam do Anexo II do Protocolo). 
Estes projetos podem ser implementados no setor energético (fomento 
a energias limpas), de transporte (uso de combustíveis não fósseis) e flo-
restal mediante apoio ao florestamento ou reflorestamento. No entanto, 
por enquanto, o MDL não se aplica à conservação de florestas, já que a 
redução dos desmatamentos, ainda que contribua muito, como no caso 
do Brasil, para a redução das emissões, a princípio não foi admitida pelo 
Protocolo em sua primeira fase de implementação (2008-2012). 
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Recomendações

a. O poder público deve divulgar pela internet todos os planos 
de manejo florestal em fase de análise e já autorizados, inclusive o 
local geográfico exato e o nome do engenheiro florestal responsável, 
permitindo a qualquer cidadão ou organização da sociedade acompanhar 
o poder público na sua atribuição de fiscalizar a atividade.

b. Criar oportunidades para a verificação e padronização dos 
critérios usados pelos responsáveis técnicos pelos planos de manejo.

c. O poder público deve paralisar a extração de madeira (e 
outros produtos florestais não madeiráveis) em vegetação nativa da 
Mata Atlântica até que seja comprovada cientificamente a viabilidade 
ecológica e econômica da atividade no longo prazo. Os planos de 
manejo devem contemplar manutenção de variabilidade genética in situ 
e aspectos demográficos.

d. Os recursos advindos de mecanismos de desenvolvimento 
limpos devem ser aplicados em projetos de conservação e restauração 
ambiental e uso sustentável dos recursos naturais.

e. Criar mecanismos compensatórios de mudanças climáticas que 
levem em consideração o desmatamento evitado, seja ele na manutenção 
de áreas intactas, seja na prevenção e combate a incêndios (como forma 
de conservação da biodiversidade e manutenção do carbono fixado).

f. As RPPNs devem ser analisadas de forma diferenciada para 
efeitos de concessão de financiamento com recursos do MDL, como 
uma forma de se garantir a perpetuidade da conservação.

g. Priorizar projetos (com recursos do MDL, PNF e ICMS Ecológico) 
que contemplem a recomposição florestal com espécies nativas visando 
à conexão de remanescentes florestais em municípios com cobertura 
florestal inferior a 20%.

2. O Código Florestal como instrumento de combate à 
fragmentação dos ecossistemas

O Código Florestal, Lei Federal nº 4.771/65, e suas alterações pos-
teriores, prevêem as figuras das Áreas de Preservação Permanente e da 
Reserva Legal, como instrumentos fundamentais no processo de con-
servação dos ecossistemas brasileiros. A Reserva Legal é definida pelo 
Código Florestal como área localizada no interior de uma propriedade 
ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao 
uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e 
proteção de fauna e flora nativas (Art. 1o, § 2o, III). Esse percentual de 
área a ser conservado nas propriedades rurais é de 80% na Amazônia 
Legal, podendo ser reduzido para até 50% nos casos em que o Zonea-
mento Ecológico Econômico assim indicar; de 35% nas propriedades 
rurais localizadas no Cerrado Amazônico e de 20% nas demais regiões 
do Brasil.
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As chamadas Áreas de Preservação Permanente têm por função 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a 
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegu-
rar o bem-estar das populações humanas. São áreas onde a vegetação 
existente não pode (salvo raras exceções) ser suprimida. Conforme o 
Art. 2o do Código Florestal, são consideradas de preservação perma-
nente as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: ao 
longo dos rios ou de qualquer curso d’água em faixa marginal cuja lar-
gura mínima está definida pela alínea “a” do mesmo artigo; ao redor 
das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais (cuja 
extensão é definida pela Resolução CONAMA 303, de 20 de março de 
2002); ao redor de nascentes e nos olhos d’água num raio mínimo de 50 
metros; nos topos de morros, montes, montanhas e serras; nas encos-
tas com declividade superior a 45 graus de declividade; nas restingas e 
mangues; nas bordas de chapadas e tabuleiros em faixa mínima de 100 
metros a partir da linha de ruptura do relevo e em altitude superior a 
1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. As áreas de preservação 
permanente são fundamentais para estabelecer a conectividade entre 
fragmentos de vegetação nativa.

Como exemplo da relevância da Reserva Legal e da Área de Preser-
vação Permanente para a conservação de ecossistemas, considere-se 
que na Amazônia Legal pouco mais de 29% do território está teorica-
mente protegido por Unidades de Conservação Estaduais e Federais e 
Terras Indígenas1, e que cerca de 15% da cobertura florestal original da 
Amazônia já foi desmatada

2
. O papel da Reserva Legal na manutenção 

e no uso sustentável da cobertura florestal e a orientação do uso do 
solo em aproximadamente 55% do território amazônico restante

3
 é cru-

cial para a manutenção do equilíbrio ecológico regional (clima, regime 
hidrológico, diversidade biológica, sociodiversidade, proteção do solo 
e emissão de carbono na atmosfera). Ao transpor este raciocínio para o 
Cerrado do Centro-oeste, considerando que menos de 2% de todo este 
bioma está conservado por Unidades de Conservação, ou para a Mata 
Atlântica, onde cerca de 70% dos remanescentes florestais encontra-se 
em propriedades privadas, pode-se compreender a relevância estraté-
gica do Código Florestal para a conservação e recuperação dos ecos-
sistemas brasileiros.

Para o poder público, portanto, a figura da Reserva Legal representa 
uma ferramenta fundamental, se aplicada em articulação com os siste-
mas de gestão de Bacias Hidrográficas e de Unidades de Conservação, 
no sentido de cumprir os dispositivos constitucionais que estabelecem 
a obrigatoriedade do manejo dos ecossistemas e da proteção e recupe-
ração dos processos ecológicos essenciais. Para os proprietários rurais, 
por outro lado, trata-se de elemento intrínseco à função socioambiental 
da propriedade rural, conforme determina a Constituição Federal no 
Artigo 184.

1 Dados do laboratório cartográfico do Instituto Socioambiental-ISA.
2 Dados publicados pelo INPE em maio de 2001.
3 Deduzido o percentual de áreas sob alguma forma de proteção legal (Terras Indígenas e Unidades de Conservação – 29%) e o percen-
tual de áreas desmatadas (15%), pode-se dizer que algo em torno de 55% do território amazônico  - com a cobertura florestal ainda rela-
tivamente conservada, está em situação indefinida em termos de usos futuros (ou são terras do Poder Público sem afetação específica, 
inclusive do INCRA ainda não destinadas à Reforma Agrária), ou são terras em litígio entre pretensos proprietários, grileiros, posseiros, 
populações tradicionais, indígenas e governos, ou são propriedades rurais. Significa dizer que cerca de 2.750 mil km2 de terras com 
florestas e cerrados na Amazônia estão à espera de um sinal do Estado no sentido de serem incorporadas ao setor agropecuário ou 
para atividades de conservação e uso sustentável.
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Um exemplo interessante da aplicação das regras previstas pela MP 
2.166-65 é a adoção do Sistema de Licenciamento Rural Georeferenciado 
em Propriedade Rural, desenvolvido pela FEMA – Fundação Estadual de 
Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso e que o Ministério de Meio 
Ambiente pretende estender para outros estados na Amazônia Legal. De 
acordo com essa proposta de licenciamento, o órgão ambiental iden-
tifica áreas altamente impactadas nas quais novas autorizações para 
desmatamento somente são emitidas mediante a apresentação pelo 
interessado de imagem de satélite com os limites de sua propriedade 
definidos. O proprietário na oportunidade indica a localização exata de 
sua Reserva Legal e das Áreas de Preservação Permanente. Caso não 
haja reserva legal ou as áreas de preservação permanente estejam des-
matadas, o proprietário assina um Termo de Ajustamento de Conduta 
(previsto na Lei 7.347/85 – Ação Civil Pública) perante o órgão ambiental. 
Ainda assim, o órgão ambiental pode negar a autorização para novo 
desmatamento no caso de haver áreas desmatadas abandonadas ou 
subutilizadas na propriedade rural do interessado. 

A autorização para desmatamento vem com a imagem de satélite 
impressa e com a área licenciada delimitada, com sua extensão e locali-
zação georeferenciada. A imagem de satélite entra num banco de dados 
do órgão ambiental que passa, a partir daí, a monitorar os desmatamen-
tos naquela propriedade. É evidente que, como um projeto experimental, 
este apresenta desafios técnicos e institucionais a serem solucionados e, 
para aplicação em outras regiões do país, merece adaptações. Trata-se, 
entretanto, de uma iniciativa louvável que demonstra que com vontade 
política e um pouco de investimento em novas tecnologias pode-se fazer 
muito no combate à fragmentação dos ecossistemas.

Recomendações

a. Utilização da tecnologia implantada pelo SIPAM para fiscalização 
florestal na Amazônia.

b. Em áreas estratégicas para o estabelecimento de corredores, os 
proprietários e comunidades comprometidos em conservar áreas além 
da Reserva Legal devem receber incentivos especiais.

c. Desenvolvimento pelo poder público de páginas na internet com 
informações sobre as autorizações de desmatamento com informações 
que permitam a qualquer cidadão ou organização da sociedade auxiliar 
o poder público na sua atribuição de fiscalizar a atividade.  

d. Licenciamento de desmatamento: a autorização para des-
matamento em propriedades rurais deve ser atrelada ao planejamento 
de paisagem regional que transcenda aos limites da propriedade, 
preferencialmente mediante uso de Sistema de Informação Geográfica 
(SIG) tendo como uma das condicionantes a manutenção da 
conectividade entre os ecossistemas, áreas protegidas e fragmentos de 
vegetação nativa.

e. O poder público não deve permitir a utilização da figura da 
compensação de reservas legais para autorizar novos desmatamentos 
em propriedades rurais.
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f. Criar incentivos para produtores rurais que agregam valor à 
conservação a partir do estabelecimento da RL e APP que conservam 
mananciais.

g. Promover nas legislações municipais (leis orgânicas), a criação 
de áreas de preservação permanente para a recuperação e conservação 
de fragmentos em áreas urbanas.

h. Promover o acesso aos produtores rurais à assistência técnica 
para manejo sustentável dos fragmentos, dentre outras estratégias, por 
meio da criação de serviços de extensão ambiental.

3. Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC

Incumbe ao Poder Público (federal, estadual e municipal) definir, em 
todos os estados e municípios, espaços territoriais e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão des-
sas áreas permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justificaram a sua pro-
teção.

A Lei Federal 9.985/00, que aprovou o Sistema Nacional de Uni-
dades de Conservação - SNUC, estabelece critérios e normas para 
criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação (UCs), que 
devem ser entendidas como qualquer espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características natu-
rais relevantes, legalmente instituído pelo poder público (estadual, fede-
ral e municipal), com objetivos de conservação e limites definidos, sob 
regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequa-
das de proteção. 

Cada categoria de UC prevista no SNUC tem uma finalidade dis-
tinta e normas de uso e de conservação bastante diversificadas. O SNUC 
prevê dois grupos dentro dos quais se inserem as diferentes categorias 
Unidades de Conservação, de acordo com a possibilidade de uso dos 
recursos naturais:

a) Unidades de Proteção Integral: cujo objetivo básico é preservar 
a natureza não sendo nelas permitida a exploração direta dos recursos 
naturais, ou seja a extração desses recursos; e

b) Unidades de Uso Sustentável, cuja finalidade é compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos seus recur-
sos naturais.

São consideradas UCs de proteção integral: Estação Ecológica, 
Reserva Biológica, Parque Nacional (Estadual ou Municipal), Monumen-
to Natural e Refúgio de Vida Silvestre.  Nestas áreas a visitação é restrita, 
de acordo com os respectivos planos de manejo e mediante autorização 
do órgão responsável. Nas Reservas Biológicas e Estações Ecológicas 
somente é admitida visitação para fins educativos.

São consideradas UCs de uso sustentável: Área de Proteção Ambi-
ental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional (Estadual ou 
Municipal), Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desen-
volvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. A 



400

Po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 e
 a

 f
ra

gm
en

ta
çã

o 
de

 e
co

ss
is

te
m

as

visitação para fins turísticos é permitida em todas as categorias de Uni-
dades de Conservação de Uso Sustentável.

Para cumprir sua finalidade, toda Unidade de Conservação deve 
possuir um plano de manejo que contemple o zoneamento interno e as 
regras de uso, conservação e recuperação das áreas no interior da UC 
e em seu entorno próximo. O zoneamento da UC determina concreta-
mente o que pode ou não ser feito em cada zona.

Para cada Unidade de Conservação o poder público responsável 
por sua administração deve criar um Conselho Gestor com a participa-
ção direta da população local. Esses conselhos serão responsáveis pela 
gestão das áreas, pelo monitoramento das atividades em seu interior e 
entorno e pela definição de regras de uso e de visitação. 

3.1. Reforma administrativa e descentralização de serviços – gestão de UCs

A denominada Reforma Gerencial do Estado, em implantação no 
Brasil desde 1995, com o então Ministério Extraordinário da Reforma 
Administrativa e hoje sob a responsabilidade do Ministério de Orça-
mento e Gestão, propõe um modelo de gestão baseado no aumento 
da eficiência da administração, com vistas a aprimorar a qualidade dos 
serviços públicos e fundado na redução da burocracia, na regulação, no 
controle social e no repasse para organizações da sociedade civil, de fun-
ções públicas, não essencialmente estatais6, dentre as quais se enquadra 
o gerenciamento de áreas protegidas. As agências reguladoras e execu-
tivas, tais como a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de 
Telecomunicações e a Agência Nacional de Energia Elétrica, são órgãos 
criados sob a égide do modelo gerencial de funcionamento da máquina 
administrativa. As Organizações Sociais - OS, que são figuras híbridas, 
entre órgão público e sociedade civil, também são organizações que 
deverão assumir cada vez mais funções em complementação aos órgãos 
públicos. A aprovação da Lei da OSCIP – Organização da Sociedade Civil 
de Interesse Público constitui também um marco legal da reforma geren-
cial do Estado, já que estas instituições estão sendo chamadas a assumir 
determinadas funções de interesse público mediante termos de parceria 
celebrados com o poder público.

O que a reforma administrativa propõe como inovador no plano da 
gestão de bens públicos, e que já se consolidou expressamente pela Lei 
do SNUC, é a possibilidade de organizações sociais de interesse público 
(OSCIP) assumirem a gerência de Unidades de Conservação, o que não 
significa que assumirão todas as funções relacionadas à proteção de tais 
áreas posto que o poder de polícia (poder de impor sanções às ativi-
dades ilegais e predatórias) continua sendo prerrogativa exclusiva dos 
órgãos ambientais públicos e da polícia militar e federal.

Importa ressaltar que a descentralização somente resulta em apri-
moramento da democracia quando atrelada a um controle social efetivo, 
o que no caso das Unidades de Conservação ocorrerá na medida em que 
todas elas instalarem seus Conselhos Gestores, os quais deverão ser 
integrados por representantes da sociedade local.
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Recomendações

a. No entorno das UCs, quando compatível, o poder público deve 
incentivar atividades relacionadas às mesmas, como por exemplo, o 
ecoturismo e todas as atividades ligadas ao receptivo como a formação 
de guias de turismo, a capacitação de proprietários e funcionários de 
pousadas e hotéis, a produção de artesanato, o resgate e a valorização 
da cultura local, etc.

b.  Projetos governamentais voltados para a recuperação de 
ecossistemas, de fragmentos e para o restabelecimento da conectividade 
entre estes, devem priorizar o entorno de UCs.

c. Criar um programa de salário-ambiental para populações 
tradicionais (residentes no local por várias gerações) do entorno e 
interior de Unidades de Conservação para o exercício de atividades 
compatíveis com a categoria de manejo.

d. Os recursos das medidas compensatórias de empreendimentos 
potencialmente causadores de impactos negativos devem ser destinados 
preferencialmente para as Unidades de Conservação, suas zonas de 
amortecimento e Corredores Ecológicos.

4. O papel da Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN na 
reversão dos processos de fragmentação

A RPPN, descendente direta dos Santuários de Fauna e Flora pre-
vistos no Código Florestal desde 1965, exerce um papel complementar 
importante no ordenamento territorial com vistas à reversão do atual 
quadro de fragmentação dos ecossistemas. 

O Estado tem fortes limitações orçamentárias para a criação de Uni-
dades de Conservação, mas é fato que na equação orçamentária o peso 
relativo da criação de novas UCs e da regularização fundiária das UCs 
já criadas, é irrisório comparado a outras políticas públicas tais como 
segurança, educação e saúde ou mesmo dentro do próprio quadro orça-
mentário ambiental. Diante deste fato, a participação direta da sociedade 
na composição de mosaicos que integram áreas protegidas já criadas 
é absolutamente desejável. Mais que desejável, é determinante para 
superação da síndrome da insularização que vivem as poucas UCs já 
criadas. Portanto, o papel das RPPNs, ao lado das reservas legais e áreas 
de preservação permanente, é central na composição de zonas tampão 
(entorno) de UC e no estabelecimento de Corredores Ecológicos entre 
estas e fragmentos importantes.

No entanto, para que de fato as RPPNs cumpram seu papel, é fun-
damental que haja por parte do poder público incentivos concretos, ou 
seja, algo mais do que o apoio técnico e científico para a criação, manejo 
e fiscalização das reservas, conforme previsto na lei, e também a isenção 
de Imposto Territorial Rural (ITR). Estes benefícios per si não são sufici-
entes para a implantação de uma rede nacional expressiva de Reservas 
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Particulares, cuja importância é inegável em face da necessidade de 
estagnação e reversão da fragmentação de ecossistemas. 

Com benefícios concretos e um diagnóstico territorial consistente, 
o poder público pode ser pró-ativo na identificação de áreas prioritárias 
para a criação de novas reservas e na consolidação das existentes. 

Dado o quadro, praticamente irreversível no curto prazo, de escas-
sos recursos públicos para a regularização fundiária e consolidação de 
UCs já criadas, o maior desafio reside na identificação pelo Estado (com 
o apoio da sociedade) de uma equação ponderada de investimentos 
que resulte na ampliação de áreas protegidas (de uso direto e indireto, 
particulares e públicas) e na consolidação de áreas já criadas, porém, 
ainda efetivamente não implantadas e, portanto, desprotegidas. Mais 
que isso, o desafio está no encontro de uma fórmula equilibrada com-
posta não apenas pela criação de áreas particulares de proteção integral, 
mas também, e fundamentalmente, na integração destas com outras 
áreas protegidas tais como Unidades de Conservação de Uso Susten-
tável (Reservas Extrativistas, Áreas de Proteção Ambiental e Reservas de 
Desenvolvimento Sustentável). Deve-se incluir aqui a consolidação de 
outros espaços territoriais importantes no contexto dos esforços de con-
servação da biodiversidade como, por exemplo, as terras indígenas que 
compõem cerca de 12% do território brasileiro, representando somente 
na Amazônia Legal 20% de seu território.

Recomendações

a. O poder público deve criar, por meio de suas agências de fomento 
econômico, linhas de crédito exclusivas para proprietários de RPPN. 

b. Os incentivos e apoios para a criação e gestão de RPPN devem 
priorizar áreas de ocorrência de espécies ameaçadas e  áreas não 
representadas por Unidades de Conservação.

c. Deve haver prioridade na fiscalização das RPPNs na medida 
em que os eventuais incentivos econômicos a elas destinados podem 
desvirtuar a finalidade para qual foi criada.

d. A criação de RPPNs deve ser um critério diferenciado na 
concessão de financiamentos com recursos do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo, como uma forma de garantir a perpetuidade 
da conservação.

5. Política Nacional de Recursos Hídricos e 
Gestão Territorial por Bacias Hidrográficas

O estoque de água no planeta Terra é assim distribuído: 97,5% de 
água salgada e 2,5% de água doce, dos quais 68,7% ocorre sob a forma de 
neve permanente e geleiras, 30,1% de aqüíferos subterrâneos, 0,97% na 
umidade do solo, nos pântanos e na atmosfera e apenas 0,27% nos lagos 
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e rios. Só na Floresta Amazônica correm cerca de 12% de toda água doce 
superficial do planeta. A região sob o domínio da Mata Atlântica abriga 
as nascentes dos principais rios brasileiros que abastecem cerca de 70% 
da população do país (mais de 110 milhões de habitantes), no Cerrado 
brasileiro nascem os principais rios que abastecem a bacia do Amazonas 
(Xingu, Araguaia, Teles Pires, Tocantins), e o Pantanal Mato-Grossense, 
que está na Bacia do Prata, além da Bacia do rio São Francisco, que 
atravessa cinco estados do Sudeste e do Nordeste brasileiro.

Diante desses dados e informações é impossível referir-se à conser-
vação da diversidade biológica e gestão do território, dissociadamente 
da gestão dos recursos hídricos.

Nesse sentido, a Lei Federal 9.433, de 08 de janeiro de 1997 estabe-
lece uma série de mecanismos legais estabelecendo que a gestão do ter-
ritório deve considerar, com um elevado grau de prioridade, a questão 
dos recursos hídricos. De acordo com esta lei destacam-se como dire-
trizes de ação para a implementação da Política Nacional de Recursos 
Hídricos, a adequação da gestão da água à diversidade física, biótica, 
demográfica, econômica, social e cultural das diversas regiões do país e 
a articulação do planejamento de recursos hídricos com a gestão ambi-
ental e do uso do solo. 

A legislação federal expressa alguns princípios básicos de gestão de 
recursos hídricos relacionados ao ordenamento territorial, quais sejam:

- adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento;
- garantia de usos múltiplos dos recursos hídricos;
- reconhecimento da água como bem finito e vulnerável e reconhe-

cimento do valor econômico da água e
- estimulo à gestão descentralizada e participativa dos recursos 

hídricos.

Um dos princípios fundamentais relacionados ao gerenciamento 
dos recursos hídricos é o da garantia de usos múltiplos de forma que, 
além do abastecimento urbano e rural, irrigação, piscicultura, indústria, 
navegação, diluição, assimilação e transporte de efluentes, geração de 
energia elétrica e usos recreativos está a manutenção da vida selvagem. 
Assim sendo, pode-se dizer que também se situa no âmbito do sistema 
de recursos hídricos, o estabelecimento do planejamento de curto, médio 
e longo prazo, do uso da água e da ocupação da bacia hidrográfica tendo 
como um de seus fatores a necessidade de reverter as tendências de 
fragmentação dos ecossistemas numa dada bacia hidrográfica.

Por intermédio dos Comitês de Bacia Hidrográfica, que são órgãos 
colegiados integrados por representantes da sociedade local, do poder 
público (em suas diferentes instâncias), de universidades, das indústrias, 
do comércio e da agricultura, os cidadãos têm a oportunidade de par-
ticipar efetivamente na determinação dos usos e na política de conser-
vação dos recursos hídricos em sua região, tanto no Sistema Nacional 
de Recursos Hídricos, como nos sistemas estaduais já em implantação. 
Vários estados já possuem legislação própria de recursos hídricos, den-
tre eles: São Paulo, Ceará, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Cata-
rina, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Distrito Federal, Paraíba, Pará, 
Pernambuco e Rio de Janeiro.

O Plano de Bacia Hidrográfica é o instrumento para diagnóstico das 
condições do território, da quantidade e qualidade das águas superfi-
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ciais e subterrâneas, e que orientará os possíveis tipos de uso para a água 
disponível, as medidas de conservação e recuperação dos cursos d´água 
e o uso e a ocupação do território na respectiva bacia hidrográfica. Nesse 
plano, o Comitê de Bacia toma decisões importantes que podem estimular 
ou frear os processos de fragmentação dos ecossistemas em uma dada 
bacia hidrográfica, tais como decisões que influenciam o crescimento 
urbano e da fronteira agrícola, a evolução das atividades produtivas e 
as modificações dos padrões de ocupação do solo e de criação de áreas 
sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. 

Outro mecanismo importante previsto por esta lei trata da classifi-
cação dos corpos d`água segundo sua qualidade. A classificação a ser 
atribuída pelo Comitê de Bacia vai determinar indiretamente a capaci-
dade de suporte da bacia hidrográfica, os tipos de atividades que podem 
ser realizadas e o nível de uso do solo na região. A classificação dos 
corpos d’água é feita hoje seguindo padrões definidos pela Resolução 
CONAMA 20/86.

Recomendações

a. Criar programas de controle de poluição hídrica aplicando o princípio 
do poluidor-pagador para mitigar os efeitos negativos da poluição.

b. Parte dos recursos provenientes dos fundos de recursos hídricos 
deve ser destinada à recuperação e conservação dos fragmentos rele-
vantes, visando à preservação da biota associada ao recurso hídrico, 
prioritariamente das Áreas de Preservação Permanente que tenham por 
função a proteção do solo, dos cursos d’água e nascentes.

c. O poder público deve introduzir a discussão do planejamento 
territorial para conservação da diversidade biológica como critério para 
a elaboração dos Planos Nacionais e Estaduais de Gestão Integrada dos 
Recursos Hídricos.

d. A operacionalização do planejamento territorial no plano micro-
regional em bacias hidrográficas deve considerar medidas para evitar a 
fragmentação dos ecossistemas e mitigar seus efeitos.

e. Atualizar a legislação sobre padrões de qualidade de água consi-
derando-se os novos parâmetros, metodologias e tecnologias disponíveis para 
diagnóstico dos impactos ambientais de atividades poluidoras.

f. A construção de bancos de dados para o Sistema de Informação 
sobre Recursos Hídricos deve interagir com a Política Nacional da 
Biodiversidade e seus sistemas de dados e informações.

6. Reforma agrária

A desigualdade na distribuição da renda e da riqueza afeta nega-
tivamente o desenvolvimento, inclusive no que tange à conservação e 
à sustentabilidade dos ecossistemas. A distribuição dos ativos (terras e 
imóveis urbanos) é um dos pressupostos para a busca de soluções ao 
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problema da concentração de riquezas, posto que todo sistema de apoio 
à produção implica na garantia da propriedade da terra. No plano da 
questão rural e da busca da justiça social, da eqüidade e da sustentabili-
dade, a reforma agrária deveria ter o sentido da redistribuição fundiária, 
orientada por pressupostos socioeconômicos e ecológicos.

O problema da reforma agrária, quanto à fragmentação de ecos-
sistemas, reside exatamente na falta de visão dos órgãos responsáveis 
(INCRA e Institutos Estaduais de Terras) no que se refere à necessária 
abordagem integrada do que representa o assentamento rural e sua 
relação ecológica e socioeconômica com o meio.

Por outro lado, a dinâmica de assentamentos executados, principal-
mente pelo INCRA, é ditada menos por planejamento estratégico do que 
por conflitos de terra que acontecem em todo país, e que têm como uma 
de suas raízes os próprios fundamentos constitucionais que garantem a 
propriedade da terra e que orientam os pressupostos para desapropria-
ção de terras rurais para reforma agrária. 

Atualmente, propriedades rurais que não respeitam a legislação 
ambiental (um dos pressupostos para o cumprimento da função social 
da propriedade), por serem consideradas produtivas, segundo critérios 
unicamente econômicos adotados pelo INCRA, não são passíveis de 
desapropriação para reforma agrária, o que conduz a um processo de 
escolha de novas áreas para atendimento da demanda social segundo 
pressupostos dissociados da função social da propriedade, dentre estes 
a função ambiental da propriedade rural. Portanto, a variável ecos-
sistêmica não é incorporada na identificação de novas áreas para a 
Reforma Agrária.

Alguns dados curiosos da Superintendência Nacional de Desen-
volvimento Agrário7 merecem atenção:

- 78% (17.297.748ha) dos projetos de assentamentos realizados no 
Brasil (22.196.875ha) estão na Amazônia legal;

- 63% (304.967) das famílias beneficiadas pelos projetos de assenta-
mento rural em todo Brasil (481.942) estão assentadas na Amazônia; 

- 99% (em área) dos projetos de colonização implantados no Brasil 
até agosto de 2000 estão na Amazônia (13.340.466ha de um total de 
13.478.636ha).

 Ao esgotarem-se as possibilidades de obtenção de novas ter-
ras pela via da desapropriação-sanção (por descumprimento da função 
social da propriedade + improdutividade), o que ocorre principalmente 
nas regiões sul e sudeste do país, resta ao poder público atender à 
demanda pela via do assentamento em áreas públicas, boa parte delas 
em situação considerável de conservação (principalmente na Amazônia). 
Ou ainda o órgão agrário acaba atendendo à pressão dos movimentos 
sociais por ocupar no varejo parcelas não ocupadas de terras de particu-
lares (áreas conservadas), algumas vezes de forma articulada com os 
proprietários rurais que, por não poderem utilizar determinadas áreas 
em função de impedimentos legais ou mesmo por não terem recursos 
para investimentos, preferem receber as indenizações do INCRA.

Diante desses impasses, a concepção de novos modelos de assenta-
mentos, como os assentamentos agroextrativistas e os intitulados Proje-
tos de Desenvolvimento Sustentável criados pela portaria INCRA nº 477/
99 - ainda não colocados em prática - podem servir como um paradigma 
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estratégico para a ocupação e conservação de áreas tampão (entorno) 
de Unidades de Conservação de proteção integral e para a formação 
de corredores entre remanescentes florestais (reservas legais ou outras 
áreas protegidas). 

Vale mencionar um programa recém aprovado pelo Ministério de 
Desenvolvimento Agrário, o PRONAF Florestal, que estabelece uma 
linha de crédito específica para os agricultores familiares que poderão 
transformar-se em fortes aliados na conservação de ecossistemas, e a 
Resolução CONAMA 289/02 que trata do licenciamento de assentamen-
tos para reforma agrária, e que tem sido vista pelos movimentos sociais 
ligados à terra como um obstáculo intransponível para implementação 
de novos assentamentos e pelo movimento ambientalista como um con-
vite à ocupação de áreas de interesse ambiental.

Recomendações

a. Os critérios e o processo de parcelamento do solo em 
assentamentos de reforma agrária devem ser adequados às premissas 
de manejo da paisagem.

b. Deve haver uma articulação mais orgânica entre o Ministério de 
Meio Ambiente e o Ministério de Desenvolvimento e Reforma Agrária, 
incluindo o IBAMA e as agências estaduais de terras e de meio ambiente 
no estabelecimento das estratégias de incorporação de novas áreas para 
a reforma agrária.

c. O componente ambiental (dentre eles, o ecossistêmico) deve ter 
peso relativo substancial na aferição do cumprimento da função social 
da propriedade rural para fins de reforma agrária.

d. O caráter de interesse social dado aos programas de reforma 
agrária não deve ser utilizado como argumento para que os dispositivos 
da legislação ambiental sejam desconsiderados, principalmente o Código 
Florestal.

e. O Ministério de Meio Ambiente deve valer-se dos dados dos 
projetos que abordaram o uso e ocupação do solo sob a perspectiva do 
planejamento da paisagem para orientar as políticas de parcelamento, 
assentamento e de re-estruturação fundiária.

f. O desenho do assentamento deve refletir a preocupação da sus-
tentabilidade no longo prazo sob o ponto de vista econômico, ambiental e 
social.

g. Em paisagens fragmentadas, o planejamento e a implementação 
de assentamentos deve contemplar o incremento de áreas fonte e a 
matriz deve ser o mais permeável possível.

h. A legislação sobre proteção de vegetação nativa em áreas 
rurais deve prever mecanismos de proteção contra a transformação de 
espaços protegidos (seja Unidades de Conservação, reservas legais ou 
áreas de preservação permanente) em áreas urbanas ou urbanizáveis.

i. As instituições promotoras da reforma agrária devem planejar 
a implementação dos assentamentos incorporando as figuras das 
zonas de amortecimento e Corredores Ecológicos de UC (previstos na 
resolução CONAMA 13/90 e no SNUC) para novos empreendimentos. 
Para aqueles empreendimentos já existentes e que não observaram 
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esta norma, os mesmos devem ser objeto de regularização mediante 
licenciamento ambiental.

7. Implantação de grandes projetos de infra-estrutura 

O Programa Avança Brasil (PPA - Plano Plurianual 2000-2003) pre-
via originalmente investimentos da ordem de R$24,1 bilhões (públicos e 
privados) prioritariamente para projetos de infra-estrutura viária (aber-
tura e pavimentação de rodovias, construção de hidrovias, ferrovias e 
portos) e geração de energia (hidrelétricas, termoelétricas e linhas de 
transmissão) a serem implantados nos chamados Eixos Nacionais de 
Integração e Desenvolvimento na Região Norte com o anunciado obje-
tivo de desenvolver o país e integrá-lo ao mundo globalizado. 

Segundo seus formuladores, o Avança Brasil pretendia tratar os 
desequilíbrios regionais e sociais existentes levando em conta a geogra-
fia econômica do país e os fluxos de bens e serviços identificados, inte-
grando espaços econômicos internos que transpõem divisões estaduais 
ou mesmo regionais, e buscando complementaridade com as econo-
mias e os recursos naturais dos países vizinhos. 

O IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e o ISA 
- Instituto Socioambiental, partindo de análises sobre o ciclo histórico 
dos desmatamentos na Amazônia que demonstram que entre duas e 
três décadas após a abertura de rodovias na Amazônia, são desmatados 
em média cerca de 50km de florestas em cada margem, estimaram que 
entre 80.000 e 180.000km2 de florestas poderiam ser desmatados nos 
próximos 25 ou 35 anos em função de alguns dos projetos de infra-estru-
tura rodoviária previstos no Avança Brasil8.

Partindo dessa análise, o IPAM e o ISA demonstram que 31 Terras 
Indígenas e 26 Unidades de Conservação, que representam respectiva-
mente 8,4% e 16,8% do total de TIs e UCs amazônicas, seriam direta-
mente afetadas pelas principais obras de infra-estrutura do programa. 
Ressalte-se que as previsões contidas no referido estudo são bastante 
conservadoras, pois não consideram os impactos da consolidação e 
implementação de outros projetos viários como ferrovias e hidrovias 
previstas no Programa Avança Brasil nem, tampouco, os impactos indi-
retos decorrentes do efeito sinergético de todas as obras em cada Eixo.

Das áreas identificadas durante o seminário Avaliação e Identifi-
cação de Ações Prioritárias para Conservação, Utilização Sustentável e 
Repartição dos Benefícios da Biodiversidade na Amazônia Brasileira*, 68 
áreas consideradas de altíssimo interesse para a conservação da biodi-
versidade estariam diretamente ameaçadas somente com a pavimenta-
ção de algumas das rodovias propostas.

Diante desses dados o governo federal, além de exigir os Estudos 
de Impacto Ambiental conforme determina a legislação, atendendo ao 
alerta dado por inúmeras organizações da sociedade brasileira e movi-

* Coordenado pelo Instituto Socioambiental em articulação com o IMAZON – Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia, 
o ISPN - Instituto Sociedade, População e Natureza, o IPAM – Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia e Conservation Inter-
national, em que participaram 226 cientistas e representantes de ONGs e governos federal, estaduais e municipais, com o apoio do 
Programa Nacional de Biodiversidade - PRONABIO, do Ministério de Meio Ambiente. Macapá-AP, em setembro de 1999
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mentos sociais preocupados com os impactos ambientais cumulativos 
dos projetos previstos, contratou a elaboração de uma Avaliação Ambi-
ental Estratégica para os Eixos de Desenvolvimento propostos no Pro-
grama.

7.1. O licenciamento ambiental de grandes obras deinfra-estrutura

Um importante instrumento de gestão ambiental pode indicar 
caminhos para a solução de conflitos entre as políticas de implantação 
de grandes projetos de infra-estrutura e de conservação de ecossistemas. 
Trata-se da Avaliação Ambiental Estratégica, uma espécie da Avaliação 
Ambiental prevista na Lei 6.938/81. Entretanto, embora passível de ser 
implementada segundo a referida lei, a figura da Avaliação Ambiental 
Estratégica ainda carece de regulamentação específica já que apenas o 
Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto sobre o Meio Ambi-
ente (EIA/RIMA) encontra-se regulamentado pelo CONAMA por meio das 
resoluções CONAMA 001/86 e 237/97. Hoje, o licenciamento de obras ou 
projetos potencialmente causadores de significativo impacto ambiental 
devem ser precedidos de EIA/RIMA – Estudo de Impacto Ambiental e 
respectivo Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente. 

É tão somente pela via do EIA/RIMA que as populações humanas 
são chamadas a participar de audiências públicas, quando não raro a 
uma única audiência, para obterem informações e eventualmente opi-
narem acerca de projetos ou obras potencialmente causadoras de sig-
nificativo impacto ambiental em seus territórios. Na maioria das vezes, 
os projetos ou obras sob discussão nas audiências públicas integram 
programas governamentais para os quais já há orçamento aprovado, 
obras licitadas e não raramente, já contratadas.

Em relação ao Programa Avança Brasil, por exemplo, vinham sendo 
produzidas avaliações ambientais tópicas, pontuais e isoladas sobre 
cada uma das obras que integram um mesmo Eixo de Desenvolvimento 
proposto pelo programa, quando não uma mesma grande obra como, 
por exemplo, a Hidrovia Araguaia-Tocantins, que é objeto de inúmeros 
EIA/RIMAs, cada qual especialmente encomendado para um projeto 
supostamente autônomo, mas que na realidade representam a fragmen-
tação da mesma grande obra de infra-estrutura. O mais grave é que, não 
raramente, tais projetos são avaliados por órgãos distintos vinculados a 
diferentes esferas de governo (municipal, estadual e federal) e que não 
se comunicam organicamente.

O Estado e seus parceiros privados muitas vezes cumprem o que 
estabelece o artigo 225, IV da Constituição Federal e elaboram estu-
dos (nem sempre prévios) de impacto ambiental, submetendo-os ao 
escrutínio dos próprios órgãos do governo - interessado direto na via-
bilização da obra - para análise e aprovação. Entretanto, os estudos de 
impactos ambientais exigidos pela legislação e elaborados para cada 
obra isoladamente, não têm o condão de auferir as propriedades cumu-
lativas e sinergéticas dos impactos socioambientais causados pelo con-
junto das obras integrantes de um plano de desenvolvimento regional, 
como por exemplo, dos impactos totais de cada um dos Eixos Nacio-
nais de Integração e Desenvolvimento previstos no Avança Brasil, muito 
menos dos impactos de todos eles.

Ambientais da Amazônia e Conservation International, em que par-
ticiparam 226 cientistas e representantes de ONGs e governos federal, 
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estaduais e municipais, com o apoio do Programa Nacional de Biodi-
versidade - PRONABIO, do Ministério de Meio Ambiente, Macapá-AP, 
em setembro de 1999Sem dúvida, os Estudos de Impacto Ambiental 
são fundamentais na medida em que permitem a participação popular 
durante o processo de análise e identificação de medidas mitigadoras e 
compensatórias aos impactos previstos. No entanto, a incorporação da 
Avaliação Ambiental Estratégica para o desenho de planos e programas 
de desenvolvimento que demandam a implementação de grandes obras 
de infra-estrutura é um passo necessário na busca de uma integração 
entre as políticas de desenvolvimento e as políticas ambientais, notoria-
mente as de conservação dos ecossistemas naturais.

Recomendações

a. Incluir como componente necessário do EIA/RIMA um plano 
estratégico de monitoramento dos efeitos da fragmentação dos ecos-
sistemas e de conservação e recuperação dos fragmentos nas áreas de 
influência dos projetos.

b. Destinar os recursos de compensação de obras potencialmente 
causadoras de impacto para mitigar ou compensar os efeitos da fragmentação 
de ecossistemas e reconstrução e manutenção de conectividade na região 
impactada, preferencialmente nas Unidades de Conservação, seus Cor-
redores Ecológicos e zonas de amortecimento.

c. Evitar a abertura e pavimentação de rodovias em regiões a 
serem preservadas e planejar a criação e implementação de Unidades de 
Conservação e Corredores Ecológicos antes da abertura e asfaltamento 
das novas vias de acesso. Na medida do possível, manter grandes blocos 
de vegetação natural sem abertura de novos acessos, especialmente 
nas áreas definidas como prioritárias para a conservação da diversidade 
biológica. 

d. Planejar o uso do solo em áreas de fronteiras de desenvolvimento 
de modo a manter uma matriz contínua com o mesmo tipo de estrutura 
que a vegetação original.

e. Estabelecer grandes Corredores Ecológicos ao longo dos 
principais Eixos de Integração e Desenvolvimento previstos no Plano 
Plurianual do Governo Federal (vias de transporte como rodovias, 
ferrovias e hidrovias).

8. Política agrícola

Os investimentos sugeridos pelo Programa Avança Brasil, as suas 
inúmeras rodovias e hidrovias e o peso relativo do setor agropecuário no 
ingresso de recursos provenientes de agroexportação nos últimos anos, 
revelam sintomaticamente uma política agrícola que prioriza a agricul-
tura de exportação que segue exercendo pressão principalmente sobre o 
Cerrado do centro-oeste e a região do chamado Arco do Desmatamento 



410

Po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 e
 a

 f
ra

gm
en

ta
çã

o 
de

 e
co

ss
is

te
m

as

que vai de Rondônia até as áreas de transição entre Cerrado e a floresta 
no sul do Pará, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão.

As políticas de crédito e de incentivo rural desenvolvidas pela 
SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) e de 
implementação de infra-estrutura viária, não vislumbraram ao longo de 
toda história o desenvolvimento agrícola à luz de preocupações ecos-
sistêmicas e de uso sustentável de seus recursos naturais. Ainda assim 
deve-se ressaltar que segundo dados da CONAB – Companhia Nacional 
de Abastecimento, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Abas-
tecimento, nos últimos anos a agricultura brasileira vem colecionando 
recordes de produção de grãos sem, contudo, significar a extensão 
proporcional da área cultivada, demonstrando que é possível aumen-
tar a produtividade sem a necessidade de incorporar e converter novas 
áreas importantes para a conservação ou mesmo recuperação da cober-
tura vegetal nativa. Segundo a CONAB, o aumento da área plantada no 
período foi de menos de 4,5% com incremento na produção de grãos de 
cerca de 14% para a safra de 2002/2003.

As propriedades rurais com suas Reservas Legais e Áreas de 
Preservação Permanente e as Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural exercem um papel crucial na estratégia de conservação dos 
ecossistemas naturais brasileiros. O manejo das propriedades rurais, ou 
seja, o uso e ocupação do solo agrícola devem interagir com a política 
de implantação de espaços protegidos na constituição de mosaicos de 
áreas de conservação públicas e privadas. A própria Constituição Federal 
assim orienta, ao afirmar que cumpre ao proprietário rural garantir que 
sua propriedade exerça a função social, e que dentre tais funções estão o 
uso racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente.

Recomendações

a. Criar linhas de crédito para implantação de sistemas agroflorestais 
para os pequenos e médios produtores no entorno de fragmentos, em 
fragmentos degradados e em Corredores Ecológicos. 

b. Fragmentos naturais isolados, como as savanas amazônicas e brejos 
de altitude do Nordeste, devem ser conservados como fragmentos sob a 
forma de UCs ou APPs devido à presença de endemismos. Não devem ser 
convertidos para uso agrícola, pastagens ou outro uso alternativo do solo.

c. Recuperar o sistema de extensão rural, agregando a extensão 
florestal, para transferir tecnologias adequadas ao produtor rural. 

d. Intensificar as atividades nas áreas agrícolas já em uso, utilizando 
tecnologias de baixo impacto ambiental para aumentar a produtividade 
e incrementar a conservação da biodiversidade.

e. Planejar o uso do solo em áreas de fronteiras de desenvolvimento 
de modo a manter uma matriz contínua com o mesmo tipo de estrutura 
que a vegetação original (inversão do processo).

f. Promover o aumento da produção agropecuária por meio do 
aumento da produtividade: intensificar, e não estender o uso do solo 
para agricultura e a pecuária, com a utilização de práticas compatíveis 
com a conservação da biodiversidade evitando, quando possível, a 
expansão da fronteira agrícola.
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g. Promover uma maior utilização de programas de Manejo 
Integrado de Pragas - MIP, visando a redução do uso de agrotóxicos no 
entorno de fragmentos.

h. Promover programas de controle e manejo do fogo por meio de 
educação e incentivos, como por exemplo, o programa desenvolvido no 
Mato Grosso por meio de pactos com municípios e produtores rurais.

i. Criar programa de educação ambiental em áreas rurais sobre a 
importância dos fragmentos de ecossistemas naturais.

j. Estabelecer programas de incentivos (linhas de créditos, extensão 
rural etc.) ao plantio sombreado como, por exemplo, café e cacau no 
sul da Bahia, priorizando áreas de Corredores Ecológicos e áreas de 
amortecimento de Unidades de Conservação.

k. Estabelecer políticas agrícolas diferenciadas para entorno de 
fragmentos preservados, especialmente UCs, criando zonas tampão. 
Por exemplo: agricultura orgânica e plantios perenes.

l. Estimular a adoção de estratégias alternativas de alimentação do 
gado durante a seca para evitar sua invasão nos fragmentos, em busca 
de alimento.

m. Incorporar uma política pró-ativa de conservação de fragmentos 
e contenção da expansão da área de cana-de-açúcar sobre a vegetação 
nativa no Programa Pró-Álcool, por meio do aumento da produtividade 
ou expansão para áreas já convertidas.

n. Incorporar fragmentos de vegetação natural aos programas de 
manejo integrado da agricultura, como forma natural de combate às 
pragas .

o. Criar incentivos especiais em assistência agrícola para pro-
prietários e comunidades comprometidos em conservar áreas maiores 
do que a reserva legal, em áreas estratégicas para estabelecimento de 
corredores.

p. Criar programas de estímulo para a recuperação, conservação e 
manejo de matas ciliares e de áreas que promovam a conectividade de 
fragmentos relevantes para a conservação da biodiversidade.

q. Fomentar criadouros de espécies da fauna nativa para desestimular 
a caça comercial em ambientes fragmentados.

9. Política energética

A matriz energética brasileira é baseada fundamentalmente na 
geração de energia hidrelétrica (40%). O gás natural, o carvão mineral e o 
urânio são utilizados para produção de cerca de 10% da energia consumi-
da, os derivados do petróleo somam aproximadamente 30% da produção 
energética e a biomassa chega próxima dos 20%, segundo dados de 2000 
do Departamento Nacional de Desenvolvimento Energético do Ministério 
de Minas e Energia. Ainda segundo este órgão, o Brasil tem demanda e 
potencial para investimentos anuais da ordem de 8 a 10 bilhões de dólares 
para suprir a demanda de produção energética.

Sendo considerados como obras de utilidade pública, os gasodutos 
e as hidrelétricas, com suas respectivas linhas de transmissão, são os 
empreendimentos que mais contribuem para a fragmentação dos ecos-
sistemas naturais, seja pela inundação de áreas que exercem papel na 
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conexão entre fragmentos e áreas protegidas, seja pela fragmentação 
dos ecossistemas aquáticos e pela abertura de vias de acesso que inter-
rompem o fluxo de fauna e flora e induzem novas ocupações, ou ainda 
pelo acesso descontrolado aos recursos naturais em áreas até então 
preservadas.

É de se destacar que a definição de planos setoriais governamentais 
sempre se deu sem nenhuma interação com as estratégias de conser-
vação definidas pela área ambiental dos governos (federal e estaduais 
principalmente), de sorte que não foi diferente com o setor energético. 
Exemplos disso são os Planos Decenais de Expansão do Setor Elétrico 
baseados nas oportunidades de geração elétrica, oportunidades essas 
que não incorporam a vertente ambiental. As análises e cautelas ambi-
entais, quando são sugeridas, são implementadas após as definições 
das estratégias de produção energética cabendo aos técnicos ambien-
tais a sugestão de adoção de medidas mitigadoras ou, como na maioria 
das vezes, compensatórias, mas quase nunca de ordem restritiva para a 
implantação do empreendimento.

A ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, é a agência regu-
ladora desse setor que tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, 
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em 
conformidade com as diretrizes e políticas do governo federal, princi-
palmente no que se refere à gestão dos recursos hídricos e à gestão 
ambiental (Art. 2º da Lei nº 9.427/96). Dentre as competências da ANEEL 
estão as de implementar as políticas e diretrizes do Governo Federal 
para a exploração de energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais 
hidráulicos; promover as licitações destinadas à contratação de conces-
sionárias de serviço público para produção, transmissão e distribuição 
de energia elétrica e para outorga de concessão para aproveitamento 
de potenciais hidrelétricos; definir o aproveitamento ótimo e celebrar e 
gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de 
energia elétrica, de concessão de uso de bem público; expedir as autori-
zações, bem como fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com 
órgãos estaduais, as concessões e prestações de serviços de energia 
elétrica (Lei nº 9.427/96).

Em função de serem regulamentados por legislações setoriais e 
implementados por agências distintas, os processos de outorga de uso 
dos recursos hídricos, de concessão de aproveitamento energético e o 
licenciamento ambiental (prévio, de instalação e de operação) nem sem-
pre são desenvolvidos articuladamente o que compromete a qualidade 
ambiental dos empreendimentos que, muitas vezes, já vêm com proble-
mas insanáveis em sede de licenciamento ambiental. A Lei de Recursos 
Hídricos determina que no caso de aproveitamento hidrelétrico esse 
esteja de acordo com o Plano de Bacia Hidrográfica que deve considerar 
os usos múltiplos da água, sua qualidade e disponibilidade.

Mais recentemente, em função da crise energética que atingiu o 
país, o CONAMA por meio da Resolução nº 279, de 27 de junho de 2001, 
flexibilizou as normas de avaliação ambiental para o setor, criando um 
instrumento em tese mais simplificado para análise dos impactos ambi-
entais de empreendimentos elétricos considerados de baixo impacto 
ambiental. O grande desafio do licenciamento ambiental nestes casos, 
assim como em todos os casos de implementação de projetos de infra-
estrutura, está em compatibilizar as diferentes políticas setoriais com os 
esforços para a conservação dos ecossistemas.
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Recomendações

a. Criar programas de conservação e reflorestamento das margens 
dos reservatórios e das nascentes e afluentes;

b. Manejar adequadamente os ecossistemas aquáticos fragmentados 
pelas barragens, para evitar invasões ecológicas e crescimento excessivo 
de populações de espécies invasoras, exóticas ou nativas, que podem 
prejudicar a geração de energia e a biodiversidade;

c. Evitar que o fechamento das barragens seja abrupto, de modo a 
permitir vazão que assegure a biodiversidade à jusante; 

d. Utilizar técnicas para assegurar o fluxo gênico das espécies dos 
rios barrados;

e. Implantar Corredores Ecológicos nas margens dos reservatórios;
f. Manter sub-bacias hidrográficas sem barragens para assegurar a 

manutenção da biodiversidade.
g. Os empreendimentos energéticos (Estudos de Viabilidade Ener-

gética/Compartimentação) devem considerar os impactos diretos e indi-
retos nas áreas prioritárias para conservação da biodiversidade e sobre os 
fluxos populacionais de fauna e flora aquáticas e terrestres.

h. Deve haver compensação em áreas de ambientes terrestres por 
ecossistemas representativos.

i. No plano do licenciamento de hidrelétricas devem ser realizados 
estudos de efeitos da fragmentação da barragem nos fluxos de espécies 
da fauna terrestre com revisão dos parâmetros do licenciamento 
ambiental.

j. Nas renovações de licença de operação deve ser exigida a 
elaboração de estudos relacionados à fragmentação dos ecossistemas;

k. Associar a empreendimentos de linhas de transmissão, gasoduto 
e oleoduto a implementação de corredores de conservação e planos de 
monitoramento de populações da fauna e flora nativas.

10. ICMS ecológico e outros mecanismos de incentivos

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS 
é um imposto sobre o valor adicionado na comercialização de bens 
e serviços, que representa 90% da receita tributária dos Estados da 
Federação. A Constituição Federal prevê, no Artigo 158, que 25% dos 
recursos de ICMS arrecadados por cada Estado devem ser destinados 
aos seus municípios, ficando os outros 75% para os Estados9. Dos 25% 
do ICMS Estadual repassado para os municípios, 75% é distribuído aos 
municípios de acordo com seu peso na arrecadação e o restante, de 
acordo com critérios estabelecidos por lei estadual.

O ICMS Ecológico - ICMS-E surgiu da inserção, por alguns esta-
dos, de critérios que permitem aos municípios serem recompensados 
com maior repasse de ICMS (dos 6,25% da arrecadação total de ICMS 
que volta para os municípios na base de critérios estaduais) conforme 
o tamanho das áreas de conservação no município. A implementação 
deste critério no Paraná, permitiu que 2,5% do ICMS fosse distribuído 
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para os municípios de acordo com área em Unidades de Conservação, 
tanto de uso direto quanto indireto. No Paraná, o cálculo é determinado 
por intermédio do acompanhamento anual pelo estado da qualidade da 
conservação das áreas protegidas10. Em Minas Gerais, somente 0,5% 
da arrecadação entra no cálculo do ICMS-E, e não depende de análise 
de qualidade da conservação. Nos dois casos, no entanto, o repasse de 
recursos para os municípios pelo critério de Unidades de Conservação 
não define, necessariamente, que os recursos têm como destino certo as 
UCs. Mesmo assim, tanto em Minas Gerais quanto no Paraná, o efeito 
deste estímulo foi de incentivar a criação de Unidades de Conservação 
nos municípios, aumentando o número de áreas em 165% no Paraná e 
65% em Minas Gerais11.

Recomendações

a. Criar mecanismos de divulgação das fontes de financiamento 
(PRONAF, MDL e ICMS Ecológico) existentes e mecanismos de capacitação 
de técnicos no âmbito municipal (principalmente naquelas regiões 
inseridas em áreas prioritárias para conservação) para a elaboração de 
projetos ao nível regional;

b. Na composição do índice para distribuição dos recursos do 
ICMS ecológico para os municípios, devem ser adotados critérios de 
avaliação que incluam a aplicação dos recursos a todas as formas de 
uso sustentável dos recursos naturais;

c. Em municípios com cobertura florestal inferior a 20%, priorizar 
projetos que contemplem a recomposição florestal com espécies nativas 
visando à conexão de remanescentes florestais; 

d. Assegurar que parte dos recursos oriundos do ICMS ecológico 
seja destinada à realização de pesquisas de avaliação e conservação da 
biodiversidade.

11. Protocolo verde

Lançado em 1995 pelo Governo Federal, o Protocolo Verde tem 
a finalidade de induzir a efetiva incorporação da variável ambiental 
como critério indispensável no processo de análise para a concessão de 
crédito por parte dos bancos oficiais, e dos benefícios fiscais por parte 
dos órgãos e autarquias. O Protocolo produziu um grande impacto na 
sociedade, especialmente no setor financeiro, gerando também, expec-
tativas perante as entidades privadas e públicas atuantes no tema do 
meio ambiente. 

As propostas contidas no Protocolo Verde representam um avanço 
do governo brasileiro em termos de políticas públicas para o desenvolvi-
mento sustentável. Os dois objetivos básicos do Protocolo são priorizar 
a alocação de recursos públicos em projetos que apresentem maior 
capacidade de auto-sustentação sócio-ambiental, e evitar o uso destes 
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recursos em projetos que acarretem significativos prejuízos ao meio 
ambiente. No entanto, seus objetivos vão além do mero cumprimento 
da legislação e da exigência do licenciamento ambiental para efeito de 
concessão de financiamento das atividades potencialmente poluidoras. 
O Protocolo procura responder à demanda da sociedade brasileira quan-
to à participação mais efetiva das agências promotoras de desenvolvi-
mento, inclusive os bancos públicos, nas políticas de gestão ambiental. 

Entre os bancos federais participantes do Protocolo Verde, o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES – já traz uma 
tradição na incorporação da variável ambiental em seus procedimentos 
operacionais desde 1976. Os demais bancos signatários como o Banco 
do Brasil, Banco do Nordeste do Brasil, Caixa Econômica Federal e 
Banco da Amazônia passaram a adotar o previsto no Protocolo a partir 
de 1997.

Recomendações

a. Estabelecer critérios regionais, com base no conhecimento científico 
da biodiversidade, para subsidiar agências creditícias no financiamento de 
projetos de desenvolvimento;

b. As agências de financiamento não devem conceder quaisquer 
facilidades creditícias ou outras, aos projetos de conversão de paisagens 
naturais ou sistemas agro-florestais que estejam servindo como elemento 
de conectividade entre áreas fonte de biodiversidade;

c. As agências de financiamento devem priorizar projetos de desen-
volvimento com maior capacidade, comprovada no próprio projeto, de 
sustentabilidade socioeconômica e ambiental;

d. A proteção da biodiversidade de fragmentos naturais deve ser 
considerada na analise dos projetos a serem financiados pelas agências 
de crédito;

e. Desenvolver mecanismos que assegurem que os recursos 
aplicados no cumprimento das medidas compensatórias sejam oriundos 
do próprio empreendedor, e não podendo o mesmo fazer uso de recursos 
a fundo perdido;

f. Devem ser considerados como prioritários, para efeitos de concessão 
de créditos, os projetos de controle de erosão, manejo comercial de espécies 
contemplando a manutenção da diversidade genética e a diminuição da 
intensidade de fragmentação manifestada no nível da paisagem; 
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12. O Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE e os 
Corredores Ecológicos como estratégias de 
desenvolvimento territorial sustentável

12.1. Corredores Ecológicos

Desde 1997, um grupo de pesquisadores e profissionais ligados a 
diversas instituições de pesquisas e organizações não-governamentais, 
além do IBAMA, tem trabalhado em uma proposta apoiada pelo Banco 
Mundial, no âmbito do Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil (PPG-7), visando à identificação de uma estratégia 
que lide adequadamente com a dinâmica da fragmentação, promovendo 
a formação de grandes Corredores Ecológicos na Amazônia brasileira 
e na Mata Atlântica. A partir dessa estratégia, busca-se a mudança do 
paradigma de ilhas biológicas para Corredores Ecológicos, ou redes 
compostas por conjuntos de Unidades de Conservação sob diferen-
tes categorias de manejo, incluindo os remanescentes florestais sob 
domínio privado, distribuídos em áreas representativas das diferentes 
comunidades florísticas e faunísticas dos ecossistemas amazônicos e da 
Mata Atlântica12. 

A abordagem de Corredores Ecológicos representa a evolução do 
pensamento científico sobre Unidades de Conservação para o objetivo 
da conservação da biodiversidade. No entanto, com as observações da 
rápida redução nas populações de espécies de fauna e flora no período 
de rápida industrialização e substituição de habitats nativos nas décadas 
de 60 e 70, a ciência biológica, ciente da irreversibilidade da extinção de 
espécies, começou a educar o setor público sobre o papel insubstituível 
de áreas protegidas na conservação da biodiversidade. Na medida em 
que florestas foram utilizadas para energia e substituídas por agricul-
tura, um número crescente de espécies entrou nas listas vermelhas de 
risco de extinção mantidas pela União Internacional para a Conservação 
da Natureza - IUCN. Considerando, por exemplo, o caso das aves na 
Mata Atlântica, em 1996 havia 16 espécies criticamente ameaçadas de 
extinção, 25 ameaçadas, 22 vulneráveis e 37 próximas de serem amea-
çadas13. A categoria de maior risco, criticamente ameaçada, significa 
que a espécie tem somente 50% de chance de sobreviver por 10 anos 
sem ser extinta. Recentemente, as políticas públicas relacionadas com 
a localização, desenho e o manejo de áreas protegidas têm priorizado o 
funcionamento destas áreas para a conservação da biodiversidade, em 
conseqüência da importância econômica e cultural de evitar uma onda 
de extinções que poderia debilitar o funcionamento de ecossistemas.

Conceitualmente, um Corredor Ecológico é um espaço sub-regional 
definido biológica e estrategicamente para os fins de planejamento e 
implementação da conservação englobando todos os tipos de Unidades 
de Conservação. Podem existir dentro de um Corredor Ecológico vários 
espaços, denominados Corredores Biológicos, para o estabelecimento 
de conectividade que facilite a movimentação das espécies. O objetivo 
de um Corredor Ecológico, no entanto, é o planejamento e a imple-
mentação de políticas públicas que permitam a conciliação de ações 
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conservacionistas com as tendências de desenvolvimento econômico, 
livre da necessidade de confinar a solução dentro dos limites das atuais 
Unidades de Conservação e zonas tampão.

O uso de Corredores Ecológicos como unidades de planejamento 
permite visualizar o que é impossível na escala de parques e zonas 
tampão: uma alocação ótima de recursos no uso da terra para conservar 
a biodiversidade ao custo econômico mínimo para a sociedade. Além de 
minimizar custos, esta abordagem agrega outros benefícios, incluindo 
os valores paisagísticos (hedônicos), hídricos, de saúde e de seqüestro 
de carbono, todos beneficiando as populações humanas indiretamente 
ou por meio de compensação financeira. 

12.2. ZEE e Instrumentos Econômicos

O Zoneamento Ecológico Econômico é o instrumento de planeja-
mento e gestão do território por excelência, talvez o mais adequado a 
preencher a demanda por produção, análise e sistematização de dados e 
informações sobre o território e sua população e, para subsidiar o poder 
público e a coletividade na tomada de decisões acerca do desenvolvi-
mento de um dado espaço territorial.

Deve se entender o zoneamento não como um conjunto de mapas 
baseado nos quais se define por lei, as atividades que podem ou não ser 
realizadas em uma dada região. Zoneamento é um processo político-
administrativo que utiliza o conhecimento técnico, ao lado de outros 
critérios, para fundamentar a adoção de diretrizes e normas legais, 
visando atingir objetivos socialmente negociados. Isto implica num con-
junto de sanções ou incentivos sociais que regulam o uso de recursos 
e a ocupação do território. O conceito de zoneamento contemplado no 
processo de ZEE não se restringe ao uso dos instrumentos de comando 
e controle.

A experiência com zoneamento limitado aos instrumentos de 
comando e controle tem sido decepcionante14. O zoneamento pode 
cumprir o objetivo de ordenar o uso da terra somente se for efetiva-
mente observado. Na prática, o cumprimento do zoneamento tem sido 
problemático, onde a observação dos limites impõe custos potencial-
mente altos para os atores privados, e onde o apoio político é fraco15. A 
operacionalização do zoneamento necessita de uma análise econômica 
mais profunda sobre os instrumentos e instituições que podem conciliar 
seus objetivos com os incentivos aos detentores de terra.

Devido às limitações do zoneamento por meio de instrumentos de 
comando e controle; instrumentos econômicos (como ICMS-E) estão 
sendo mais indicados para instrumentalizar o zoneamento territorial16. 
Instrumentos estruturados pelo poder público poderiam normatizar a 
compensação por usos compatíveis com a conservação, verificados 
por auditoria externa. Na Costa Rica, por exemplo, o Fundo Nacional de 
Financiamento Florestal (FONAFIFO) celebra contratos com indivíduos, 
grupos indígenas ou ONGs que representam pequenos produtores. São 
três tipos de contratos para áreas até 300ha: conservação de florestas 
existentes, manejo de florestas, e reflorestamento. Os contratados 
cedem seus direitos de exploração em troca da manutenção de serviços 
ambientais como seqüestro de carbono e proteção da biodiversidade, 
recebendo do FONAFIFO US $42/ha/ano, em contratos de cinco anos. 
O Fundo financia o programa por intermédio da comercialização destes 
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serviços para os órgãos e empresas de abastecimento de água e eletri-
cidade, e também com a venda internacional do serviço de fixação de 
carbono16.

No Paraná, vem sendo desenvolvido um instrumento econômico 
interessante, no qual o proprietário rural, cuja propriedade esteja 
desprovida de cobertura florestal na extensão mínima exigida pela lei 
(Reserva Legal e Área de Preservação permanente) pode compensar 
a inexistência dessas áreas com a proteção de outra área em igual 
extensão e condição ecológica, na perspectiva de constituição de Cor-
redores Ecológicos. Este instrumento chama-se SISLEG - Sistema de 
Manutenção, Recuperação e Proteção da Reserva Florestal Legal e Áreas 
de Preservação Permanente. Como conseqüência, o detentor da terra é 
dispensado da obrigação de reflorestamento em áreas altamente produ-
tivas por intermédio de aquisição de área cumprindo o Código Florestal 
a um custo reduzido.

Uma das questões recorrentes e polêmicas sobre o ZEE, e cuja res-
posta passa necessariamente por uma construção jurídica, diz respeito 
ao seu alcance ou poder vinculador sobre as políticas governamentais 
ou até mesmos sobre as atividades privadas. Poderia, por exemplo, o 
poder público realizar ou estimular (via políticas tributárias ou credití-
cias) investimentos em programas de desenvolvimento ou obras de 
infra-estrutura conflitantes com o zoneamento? É fácil imaginar que, se 
as diretrizes do ZEE não forem observadas de forma articulada pelas 
diversas agências governamentais, os instrumentos econômicos de 
incentivo à conservação em determinadas áreas podem ser neutraliza-
dos com incentivos para intensificação agrícola nestas mesmas áreas. Se 
o ZEE é uma ferramenta de gestão política necessária para os prognósti-
cos e diagnósticos que embasarão a adoção, pelo Estado, de políticas 
públicas que necessariamente afetam direitos coletivos e difusos con-
stitucionais, é razoável concluir que o Direito tem contribuições a fazer, 
seja para ampliar e garantir transparência e participação dos diferentes 
atores sociais na sua construção, seja para conferir eficácia aos seus 
resultados, tornando-o um dos principais instrumentos norteadores das 
políticas públicas socioambientais.

Recomendações

a. Promover modificações metodológicas no processo de ZEE para 
incorporar aspectos ligados a representatividade dos ecossistemas a 
serem protegidos. 

b. Promover modificações metodológicas no ZEE para incorporar o 
desenho de Corredores Ecológicos, o uso de instrumentos econômicos, 
de forma a não induzir a fragmentação dos ecossistemas. 

c. Tornar obrigatório o ZEE em todos os estados da União, em escala 
adequada. 

d. Promover o estabelecimento de legislações de ordenamento ter-
ritorial em todos os estados, fundamentado pelo ZEE, e que contemplem 
medidas para a mitigação da fragmentação de habitats.



419

Recomendações gerais

a. Incentivar a criação de Florestas Nacionais – FLONAS, nas áreas 
de expansão de soja e atividade madeireira desordenada.

b. Os órgãos de governo devem divulgar periodicamente para o 
público das regiões onde a atividade madeireira e os desmatamentos 
ocorrem com maior intensidade, as análises de imagens de satélite que 
demonstrem a dinâmica de alteração no uso da terra como forma de alertar 
para os efeitos das atividades ilegais e da fragmentação de ecossistemas.

c. Em vista dos conflitos de interesses observados, deve-se estudar 
a possibilidade de que o órgão responsável pelo monitoramento e a 
fiscalização das Unidades de Conservação e da atividade florestal, seja 
distinto dos órgãos que fazem a regulamentação, licenciamento e gestão 
dos mesmos.

d. O poder público deve investir na fiscalização preventiva mais 
eficiente, identificando e utilizando metodologias e tecnologias modernas, 
bem como atuar melhor na investigação das atividades predatórias. A 
remuneração aos fiscais deve ser compatível com a responsabilidade 
requerida pela função.

e. Criar entidades de coordenação de unidades de fiscalização no 
nível estadual, incluindo os setores responsáveis pela política agrícola e 
agrária, com participação da sociedade civil.

f. Novas UCs devem ser criadas prioritariamente em áreas com 
habitats de espécies em extinção ou ecossistemas não representados 
no sistema de unidades de conservação existentes e, preferencialmente, 
em bacias hidrográficas desprotegidas.

g. A criação de novas UCs e a gestão das já criadas (criação de Zonas 
de Amortecimento e Corredores Ecológicos) devem abranger, sempre 
que possível, os principais rios que cortam a unidade, suas nascentes e 
cabeceiras.

h. Áreas previstas como de preservação permanente ou reservas 
legais não devem ser convertidas em áreas urbanas.

i. Estabelecer políticas de incentivos concedendo prioridade de 
acesso a créditos e a infra-estrutura para os proprietários que protegem 
efetivamente fragmentos e reservas por meio de RPPNs. 

j. Rever os limites das Áreas de Preservação Permanente previstas no 
Código Florestal em função dos estudos recentes sobre fragmentação.

k. Criar linhas de crédito e políticas pró-ativas de conservação para 
a recuperação de populações de espécies-chave como, por exemplo, o 
palmito doce (Euterpe edulis), e para espécies ameaçadas de extinção.
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NOME DO SUBPROJETO: Projeto Remanescentes de Floresta da Região de Una - Restauna

NOME USADO PARA DESIGNAR O SUBPROJETO NESTE VOLUME: Restauna

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: Como avaliar o impacto do processo de fragmentação da floresta de 
Una sobre a comunidade de animais e plantas e investigar a resposta comparada destes grupos?

DESENHO EXPERIMENTAL: Com o objetivo de estabelecer o desenho da pesquisa e escolher as áreas 
de amostragem, o projeto contou com 18 meses de um estudo caracterizando a paisagem da região de 
Una. Este trabalho foi realizado por meio de fotografias aéreas e gerou informações importantes para 
um programa de conservação regional, incluindo uma perspectiva de paisagem da distribuição dos 
diferentes habitats que compõe o mosaico ambiental de Una. Ao mesmo tempo, um levantamento de 
caracterização da estrutura física dos principais habitats foi feito em terra e serviu para a interpretação 
das respostas das espécies da fauna e flora às perturbações humanas e desmatamento. 
Com base neste estudo prévio foram escolhidas seis categorias de paisagem a serem estudadas. Elas 
representam as principais alterações causadas pela fragmentação da floresta em Una e também o 
habitat que mais se assemelha à floresta intacta original: 
- Interior de floresta contínua (matas com mais de 1000ha, a mais de 100m de qualquer borda)
- Borda de floresta contínua (matas com mais de 1000ha, a menos de 20m de uma borda)
- Interior de fragmento (matas com menos de 100ha, a mais de 100m de qualquer borda)
- Borda de fragmento (matas com menos de 100ha, a menos de 20m de uma borda)
- Capoeira (matas secundárias em estágio inicial de regeneração)
- Cabruca (plantações de cacau sombreadas por árvores nativas)
Na paisagem de Una, as áreas de estudo foram concentradas em três blocos de 5x5km. Estes blocos 
tiveram a sua localização estabelecida com base na distribuição das grandes áreas de mata. Cada bloco 
contém duas réplicas de cada uma das seis categorias de paisagem. No total, foram estudados 36 sítios 
da região de Una. Este tipo de distribuição espacial das áreas de estudo permite testar se os efeitos da 
fragmentação se repetem em diferentes porções de uma paisagem heterogênea. 

METODOLOGIA: Todos os levantamentos da fauna e flora foram feitos nos mesmos transectos de 
amostragem. Cada pesquisador utilizou técnicas de amostragem específicas para seu grupo taxo-
nômico:
- Árvores: parcelas 
- Invertebrados de serrapilheira: pitfalls
- Borboletas: armadilhas suspensas com iscas 
- Sapos e lagartos: pitfalls com cercas
- Aves: método de pontos (gravação de vocalizações)
- Pequenos mamíferos: armadilhas Sherman
- Médios e grandes mamíferos: plots de areia (censo de pegadas)
- Morcegos: redes de neblina

ÁREA(S) TRABALHADA(S): vide descrição do desenho experimental (a floresta da Reserva Biológica 
de Una e áreas do entorno)

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S) OS TRABALHOS : Mata Atlântica
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GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: levantamento da flora e da fauna - árvores, bromélias, 
borboletas, invertebrados de serrapilheira, sapos, lagartos, aves, mamíferos terrestres (pequenos, 
médios e grandes) e morcegos. Além disso, o projeto avaliou a estrutura da vegetação nos ambientes 
de estudo e o impacto da atividade de caça nos médios e grandes mamíferos da região.

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO
Equipe Técnica:
Deborah Faria – Bióloga – USP Comunidade de Morcegos institutodriades@uol.com.br (Doutora em Eco-
logia – Unicamp)
Eduardo Mariano - Biólogo – USP Comunidade Arbórea eduardomariano@hotmail.com - (Doutorando 
em Ecologia – USP)
Gabriel Rodrigues – Geógrafo – UESC Atividade de Caça – gabriel@iesb.org.br (Mestrando em Ambiente 
– UESC)
Gustavo de Matos Accacio – Biólogo – USP Comunidade de Borboletas 
mechanitis@aol.com (Doutorando em Zoologia – USP)
José Vicente Ortiz – Biólogo – UnB – Estrutura da Vegetação zecaortiz@uol.com.br (Doutorando em Eco-
logia – Unicamp /Prof. de Ecologia UESC)
Julio Ernesto Baumgarten – Biólogo – UnB – Comunidade de Morcegos 
baumgart@uesc.br (Doutorando em Ecologia – Unicamp /Prof. de Ecologia UESC)
Marianna Dixo – Bióloga – USP Comunidade de Anfíbios e Répteis 
madixo@usp.br (Doutoranda em Ecologia – USP)
Mateus Barradas Paciência – Biólogo – USP Comunidade de Pteridófitas 
matinasbp@hotmail.com (Mestre em Ecologia – USP)
Max de Menezes – Agrônomo – Esalq/USP Comunidade de Invertebrados de Serrapilheira maxmz@uesc.
br (Doutor em Agronomia – Esalq/USP; Prof. UESC)
Renata Pardini – Bióloga – USP Comunidade de Mamíferos Terrestres 
renatapardini@uol.com.br (Doutora em Zoologia – USP)
Rodrigo Gerin Montingelli - Engenheiro Florestal – Esalq/USP Estrutura da Vegetação 
rgm28@hotmail .com
Rudi Ricardo Láps – Biólogo – Unicamp Comunidade de Aves rudilaps@uol.com.br (Doutorando em 
Ecologia – Unicamp)

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO:
- Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC
- Fundação Pau Brasil
- Instituto Dríades

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZADOS:
www.restauna.org.br

PRODUTOS

1. PUBLICAÇÕES:
a. MONOGRAFIAS DE GRADUAÇÃO: 
- Taxonomia e Morfologia dos Quirópteros da Região de Una, Bahia – Brasil
Aluno: Valmir Dâmaso de Almeida Júnior /UESC – Curso de Biologia. Agosto de 2001. 
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b. TESES:
- Dixo, M.B.O. 2001. Efeito da fragmentação da floresta sobre a comunidade de sapos e lagartos 
de serrapilheira no Sul da Bahia. Dissertação de Mestrado. Departamento de Ecologia, Instituto de 
Biociências, Universidade de São Paulo.
- Pardini, R. 2001. Pequenos mamíferos e a fragmentação da Mata Atlântica de Una, Sul da Bahia - 
Processos e Conservação. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil.
- Paciência, M. B. 2001. Efeitos da fragmentação florestais sobre a comunidade de pteridófitas no sul da 
Bahia. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, Brasil
- Faria, D. M. 2002. Comunidade de morcegos em uma paisagem fragmentada do sul da Bahia, Brasil. 
Tese de Doutorado. Universidade Estadual de Campinas, Campinas, Brasil.

c. PUBLICAÇÕES:
- Lima, M. G. de; L. A.,Jacomo; C. Pinheiro-Machado, D., Faria.; J. E., Baumgarten; L. C.; L., Silveira & M. B. 
,Ramos-Neto. Corredores de Biodiversidade no Brasil: Conceitos, Realidade e desafios. Grupo de Estudos de 
Corredores de biodiversidade. V Congresso de Ecologia do Brasil. Porto Alegre, RS. Novembro de 2001.
- Faria, D., R. Pardini, E. Mariano, G. Santos, G. M. Accacio, J. V. Ortiz, J. E. Baumgarten, M. Dixo, M. B. 
Paciência & R. R. Laps, T. Fontoura. Projeto Remanescentes de Floresta da região de Una – RESTAUNA: 
estudo sobre o valor conservacionista de uma região de Mata Atlântica. V Congresso de Ecologia do 
Brasil. Porto Alegre, RS. Novembro de 2001. 
- Pardini, R., D. Faria & J. E. Baumgarten. Diretrizes Biológicas para estratégias de Conservação: O Projeto 
RestaUna e a Reserva Biológica de Una, Sul, da Bahia. II Congresso de Unidades de Conservação. Vol. 
II Trabalhos Técnicos. Campo Grande, MS. Novembro de 2000. 
- Faria, D., R. Pardini & R. R. Láps. Comparative response of birds, bats and small non-volant mammals 
facing habitat fragmentation in the atlantic rainforest. 14th Annual Meeting of the Society for 
Conservation Biology - Missoula, Montana, USA. 2000. 
- Faria, D. & J. E. Baumgarten. Bats and forest fragmentation in the Brazilian Atlantic rainforest. 13th 
Annual Meeting of the Society for Conservation Biology– Maryland University, Maryland, USA. 1999. 
- Faria, D. & Baumgarten, J.. Shaded Cacao Plantations and the Bat Assemblages in the Atlantic Rainforest of 
Southern Bahia State, Brazil. 11th International Bat Research Conference Pirenópolis – GO - Agosto 1998. 

2. PRODUÇÃO DE MATERIAL VIRTUAL:
Produção do Texto da Homepage do Projeto RestaUna - www.restauna.org.br. 

3. CURSOS MINISTRADOS PELA COORDENAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO:
- 2002 – Primeiro semestre. Disciplina “Biologia da Conservação” - nível graduação - Curso de Ciências 
Biológicas da UESC 
- 2002 – Primeiro semestre. Disciplina “Ecologia II: Populações e Comunidades” - Curso de Ciências 
Biológicas da UESC 
- 2001 – Segundo semestre. Disciplina “Biologia da Conservação” - nível graduação Curso de Ciências 
Biológicas da UESC - 60 horas. 
- 2001 – Segundo semestre. Disciplina “Biologia da Conservação” - nível mestrado Curso de Mestrado 
em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e da UESC
- 2000 – Segundo semestre. Disciplina “Biologia da Conservação” - nível mestrado. Curso de Mestrado 
em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e da UESC
- 1999 - Primeiro Semestre. Disciplina “Biologia da Conservação” - nível mestrado. Curso de Mestrado 
em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e da UESC.
- 2002 – Coordenadora da Disciplina “Biologia da Conservação” - nível mestrado. Curso de Mestrado 
em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente e da UESC. 
- Maio de 2000. Curso “Conhecer para Conservar” – módulo 1: fauna e flora do sul da Bahia. “Curso de 
Biologia da Conservação para Funcionários de Unidades de Conservação.”
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4. PRINCIPAIS PALESTRAS PROFERIDAS PELA COORDENAÇÃO:
- Junho de 2001 “O Projeto RestaUna” Curso de Economia e Meio Ambiente UESC – Ilhéus – Bahia 
- Outubro de 1999 “Novas Fontes de Fomento à Pesquisa Científica” Seminário de Avaliação da 
Pesquisa da UESC - Ilhéus – BA. 
- 24 de junho de 1999. “Habitat Fragmentation in the Brazilian Atlantic Forest: A Research 
Program” - National Museum of Natural History – Smithsonian Institution. “Biodiversity Seminar 
Series”.Washington - DC, EUA. 
- 05 de fevereiro de 1999 “Pesquisas sobre Fragmentação de Habitat” XII Encontro de Zoologia do 
Nordeste Universidade Estadual de Feira de Santana. Feira de Santana, BA. 

5. ENCONTROS REALIZADOS:
- Junho de 2000. Workshop “Pesquisa Científica na Mata Atlântica” - UESC – CRA. Ilhéus – Bahia. 
- Maio 1999 First International Conference on Sustainable Cacao Smithsonian Tropical Research 
Institute (STRI) Balboa, Panamá City, Panamá. 
- Março 1999 Workshop “Economic Instruments for Conservation in Southern Bahia” - IESB, 
Conservation International e World Bank. Corredores - CI- IESB
Ilhéus – Bahia. 
- Diretora Executiva do “Instituto Dríades de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade” Organização 
não-governamental de pesquisa e conservação Desde agosto de 1999. 

6. OUTROS PRODUTOS:
- Banco de dados científico: contém informação com 36.000 registros sobre a composição, abundância 
e distribuição espacial da comunidade de plantas arbóreas, epífitas, pteridófitas, invertebrados de 
serrapilheira, borboletas, besouros, aranhas, anfíbios, répteis, aves, morcegos e mamíferos terrestres 
em 36 áreas na região de Una.
- Lista de espécies vulneráveis para a Região de Una: listagem com o nome das espécies consideradas 
vulneráveis na região de Una, aquelas presentes somente, ou em densidades maiores, em áreas de 
floresta contínua.
- Listagem de espécies encontradas em ambientes de floresta, cabruca e capoeira: listagem de espécies 
por habitat, material disponível para técnicos em manejo e conservação.
- Lista de espécies em cada propriedade rural investigada: o projeto elaborou material para os 
proprietários das fazendas do entorno da Rebio Una, além da própria Rebio Una, contendo a listagem 
de espécies me cada propriedade, como parte do trabalho de educação ambiental realizado pelo 
projeto na região.
- Folder do ecoparque de Una: em parceria com o EcoParque de Una, o Projeto RestaUna elaborou um 
panfleto contendo informações gerais sobre a biodiversidade na região e mostrando para os turistas 
e estudantes de escolas públicas e privadas da região um pouco da biodiversidade encontrada no 
mosaico florestal de Una.
- Livro sobre a biota de Una: material na fase de editoração na UESC, responsável pela impressão. 
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NOME DO SUBPROJETO: Estudo de Conservação e Recuperação de Fragmentos Florestais da APA do Camanducaia 

NOME USADO PARA DESIGNAR O SUBPROJETO NESTE VOLUME: Camanducaia

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: Como a fragmentação da vegetação local está afetando a biodiver-
sidade local? Qual é o efeito da fragmentação na biodiversidade vegetal em nível paisagístico, ecos-
sistêmico e populacional?

DESENHO EXPERIMENTAL: Seis atividades foram desenvolvidas cada uma com seu desenho experi-
mental: análise da paisagem, efeito de borda, efeito da fragmentação na diversidade arbórea em dife-
rentes altitudes da Serra da Mantiqueira (bacia do Rio Camanducaia), efeito do tamanho do fragmento 
na diversidade genética de espécies arbóreas e na estrutura populacional das mesmas. E finalmente, o 
efeito do tamanho do fragmento na relação planta-polinizador e na fertilidade de espécies arbóreas.

METODOLOGIA: Cada tarefa possui uma metodologia diferente.

ÁREA(S) TRABALHADA(S): Bacia do rio Camanducaia, Serra da Mantiqueira, MG

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS: Mata Atlântica

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: Arbóreas tropicais e samambaias.

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO 
Edivani Villaron Franceschinelli, professora da Universidade Federal de Minas Gerais 
João Renato Stehmann, professor da Universidade Federal de Minas Gerais
Alexandre Salino, professor da Universidade Federal de Minas Gerais
Luciana Mello, estudante de pós-graduação da UFMG
Glauco Santos França, estudante de pós-graduação da UFMG
Roselaini Mendes do Carmo, estudante de pós-graduação da UFMG
Giuliana Mara Patrício Vasconcelos, consultora da UFMG
Elena Charlotte Landau, consultora da UFMG 
Flávio Antonio Maes dos Santos, professor da UNICAMP
Marisa Gesteira Fonseca, estudante de pós-graduação da UNICAMP
Karin dos Santos, estudante de pós-graduação da UNICAMP
Roseli Buzzanelli Torres, pesquisadora do IAC-Instituto Agronômico de Campinas 
Shaily Menon, professora da GVSU -Grand Valley State University – EUA
Efraim Rodrigues, professor da UEL -Universidade Estadual de Londrina
Ana Lucia Mello, membro da Aguari, ONG de Camanducaia

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO: UFMG (Universidade 
Federal de Minas Gerais), UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas), IAC (Instituto Agronômico 
de Campinas), GVSU (Grand Valley State University – EUA), UEL (Universidade Estadual de Londrina)
ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
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DOS: não há ainda

PRODUTOS 

a. Teses de Mestrado:
- Marisa Gesteira Fonseca. (11/10/2001). Aspectos demográficos de Aspidosperma polyneuron Muell. 
Arg. (Apocynaceae) em dois fragmentos de floresta semidecídua no município de Campinas, SP. 
Programa de pós-graduação em Biologia Vegetal, IB, UNICAMP.
- Giuliana Mara Patrício Vasconcelos (04/2002) Efeito da fragmentação florestal na diversidade genética 
de Myrciaria floribunda (West ex Willdenow) Berg na Serra da Mantiqueira. Dissertação de Mestrado 
em Recursos Florestais, ESALQ USP.
- Glauco Santos França (03/2002) Composição florística e estrutura do componente arbóreo de uma 
floresta montana do sul de Minas Gerais. Dissertação de Mestrado em Biologia Vegetal, Depto de 
Botânica - UFMG

b. Resumos:
- Santos, K., Kinoshita, L.S. & Santos, F.A.M. 2001. Caracterização florística e estrutural de dez fragmentos 
de mata estacional semidecidual no município de Campinas, SP. Resumos do 52º Congresso Nacional 
de Botânica (SBB), p. 225-226.
- Santos, K., Kinoshita, L.S. & Santos, F.A.M. 2001. Variação na composição florística e na estrutura 
de comunidades arbóreas em dez fragmentos de floresta estacional semidecidual de Campinas, SP. 
Resumos do V Congresso de Ecologia do Brasil, p. 409.
- Fonseca, M.G., Martini, A.M.Z. & Santos, F.A.M. 2002. Population dynamics and spatial variation in size 
structure of Aspidosperma polyneuron in SE Brazil. 45th Symposium of the International Association 
for Vegetation Science, p. 45.
- Carmo, R.M. & Franceschinelli, E.V. 2002. “The effect of forest fragmentation on the fertility of Cabralea 
canjerana (Meliaceae)”. 45th Symposium of the International Association for Vegetation Science, p. 42

NOME DO SUBPROJETO: A Fragmentação e a Qualidade da Dieta do Primata Folívoro Endêmico da Floresta Atlân-
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NOME USADO PARA DESIGNAR O SUBPROJETO NESSE VOLUME: Bugios

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: A composição da dieta (espécies vegetais, itens, nutrientes, taninos) 
do macaco bugio varia com o tamanho do fragmento e(ou) com as estações do ano, e(ou) com a 
composição do solo?

DESENHO EXPERIMENTAL: Em seis fragmentos florestais (dois de 40ha, um de 80ha, dois de 250ha e um 
de 360ha) foram acompanhados sete grupos de bugios ruivos (num fragmento de 40ha, foram estudados 
dois grupos separadamente). Na estação seca/inverno e na úmida/verão cada grupo foi acompanhado por 
sete dias por mês ao longo de três meses, anotando-se suas atividades e itens e espécies de alimentação. 
Foram também feitos levantamentos fitossociológicos de cada habitat estudado.

METODOLOGIA: No acompanhamento dos bugios, as observações foram anotadas por método de 
varredura a cada 20 minutos, as atividades de cada indivíduo do grupo, e nos registros de alimentação 
foi especificada a espécie e a parte consumida (folha nova, folha madura, flor, fruto). A vegetação de 
cada fragmento foi caracterizada em sua composição e estrutura por meio de plantas marcadas por 
ponto-quadrante ou parcelas. Foram coletadas amostras para análises químicas (nutrientes, taninos) 
das plantas consumidas pelos bugios e daquelas marcadas na caracterização da vegetação. O método 
usado para a dosagem de fenóis totais foi o de Folin-Denis, o de taninos condensados, o método das 
proantocianidinas e para taninos gálicos, o método da rodanina. A dosagem de N bruto foi feita pelo 
método Kjehdal, o de lipídios, por extração com haxo e diferença de peso. A dosagem de açúcares foi 
feita pelo método da antrona.

ÁREA(S) TRABALHADA(S): Mata Boa Vista (80ha, Mun. Levy Gasparian, RJ), Mata Bela Fama (360ha 
– controle, Mun. Santana do Deserto, MG), Reserva de Santa Genebra e Mata Ribeirão Cachoeira 
(250ha cada, Mun. Campinas, SP), Morro Geisler (40ha, Mun. Indaial, SC) e Morro da Extrema (40ha, 
Mun. Porto Alegre, RS)

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS: Mata Atlântica, ao longo do gradiente 
latitudinal ocupado pelo bugio-ruivo

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: o primata bugio ruivo, Alouatta guariba clamitans

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO
Gilda Guimarães Leitão, Farmacêutica, Profa. Adjunta UFRJ, Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais, 
Bloco H, CCS, Ilha do Fundão, ggleitao@nppn.ufrj.br, ggleitao@hotmail.com 
Suzana Guimarães Leitão, Farmacêutica, Profa. Adjunta UFRJ, Faculdade de Farmácia, Depto. de produtos 
Naturais e Alimentos, Bloco A, 2o andar, CCS, Ilha do Fundão, sgleitao@pharma.ufrj.br, sgleitao@ig.
com.br 
Davyson de Lima Moreira, Farmacêutico, Doutor em Química de Produtos Naturais pelo NPPN/UFRJ, bol-
sista CNPq/Rhae (Recém-doutor) pelo Probio.  
Márcia Sepúlveda Guilherme, Farmacêutica, bolsista pelo Probio.
Daniel P. Pires Vieira, graduando em Farmácia pela UFRJ, bolsista pelo Probio.
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Tiago Correia Pinto, graduando em Farmácia pela UFRJ, bolsista pelo Probio.
Paulo Roberto Gomes dos Santos, graduando em Farmácia pela UFRJ, bolsista pelo Probio.
Edgar M. Sanches, graduando em Farmácia pela UFRJ, bolsista pelo Probio.
Renata Lourenço Engelhardt, graduanda em Farmácia pela UFRJ, bolsista CNPq/PIBIC/UFRJ.
Maria Fernanda Barbosa, graduanda em Farmácia pela UFRJ, bolsista CNPq/PIBIC/UFRJ.
Carlos Frederico Trindade, graduanda em Farmácia pela UFRJ, sem bolsa.
Janaína Furtado, graduanda em Farmácia pela UFRJ, bolsista CNPq/PIBIC/UFRJ.
Eleonore Zulnara Freire Setz, Bióloga, Profa. do Depto de Zoologia, Instituto de Biologia, Unicamp; 
setz@unicamp.br, wbenson@unicamp.br 
Denise de Alemar Gaspar, Bióloga, bolsista do CNPq/RHAE/Probio, hztec@lexxa.com.br
Camila Iotte Donatti, graduanda em Biologia, bolsista do CNPq/Probio.
Fabrício Fabri, graduando em Biologia, bolsista do CNPq /Probio.
Fabiana Umetsu, graduanda em Biologia, bolsista do CNPq/Probio, fabiume@yahoo.com
José Roberto Trigo, Biólogo, Prof. Assist. Doutor, Depto. De Zoologia, Instituto de Biologia, Unicamp, 
trigo@unicamp.br
Eunice Reis Batista, Bióloga, bolsista do CNPq/Probio, nicereis@hotmail.com
Luciana Lisi, graduanda em Biologia, bolsista do CNPq/Probio
Breila Pessoa Dias, Bióloga, bolsista do CNPq/Probio, breiloca@hotmail.com
Zelinda Maria Braga Hirano, Bióloga, Profa. Assistente da FURB (Fundação Universitária de Região de Blu-
menau) e coordenadora do CEPESBI (Centro de Pesquisas Biológicas de Indaial), zehirano@usp.br
Rose Mari Martins Silveira, Bióloga, bolsista CNPq/Probio, zitasilveira@yahoo.com.br
Vânia Garcia, Bióloga, bolsista CNPq/Probio, vgarcia@compuland.com.br

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS AS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO:
- Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais, UFRJ.
- Departamento de Produtos Naturais e Alimentos, Fac. Farmácia, UFRJ.
- Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, UNICAMP.
- Fundação Universidade Regional de Blumenau

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
DOS: Está prevista a criação de uma página do projeto, que será localizada na página da UFRJ. 

PRODUTOS 

1) Coleção de exsicatas das plantas coletadas nas diferentes áreas de estudo, depositadas nos Her-
bários da UFRJ, FURB e Unicamp.

2) Publicações geradas até o momento: 
- “Substâncias Fenólicas com Atividade Antioxidante de Pseudopiptadenia contorta (Leguminosae 
– Mimosoidae)”, Davyson L. Moreira, Renata L. Engelhardt, Alexandre S. Reis, Edgar M. Sanches, 
Suzana G. Leitão e Gilda G. Leitão, aceito para publicação na Revista Brasileira de Farmacognosia, em 
maio de 2001.
- “Antioxidant and Antiviral Properties of Pseudopiptadenia contorta (Leguminosae) and of Quebracho 
(Schinopsis sp.) Extracts, Davyson de L. Moreira, Suzana G. Leitão, Jorge Luiz S. Gonçalves, Márcia D. 
Wigg, e Gilda G. Leitão, submetido à publicação em Planta Medica, em dezembro de 2001.
- “Structural Analysis Of Condensed Tannins From Three Plant Species And Their Implications To 
Alouatta fusca (Brown Howler Monkeys) Food Selection In A Fragment Of The Brazilian Atlantic Forest”, 
Davyson de Lima Moreira, Suzana Guimarães Leitão, Vânia L. Garcia Limeira e Gilda Guimarães Leitão, 
aceito para publicação no Journal of Chemical Ecology, 2002.
- Divulgação do Subprojeto pela Internet, no “Estadão” 
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(estadao.com.br/ /ciência/aplicada/2001/nov/07/207.htm), matéria de Liana John.
- Formação de Recursos Humanos especializados, por meio das bolsas implementadas.
- Divulgação do Subprojeto nas jornadas de Iniciação Científica da UFRJ.
- Levantamento fitossociológico das áreas estudadas.
NOME DO SUBPROJETO: Fragmentação Natural e Artificial de Rios – Comparação entre os Lagos do 
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Médio Rio Doce (Mg) e as Represas do Médio e Baixo Rio Tietê.

NOME USADO PARA DESIGNAR O SUBPROJETO NESSE VOLUME: Água Doce

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO:
A biodiversidade dos lagos originados da fragmentação natural do rio Doce, MG é maior do que aquela 
dos reservatórios oriundos da fragmentação artificial do rio Tietê, SP?
Qual a origem e quais os fatores mais importantes para a manutenção da biodiversidade nestes dois 
sistemas de águas doces?
Quais as áreas mais vulneráveis à perda de diversidade e quais as espécies mais vulneráveis à extinção 
nestes dois sistemas? 

DESENHO EXPERIMENTAL:
Realização de quatro expedições para inventário de espécies e caracterização dos ecossistemas 
aquáticos, (sete reservatórios e doze lagos), com medições morfométricas, químicas, físicas e 
biológicas. 
Realização de estudos do ciclo de vida de algumas espécies-chave.
Realização de estudos ecotoxicológicos para determinação dos efeitos da poluição ou da contamina-
ção da água e dos sedimentos dos lagos e reservatórios sobre alguns organismos-teste.

METODOLOGIA: amostragens das comunidades aquáticas segundo os procedimentos descritos nos 
manuais do International Biological Program (IBP); caracterização física e química dos corpos de água 
segundo o standard methods e testes ecotoxicológicos segundo os procedimentos descritos pela Envi-
ronmental Protection Agency (USEPA) e normas técnicas da Companhia de Tecnologia e Saneamento 
Ambiental (CETESB).

ÁREA(S) TRABALHADA(S):
Sistema de lagos do Médio rio Doce, Parque Estadual do Rio Doce (MG) e áreas adjacentes pertencentes 
à Companhia do Vale do Rio Doce e à Companhia Mineradora Belgo-Mineira.
Cascata de reservatórios do Médio e Baixo rio Tietê, pertencentes à Companhia Energética do Estado 
de São Paulo (CESP).

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS:
Sistema de lagos naturais do vale do rio Doce, MG, bioma águas doces.
Reservatórios do Médio e Baixo rio Tietê, SP, bioma águas doces.

COMUNIDADES INVESTIGADAS:
Protozooplâncton; fitoplâncton zooplâncton; bentos; macrófitas; necton (ictiofauna); ornitofauna 
(aves).

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS:
Algae, Protozoa, Rotifera, Oligochaeta; Mollusca; Arthropoda (Crustacea: Copepoda, Cladocera; Ostra-
coda; Insecta, Chironomidae; Chaoboridae); Pisces, Aves;

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO 
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Odete Rocha - Ph.D, professora da Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Ecologia e 
Biologia Evolutiva, Laboratório de Limnologia. doro@power.ufscar.br
Evaldo Luiz Gaeta Espìndola: Ph.D, professor da Universidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São 
Carlos, Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada; elgaeta@sc.usp.br
Arnola Cecília Rietzler – Ph.D, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de 
Biologia Geral; rietzler@icb.ufmg.br
Takako Matsumura Tundisi – Ph.D, professora da Universidade Federal de São Carlos e Instituto Interna-
cional de Ecologia., São Carlos. tmt.iie@iie.com.br
José Galizia Tundisi – Ph.D, Universidade Federal de São Carlos e Instituto Internacional de Ecologia., São 
Carlos. jgt.iie@iie.com.br 

DOUTORADOS CONCLUIDOS E PÓS-DOUTORANDOS COM PARTICIPAÇÃO NO Probio: 
Maria José dos Santos Wisniewski – Ph.D, Universidade Federal de São Carlos e Instituto Internacional de 
Ecologia, bolsista de pós-doutorado da Fapesp, czw@uol.com.br
Adriana Maria Güntzel – Ph.D, Universidade Federal de São Carlos e Instituto Internacional de Ecologia, 
bolsista de pós-doutorado da Fapesp,  aguntzel@uol.com.br 
Rosana Maria Barbosa: Ph.D, bolsista do Probio. rietzler@icb.ufmg.br
Mirna Helena Regali Seleghim, Ph.D, Professora Substituta na Universidade de São Paulo, Escola de Enge-
nharia de São Carlos. pmhrs@iris.ufscar.br

DOUTORADOS EM ANDAMENTO VINCULADOS AO Probio 
Gloria Massae Taniguchi: Universidade Federal de São Carlos, Programa de pós-graduação em Ecologia e 
Recursos Naturais, gloriamassae@hotmail.com
Clarice Maria Paschoal Rispolli Botta: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambien-
tal, clabp@terra.com.br
Paulo Augusto Zaitune Pamplin: Universidade Federal de São Carlos, Programa de pós-graduação em Eco-
logia e Recursos Naturais, pazpamplin@hotmail.com.br
Welber Senteio Smith: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, wel-
ber_smith@uol.com.br
Ricardo Henrique Gentil Pereira:- USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, 
rhgentil@zipmail.com.br
Maria Helena Stabalito Rodrigues: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, 
srle@terra.com.br 
Alessandro Minillo: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental
Diana de Lima: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental
Luci Helena Zanata: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental
Obede Borges Farias: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental

MESTRADOS CONCLUÍDOS OU EM ANDAMENTO, VINCULADOS AO Probio: 
Evandro Matheus Moretto: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, 
Elis Mara Grimberg: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, 
j.eduar@terra.com.r
Caio Augusto de Almeida: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, 
caugusto@sc.usp.br
Juliana Berninger da Costa: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, 
berninger55@hotmail.com
Suzeley Rodgher: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, surodgher@uol.
com.br
Renata Fraccácio: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, (bolsista 
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Fapesp). rfrac@terra.com.br
Cássio de Andrade: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental, 
cassioandrade@yahoo.com.br
Fernando Pinzón-Ramirez: USP, Programa de pós-graduação em Ciências da Engenharia Ambiental.

INICIAÇÃO CIENTIFICA:
Katia Sendra Tavares. Bolsista do Probio. Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas da Universi-
dade Federal de São Carlos. katiast@altern.org
Magno Botelho Castelo Branco. Bolsista do Probio. Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas da 
Universidade Federal de São Carlos. magno@altern.org
Daniel Ferguson Motheo. Bolsista PIBIC/CNPq. 
Sabrina Mieko Viana. Bolsista PIBIC/CNPq
Patricia Monte Stefani. Bolsista FAPESP
Camila Cristina Galvão Francisco Pereira. Bolsista FAPESP
Débora Nogueira Campos Lobato. Bolsista PAD/UFMG

APOIO TÉCNICO:
José Valdecir de Lucca - Técnico de Nível Superior. jvlucca@bol.com.br
Airton Santo Soares - Técnico de Nível Médio. airtonsoaressoares@bol.com.br
Maria Luisa Sobreira - Técnica de Nível Superior. maluso@zaz.com.br
Darci da Conceição D. Javarotti - Técnica de Nível Médio. javarotti@terra.com.br
Luis Aparecido Joaquim - Técnico de Nível Médio. 
Marcelo Menezes Nogueira - Técnico de Nível Superior.

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO:
- Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu (UNESP)
- Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais- Parque Estadual do Rio Doce.
- Companhia Energética do Estado de São Paulo. 
- Polícia Florestal - Parque Estadual do Rio Doce
- Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)
- Universidade de São Paulo (USP)
- Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
DOS: www.ufscar.br/~Probio

PRODUTOS:

1) Livros editados
- Espíndola, E.L.G.; Botta-Paschoal, C.M.R.; Rocha, O.; Bohrer, M.B.C. & Oliveira-Neto, A .L. (2000) 
Ecotoxicologia – perspectivas para o século XXI, 575p. Rima Editora, São Carlos, SP.
- Espíndola, E.L.G.; Silva, J.S.V., Marinelli, C.E. & Abdon, M.M. (2000) A bacia hidrográfica do rio do 
Monjolinho, 188p. Rima Editora, São Carlos, SP.

2) Publicações on line 
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- Matsumura-Tundisi, T.; Espíndola, E.L.G.; Rocha, O. Tundisi, J.G.; Assad, A. L.D.; Valério, C.B.; 
Barbosa, F.; Silva, W.M.; Cavalcanti, R.B. Estratégia nacional de diversidade biológica – Documento do 
GTT6 sobre a convenção da diversidade biológica. http://www.mma.gov.br/biodiversidade/relpub.html, 
Doc. n° 11.5.1
- Rocha, O.; Espíndola, E.L.G. Probio – Programa de Biodiversidade. Homepage do projeto: Fragmentação 
natural e artificial de rios: comparação entre os lagos do Médio Rio Doce (MG) e as represas do Médio 
e Baixo Tietê (SP). http://www.ufscar.br/~Probio.

3) Livros no prelo
Biodiversidade em águas doces: o sistema de lagos do Vale do rio Doce. 350 pp. Rima Editora. 
Biodiversidade em águas doces: o sistema de reservatórios do rio Tietê. 350 pp. Rima Editora. 

4) Trabalhos publicados
- Brando, M. B. C.; Rocha,O.; Dias, M. M. The occurrence of Phoenicopterus chilensis Molina (Aves, 
Phoenicopteridae) in São Paulo State Reservoirs. Braz. J. Biol. 64(4):703-704, 2001. 
- Pamplin, P.A.Z. & Rocha, O. First report of Barbronia weberi (Hirudinea: Erpobdelliformes: Salifidae) 
for South America. Revista de Biologia Tropical, v. 48, n. 2, p. 5, 2000.
- Padisak, J.; Barbosa, F. R.; Borbely, G.; Borics, G.; Chorus, I.; Espíndola, E. L. G.; Rocha, O.; Heinze, R.; 
Torokne, A. K.; Vasas, G. Phytoplankton Composition, Biodiversity and a pilot Survey of Toxic Cyano-
prokariotics in a Large Cascading reservoir System (Tietê Basin, São Paulo State, Brazil). Vehr Int Verein 
Limnol, Stuttgart, Alemanha , v. 3, 1999.
- Tundisi, J. G.; Matsumura-Tundisi, T.; Rocha, O. Theoretical Basis for Reservoir Management Orga-
nizado por: José Galizia Tundisi; Milan Straskraba Theoretical Reservoir Ecology and Its Applications: 
ed. 1 ed., São Carlos, SP:, International Institute of Ecology , 1999 , v. 1 , p. 505 –528
- Barbosa, F. A. R.; Padisak, J.; Espíndola, E. L. G.; Borics, G.; Rocha, O. The Cascading Reservoir Con-
tinuum Concept (CRCC) and its Application to the River Tietê Basin, São Paulo State, Brazil. Organizado 
por: José Galizia Tundisi; Milan Straskraba Theoretical Reservoir Ecology and its Applications.: ed. 1 
ed. , São Carlos:, International Institute of Ecology , 1999, v. 1, p. 425 –437.
- Rocha, O.; Tundisi, T. M.; Espíndola, E. L. G.; Roche, K. F.; Rietzler, A. C. Ecological Theory Applied to 
Reservoir Zooplankton. Organizado por: José Galizia Tundisi; Milan Straskraba Theoretical Reservoir 
Ecology and Its Applications: ed. 1 ed., São Carlos, SP: , International Institute of Ecology , 1999, v. 1 , 
p. 457 –476
- Rocha, O.; Güntzel, A. Crustacea Branchiopoda. Organizado por: Deborah Ismael; Wagner Cotroni 
Valente; Takako Matsumura Tundisi; Odete Rocha Invertebrados de Água Doce: ed. 1 ed., S.Paulo/SP:, 
FAPESP, 1999, v. 1 , p. 109 –120
- Tundisi, J. G.; Matsumura-Tundisi, T.; Rocha, O. Limnologia de Águas Interiores, Impactos, Conser-
vação e Recuperação de Ecossistemas Aquáticos Organizado por: Aldo da Cunha Rebouças; Benedito 
Braga; José Galizia Tundisi  Águas Doces no Brasil: ed. 1 ed. , São Paulo, SP : , Escrituras , 1999 , v. 1, 
p: 195–225
- Rocha, O.; Tundisi, J. G.; Matsumura-Tundisi, T. Ecossistemas de Águas Interiores Organizado por: 
Aldo da Cunha Rebouças; Benedito Braga; José Galizia Tundisi Águas Doces no Brasil: capital ecológi-
co e Conservação: ed. 1 ed. , São Paulo, SP , Escrituras, 1999 , v. 1 , p: 153 –194.
- Costa, J.B. & Espíndola, E.L.G. (2000) Avaliação ecotoxicológica da água e sedimento em tributários 
do reservatório de Barra Bonita (Médio Tietê Superior, SP). In: Espíndola, E.L.G. et al (Eds.) Ecotoxico-
logia – perspectivas para o século XXI, pp: 75-94.
- Barbosa, R.M.; Povinelli, J.; Rocha, O. & Espíndola, E.L.G. (2000) A toxicidade de efluentes (lodo) de 
Estações de Tratamento de Água a Dapfinídeos (Daphnia similis), Quironomídeos (Chironomus xantus) 
e Peixes (Hyphessobrycon egues). In: Espíndola, E.L.G. et al (Eds.) Ecotoxicologia – perspectivas para 
o século XXI, pp: 379 – 394.
- Tonissi, F.B. & Espíndola, E.L.G. (2000) Utilização de bioensaios agudo, crônico-parcial e in situ com 
Danio rerio para avaliação ecotoxicológica do reservatório de Salto Grande (Americana – SP). In: Espín-
dola, E.L.G. et al (Eds.) Ecotoxicologia – perspectivas para o século XXI, pp: 483 – 500.
- Espíndola, E.L.G. (2000) O rio do Monjolinho: um estudo de caso. In: Espíndola, E.L.G. et al (Eds) A 
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bacia hidrográfica do rio do Monjolinho, pp: 36 – 40.
- Fraccácio, R.; Rodgher, S.; Espíndola, E.L.G.; Paschoal, C.M.R.B.; Lima, D.; Nascimento, A .P. & 
Rodrigues, M.H. (2000) A abordagem ecotoxicológica. In: Espíndola, E.L.G. et al (Eds) A bacia hidrográ-
fica do rio do Monjolinho, pp: 150–162.
- Tundisi, J.G.; Matsumura-Tundisi, T.; Rocha, O.; Espíndola, E.L.G. (2000) Represa do Lobo: 30 anos de 
pesquisa, gerenciamento e participação da comunidade. In: Tundisi, J.G. (Ed.) Diretrizes para o geren-
ciamento de lagos., vol. 1, p: 171–175.

5) Trabalhos no prelo 
- Rocha, O; Matsumura-Tundisi, T. & Tundisi, J. G. 2002. Hot Spots for Zooplankton Diversity in São 
Paulo State: Origin and maintenance. Vehr. Internat. Verein. Limnol. 27, 2000 (in press)
- Fraccácio, R; Verani, N. F.; Espíndola, E. L. G.; Rocha, O; Rigolin-Sá, O & Andrade, C. A. “Utilization of 
histological analysis of gills and biometric alterations of Danio rerio to assess the toxicity of sediment 
samples from cascade reservoirs of Middle and Lower Tietê River, Brazil., no prelo. 
- Faria, O. B.; Espíndola, E.L.G. – Caracterização físico-química de biomassa de macrófitas aquáticas 
visando sua utilização na produção de materiais de construção. ENTAC-BRASIL

6) Cartilhas para segundo grau 
AS MACRÓFITAS AQUÁTICAS: MANUAL DO PROFESSOR (20 páginas) Katia Sendra Tavares, Odete 
Rocha & Maria Inês Salgueiro Lima.
A AVIFAUNA AQUÁTICA E PALUDÍCOLA.DOS LAGOS DO RIO DOCE E DOS RESERVATÓRIOS DO RIO 
TIETÊ. (20 páginas) Magno Botelho Castelo Branco, Odete Rocha & Manoel Martins Dias Filho. 
O PLÂNCTON DE ÁGUA DOCE. (20 páginas) Evandro Matheus Moretto, Odete Rocha, Maria José dos 
Santos Wisniewski, Adriana Maria Güntzel.
A COMUNIDADE BENTÔNICA DAS ÁGUAS DOCES (20 páginas) Maria Helena Staballito, José 
Domingos, Odete Rocha & Evaldo Luis Gaeta Espíndola. 
OS PEIXES DOS LAGOS DO RIO DOCE E DOS RESERVATÓRIOS DO RIO TIETÊ (20 páginas).Welber 
Senteio Smith, Evaldo Luis Gaeta Espíndola, Katia Sendra Tavares & Odete Rocha
A POLUIÇÃO AQUÁTICA E A BIODIVERSIDADE. Rosana Maria Barbosa , Odete Rocha , Evaldo Luis 
Gaeta Espíndola & Arnola Cecília Rietzler. 

7) Cartilhas para o ensino fundamental
APRENDENDO A CONTAR COM OS PEIXES. (11 folhas) Magno Botelho Castelo Branco, Katia Sendra 
Tavares, Karl Mokross & Odete Rocha. 
APRENDENDO A CONTAR COM AS MACRÓFITAS. (11 folhas) Katia Sendra Tavares, Karl Mokross, 
Magno Botelho Castelo Branco & Odete Rocha. 

8) Série “Aprendendo Biodiversidade com Arte”
- Figuras para colorir (desenhos de macrófitas, peixes e aves aquáticas para serem coloridos no 
computador, ou impressos e pintados em lápis de cor, giz de cera ou prestocolor). Disponibilizados na 
página do projeto na Internet
- Calendário 2001: a) Flora e Fauna do rio Tietê.(1000 unidades)
- Calendário 2001: b) Flora e Fauna dos lagos do ale do rio Doce.(1000 unidades)
- Calendário 2002: A biodiversidade das águas doces.(1000 unidades)

9) Série “Brincando e Aprendendo sobre a Biodiversidade dos Rios e Lagos Brasileiros”
O JOGO DA MEMÓRIA - Disponibilizados na página do projeto na Internet www.ufscar.br/~Probio
O SUPER TRUNFO - Elaborado e ilustrado, versando sobre a rede trófica nas águas doces; coordenação 
do projeto aguarda a resposta da GROW do BRASIL (a indústria que fabrica e distribui o brinquedo no 
Brasil, se não houver possibilidade, será disponibilizado na página do subprojeto, na Internet). 

10) Pôsteres ilustrativos da biodiversidade da flora e fauna aquáticas, para ensino de primeiro e segundo grau



438

C
ar

ac
te

ri
za

çã
o 

do
s 

su
bp

ro
je

to
s

AS MACRÓFITAS AQUÁTICAS (1000 unidades)
AS AVES AQUÁTICAS E PALUDÍCOLAS (1000 unidades)
OS PEIXES DO RIO TIETÊ.(1000 unidades)

11) Kit para estudo da biodiversidade em águas doces
Criação e construção.

12) Formação de Recursos Humanos
a) Cursos de especialização para treinamento de professores de primeiro e segundo graus da rede de ensi-
no público - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E RECURSOS HÍDRICOS: PERSPECTIVAS PARA O SÉCULO XXI.: 
- CURSO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2000: 47 professores concluíram o curso de especialização 
o qual incluiu o tema da biodiversidade em águas doces, onde foram ministradas aulas teóricas e 
práticas sobre o tema. Carga horária total de 360 horas, curso reconhecido pelo MEC.
- CURSO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2000: 50 professores concluíram o curso de especialização, 
o qual incluiu o tema da biodiversidade em águas doces, onde foram ministradas aulas teóricas e 
práticas sobre o tema. Carga horária total de 360 horas, curso reconhecido pelo MEC.

b) Teses de doutorado, dissertações de mestrado e monografias de bacharelado total ou parcialmente 
desenvolvidas com recursos do projeto:
- Maria José dos Santos Wisniewski. “Distribuição Espacial e Produção Secundária do Zooplâncton na 
Represa de Barra Bonita, SP”. PPG-ERN-UFSCar. CAPES. Concluída. 1998. (Orientadora- Odete Rocha)
- Adriana Maria Güntzel. “Variações espaço-temporais da comunidade zooplanctônica nos reservatórios 
do Médio e Baixo rio Tietê/Paraná, SP”, Tese de Doutorado, UFSCar, São Carlos, SP, 445 pp. Concluída. 
2000.(Orientadora - Odete Rocha)
- Evandro Matheus Moretto. “Diversidade zooplanctônica e variáveis limnológicas das regiões limnética 
e litorânea de cinco lagoas do vale do rio Doce- MG, e suas relações com o entorno”. Dissertação de 
Mestrado, USP, concluída em 2001.(Orientadora - Odete Rocha)
- Ellis Mara Grimberg. Estudo comparativo da comunidade zooplanctônica de um sistema artificial 
(represa de Barra Bonita, SP) e de um sistema natural (Lagoa Baixa Verde, MG) Dissertação de 
Mestrado, USP, concluída em 2002.(Orientadora - Odete Rocha).
- Juliana Berninger da Costa. Avaliação Ecotoxicológica da Água e Sedimento do Reservatório de Barra 
Bonita (Médio Tietê Superior)-SP. Dissertação de Mestrado, USP, concluída em 2001. (Orientador - 
Evaldo Luis Gaeta Espíndola).
- Suzeley Rodgher. Estudos ecotoxicológicos e limnológicos nos reservatórios em cascata do Médio 
e Baixo rio Tietê: Uma análise espacial e temporal. Dissertação de Mestrado, USP, concluída em 
2001.(Orientador- Evaldo Luis Gaeta Espíndola).
- Renata Fraccácio. “Utilização de bioensaios ecotoxicológicos com Danio rerio (Cypriniformes, 
Cyprinidae) e análises limnológicas para a avaliação ambiental dos reservatórios do Médio e Baixo 
rio Tietê (SP)”. Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, concluída em 2001(Orientador 
- Evaldo Luis Gaeta Espíndola)

c) Teses de doutorado, dissertações de mestrado e monografias de bacharelado em desenvolvimento, 
iniciadas durante a vigência do projeto:
- Paulo Augusto Zaitune Pamplin. “Estudo Comparativo da Estrutura da Comunidade Bentônica de 
duas represas com diferenças no grau de eutrofização”. Tese de Doutorado, UFSCar, São Carlos, em 
andamento, Orientadora - Odete Rocha.
- Clarice Maria Rispolli Botta Paschoal. “Avaliação Ecotoxicológica do Sedimento de Reservatórios do 
Sistema Tietê, como Subsídio para Ações de Recuperação e Manejo de Ecossistemas Aquáticos”. Tese 
de Doutorado, Universidade de São Paulo, São Carlos, Em andamento, orientadora - Odete Rocha.
- Maria Helena Stabalito Rodrigues. “Avaliação dos efeitos da fragmentação de rios na qualidade da 
água através de testes de toxicidade e estrutura da comunidade bentônica”. Em andamento. Orientador 
– Prof. Evaldo Luis Gaeta Espíndola
- Diana de Lima. “Efeito da fragmentação artificial do rio Tietê (SP) na composição, densidade e 
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distribuição da comunidade de fitoplâncton”. Doutorado em andamento. Orientador – Prof. Evaldo 
Luis Gaeta Espíndola. Bolsista CAPES.
- Welber Senteio Smith. “A importância dos tributários, a influência da fragmentação artificial de rios 
e da introdução de espécies exóticas na comunidade de peixes dos reservatórios do Médio e Baixo 
Tietê” Doutorado em andamento. Orientador – Prof. Evaldo Luis Gaeta Espíndola. Bolsista FAPESP
- Ricardo Henrique Gentil Pereira. “Análise do efeito da fragmentação artificial;l do rio Tietê (SP) e da 
disposição de reservatórios em cascata na comunidade de zooplâncton, com ênfase nas populações de 
Copepoda”. Doutorado em andamento. Orientador – Prof. Evaldo Luis Gaeta Espíndola.
- Luci Helena Zanata. “Distribuição das populações de Cladocera (Classe Crustacea) nos reservatórios 
do Médio e Baixo Tietê: uma análise espacial, temporal e experimental”. Orientador – Prof. Evaldo Luis 
Gaeta Espíndola. Bolsista CNPq
- Alessandro Minillo. “Avaliação da toxicidade de algas cianofíceas, com ênfase nas florações de 
Microcystis aeruginosa e Anabaena spiroides, nos reservatórios do Médio e Baixo Tietê, São Paulo”, 
Doutorado em andamento. Orientador – Prof. Evaldo Luis Gaeta Espíndola. Bolsista CNPq
- Glória Massae Taniguchi. “Diversidade, Variação Espacial e Temporal da Comunidade Fitoplanctônica e 
sua relação com as variáveis abióticas (Físicas e Químicas) em 4 lagos do vale do rio Doce, Estado de Minas 
Gerais.” Em andamento. Orientador – Pedro Américo Cabral Senna; co-orientadora: Odete Rocha. 
- Caio Augusto de Almeida. “Contribuição ao estudo ecotoxicológico do sedimento de represas do 
rio Tietê através de bioensaios com dois organismos-teste bentônicos: Chironomus xanthus Rempel 
(insecta: Diptera) e Branchiura sowerbyi Beddard (Oligochaeta: Tubificidae)”. Mestrado em andamento. 
Orientadora: Profa. Dra. Odete Rocha. 
- Cássio Arilsson de Andrade. “Estudos ecotoxicológicos em peixes na bacia do rio Doce, Minas 
Gerais”. Mestrado em andamento. Orientadora: Profa. Dra. Arnola Cecília Rietzler

d) Iniciação científica e monografias de bacharelado.
- Katia Sendra Tavares. “A diversidade de macrófitas aquáticas nos lagos do Médio rio Doce e no 
sistema do rio Tietê”. MONOGRAFIA DE BACHARELADO, Concluída. Orientadora Odete Rocha, co-
orientadora Maria Inês Salgueiro Lima. Bolsista Probio.
- Magno Botelho Castelo Branco. “Diversidade de Avifauna Aquática nas represas do Baixo e Médio 
rio Tietê e no Sistema de Lagos do Médio rio Doce: Relação com o estado trófico dos ecossistemas 
aquáticos”. Concluída. Orientadora Odete Rocha, co-orientador Manoel Martins Dias Filho.Bolsista 
Probio.
- Daniel Ferguson Motheo. “Caracterização limnológica das comunidades planctônicas de um 
reservatório tropical raso e representação do lago em virtual reality (VRML)”. Em andamento. 
Orientadora – Odete Rocha; co-orientador – Cláudio Kirner. Bolsista PIBIC/CNPq. 
- Sabrina Mieko. Estudos Ecotoxicológicos com Aulacoseira granulata. Bolsista PIBIC Orientadora: 
Profa. Odete Rocha.
- Cinthia Saska. Organização das coleções biológicas. Sem bolsa. Estagiária.
- Ana Lúcia Suriani. Análises Físicas e Químicas da Água e Aprendizagem de Técnicas de Triagem e 
Taxonomia da Comunidade Bentônica. Sem bolsa. Estagiária.
- Roberta Sebastiany França. Análises Físicas e Químicas da Água e Aprendizagem de Técnicas de 
Triagem e Taxonomia da Comunidade Bentônica. Sem bolsa. Estagiária.
- Érica Nakajima. Análises Físicas e Químicas da Água e Aprendizagem de Técnicas de Triagem e 
Taxonomia da Comunidade Bentônica. Sem bolsa. Estagiária.
- Camila Cristina Galvão Francisco Pereira. Avaliação da dieta alimentar de espécies nativas e exóticas 
nos reservatórios do Médio e Baixo rio Tietê. Bolsista FAPESP. Orientador: Evaldo Espíndola
- Patrícia Stefani. Estudo ecomorfológico das espécies de peixes nos reservatórios do Médio e Baixo rio 
Tietê, SP. Bolsista FAPESP. Orientador: Evaldo Espíndola
NOME DO SUBPROJETO: Efeito da fragmentação de Áreas Úmidas nas Populações de Aves Limícolas Migratórias 
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Intercontinentais: Uma Análise Sobre os Corredores Migratórios no Norte do Brasil.

NOME USADO PARA DESIGNAR O PROJETO NESSE VOLUME: Aves Migratórias

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: Qual o efeito da fragmentação de áreas úmidas nas populações de 
aves limícolas e bentos?

DESENHO EXPERIMENTAL: Hipótese: Áreas fragmentadas não impactadas, que apresentam uma 
elevada densidade de organismos bentônicos, abrigam uma elevada densidade de aves costeiras. 
Desta forma, espera-se observar uma relação direta entre as densidades populacionais de aves e ben-
tos em todos os fragmentos que não sofrem impactos antrópicos.
Para a avaliação desta hipótese, foram selecionados sítios de coleta na costa norte do Brasil (Maranhão, 
Pará e Amapá) onde foram feitas amostragens das populações de aves e bentos para verificar a 
abundância e densidade. Parcelas de 50x50m (2500m2), foram estabelecidas em habitats freqüentados 
por aves limícolas. Censos populacionais de aves e coletas de organismos bentônicos foram realizadas 
em cada parcela ao longo do ano.
Para a definição de corredores migratórios entre a costa norte do Brasil e a América do Norte, dados 
de fidelidade aos sítios por meio de taxas de recapturas de aves anilhadas, capacidade de vôo por 
meio de dados de biometria (comprimento da asa e peso fresco) e sexagem molecular de indivíduos 
foram realizados especialmente para o maçarico-rasteirinho (Calidris pusilla), espécie mais abundante 
a região. Para a definição da estrutura genética das populações de aves foram utilizadas estimativas 
de variabilidade genética intra e interpopulacional baseadas em dados de seqüenciamento de DNA e 
marcadores microssatélites.

METODOLOGIA: Captura de aves, anilhamento, extração de sangue para análise de DNA, censos popu-
lacionais, amostragem de bentos.

ÁREA(S) TRABALHADA(S): Regiões costeiras de três estados:
- Maranhão - Litoral ocidental - Ilha de Maiaú, Golfão Maranhense - Ilha de São Luís, especialmente a praia 
de Panaquatira
- Pará - Litoral oriental - Praia do Maçarico em Salinópolis e praia de Cuiarana
- Amapá - Praia de Goiabal no município de Calçoene

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS: Litoral norte brasileiro

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: Aves, Organismos bentônicos.

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO 
Paula Schneider, bióloga - professora da UFPA - paula@ufpa.br
Antonio Augusto Rodrigues, Biólogo - professor da UFMA - augusto@ufma.br
Evonnildo Gonçalves, Biomédico - bolsista de doutorado da UFPA - ecostag@ufpa.br
Artur Silva, Biólogo - UFPA - asilva@ufpa.br
Ana Tereza Lyra Lopes, Bióloga - bolsista de doutorado MPEG - atllopes@yahoo.com
Ana Patrícia Palheta - estudante de biologia, bolsista do CNPq - Probio
Andréia Pereira Amorim, Agrônoma, bolsistas do CNPq - Probio
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Antônio Henrique Ferreira da Cunha, Biólogo, bolsista do CNPq - Probio

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO: 
Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Maranhão, Museu Paraense Emílio Goeldi, 
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa.

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
DOS: não há ainda

PRODUTOS

1) Teses de doutorado:
-  Estratégias Migratórias de Calidris pusilla (Aves: Scolopacidae) na costa norte da América do Sul: 
Proposta de rotas. Antonio Augusto Ferreira Rodrigues. Curso de pós-graduação em Ciências Biológicas 
(Genética e Biologia Molecular), UFPA. 2001.
- Marcadores DNA Microssatélites e sua Aplicação na Definição da Estrutura Populacional de Calidris 
pusilla (Charadriiformes: Aves). Evonnildo Costa Gonçalves. Curso de pós-graduação em Ciências 
Biológicas (Genética e Biologia Molecular), UFPA. Andamento.
- Dinâmica Populacional de Organismos Bentônicos de Região Entre-Marés em Áreas Utilizadas por 
Aves Limícolas Migratórias, na Costa Norte do Brasil. Ana Tereza Lyra Lopes. Curso de pós-graduação 
em Ciências Biológicas (Zoologia). UFPA/MPEG. Andamento.

2) Dissertação de mestrado:
Relações Filogenéticas no Gênero Calidris Merrem 1804 (Charadriiformes, Aves) Inferidas a Partir de 
Seqüências de DNA Nuclear e Mitocondrial. Evonnildo Costa Gonçalves. Curso de pós-graduação em 
Ciências Biológicas (Genética e Biologia Molecular), UFPA. 2000.

3) Comunicações científicas:
- Anilhamento de aves limícolas migratórias na praia de Goiabal, Calçoene - AP. Antonio Augusto 
Ferreira Rodrigues e Ana Tereza Lyra Lopes, no V Workshop Ecolab, Macapá, AP. 2000.
- Ocorrência e densidade da macrofauna bentônica de região entre-marés da praia de Goiabal, 
Calçoene - AP. Ana Tereza Lyra Lopes e Antonio Augusto Ferreira Rodrigues, no V Workshop Ecolab, 
Macapá, AP. 2000.
- Filogenia Molecular do Gênero Calidris (Scolopacidae, Charadriiformes). Evonnildo Gonçalves; Artur 
Silva; Antonio Augusto Rodrigues; Allan Baker e Maria Paula Schneider. VIII Congresso Brasileiro de 
Ornitologia. Florianópolis, SC. 2000.
- DNA Nuclear e a Inferência Filogenética em Maçaricos do Gênero Calidris (Charadriiformes, Aves). 
Evonnildo Gonçalves; Antonio Augusto Rodrigues; Artur Silva; Allan Baker e Maria Paula Schneider. 
46° Congresso Brasileiro de Genética. Águas de Lindóia, SP. 2000.
- Resultados preliminares sobre a ocorrência da macrofauna bentônica na praia do maçarico, município 
de Salinópolis, Pará. Ana Patrícia Silva Palheta e Ana Tereza Lyra Lopes, no XIII Encontro de Zoologia 
do Nordeste, São Luís, MA. 2001.
- Molecular Sexing of Calidris pusilla from the Northern Coast of Brazil. Rodrigues, A. A. F.; Gonçalves, 
E. C.; Silva, A. e Schneider, M. P. C. “Red Knots in the Western Atlantic Flyway” Wader Study Group 
Special Spring 2001 Meeting. Marine Science Consortium, Wallops Island Virginia U.S.A. 2001.
- Anilhamento e censos populacionais de aves limícolas migratórias na praia de Goiabal, município de 
Calçoene - Amapá. Antonio Augusto Ferreira Rodrigues e Ana Tereza Lyra Lopes, no XXIV Congresso 
Brasileiro de Zoologia, Itajaí, SC. 2002.
- Macrofauna bentônica da região entre-marés da praia de Goiabal, município de Calçoene -Amapá. 
Ana Tereza Lyra Lopes, Antonio Augusto Ferreira Rodrigues e Ana Patrícia Silva Palheta, no XXIV 
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Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí, SC. 2002.
- Contribuição dos macroinvertebrados bentônicos na dieta de aves limícolas migratórias na ilha de 
Maiaú, município de Cururupú, Maranhão. Ana Tereza Lyra Lopes, Antonio Augusto Ferreira Rodrigues 
e Ana Patrícia Silva Palheta, no XXIV Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí, SC. 2002.

Reportagem para Televisão
Efeito de Fragmentação de Áreas Úmidas Costeiras nas Populações de Aves Limícolas Migratórias 
Intercontinentais: Uma Análise Sobre os Corredores Migratórios no Norte do Brasil. Minuto da Univer-
sidade. Academia Amazônia - UFPA. 2001.

NOME DO SUBPROJETO: Abordagens Ecológicas e Instrumentos Econômicos para o Estabelecimento do Corredor do 
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Descobrimento: uma Estratégia para Reverter a Fragmentação Florestal na Mata Atlântica do Sul da Bahia

NOME USADO PARA DESIGNAR O SUBPROJETO NESSE VOLUME: Corredor Sul da Bahia

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO:
Como desenvolver ferramentas para o planejamento de corredores ecológicos que integrem 
informação biológica e sócio-econômica?
Como identificar instrumentos econômicos e legais para a implementação de corredores?
Questões biológicas relacionadas à fragmentação:
Como verificar o grau de substituição de espécies da fauna silvestre em fragmentos florestais na região 
sul da Bahia ao longo dos gradientes latitudinal e longitudinal?
Qual o tamanho mínimo de fragmentos capaz de manter populações viáveis de algumas espécies 
consideradas “umbrella” (espécies cuja preservação garantiria também a manutenção da diversidade 
regional)?
Como verificar tamanho e grau de fragmentação da paisagem ao longo de unidades amostrais deter-
minadas pelo gradeado lat-long?

ÁREA(S) TRABALHADA(S): Sistema de Informações Geográficas, Pesquisa Biológica, Sócio-Economia 
e Políticas Públicas.

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS: Mata Atlântica 

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: Anfíbios, aves, mamíferos e caracterização parcial da vege-
tação.

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO 
Keith Alger - Ph.D Ciência Política - k.alger@conservation.org
Gustavo A B. da Fonseca – Ph.D em Biologia da Conservação - g.fonseca@conservation.org
Raquel Teixeira de Moura – Bióloga, MSc em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre – bolsista 
- rmoura@iesb.org.br
Paulo Cordeiro – Biólogo/MSc em Ecologia,Conservação e Manejo de Vida Silvestre - pcord@imagelink.
com.br
Adriano Pereira Paglia – Biólogo/Doutorando em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre – bol-
sista - paglia@dedalus.lcc.ufmg.br
Elena Charlotte Landau – Bióloga/Doutora em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre – bolsista 
- landau@mono.icb.ufmg.br
Paulo Inácio Prado – Biólogo/Doutor em Ecologia - paulo@nepam.unicamp.br
Bruno Vergueiro Pimenta – Biólogo - bvs@hotmail.com
Débora Leite Silvano - Bióloga/Mestra em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre - debora@sete-
sta.com.br
Jomar Gomes Jardim – Biólogo - jjard@ig.com.br
João Carlos Pádua – Economista – bolsista - jcpadua@iesb.org.br
Heloísa Orlando – Advogada - heloisa@cdl.com.br
Paulo Vila Nova Souza – Economista – bolsista - psouza@iesb.org.br
Natália Almeida Teixeira Resende – bolsista - nataliar@mono.icb.ufmg.br
Fabrícia Souza Miranda – bolsista – luska@mono.icb.ufmg.br
Leandro Arb D’Abreu Novaes – bolsista - leandro@mono.icb.ufmg.br
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Sthefanie Freitas Maia – bolsista - sfmaia@mailbr.com.br
Danusa Campos – Geógrafa – bolsista - camposdanusa@hotmail.com
Paulo Guedes – Geógrafo – bolsista 
Camila Calheira – bolsista
Júlia Nuescheler - nuescheler@yahoo.com.br
Vinicius Amorim - vinicius@bol.com.br

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO:
- Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do sul da Bahia – IESB – Instituição coordenadora e executora. 
- Ministério do Meio Ambiente – Probio/MMA
- Conservation International – CI
- Center for Applied Biodiversity Science – CABS
- Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
- Universidade Estadual de Campinas – NEPAM/UNICAMP
- Banco Mundial
- University of Califórnia/Santa Bárbara – UCSB
- Jardim Botânico de Nova Iorque/CEPLAC
- Departamento de Desenvolvimento Florestal do Estado da Bahia

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
DOS: Para informações e-mail: iesb@iesb.org.br

PRODUTOS

LISTA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PRODUZIDOS PELOS INTEGRANTES DO SUBPROJETO (REFERÊN-
CIAS BIBLIOGRÁFICAS): Foram produzidos e distribuídos um folder e um CD Rom “Corredor Central 
da Mata Atlântica - uma base de dados ambientais para a Bahia”.

Pesquisa Biológica:
- Apresentação de resultados parciais do componente Anfíbios Anuros, no I Simpósio Brasileiro de 
Herpetologia, realizado em São Paulo-SP. 
- Apresentação do trabalho “Padrões de distribuição geográfica da avifauna no sul da Bahia: uma 
ferramenta para o estabelecimento do corredor central da Mata Atlântica” no V Congresso de Ecologia 
do Brasil.
- Apresentação do trabalho “Estudo da avifauna em fragmentos de Mata Atlântica do sul da Bahia” no 
IX Congresso Brasileiro de Ornitologia.
- Apresentação do trabalho “Ocorrência de aves endêmicas, raras e ameaçadas em fragmentos de 
Mata Atlântica do sul da Bahia” no IX Congresso Brasileiro de Ornitologia.
- Apresentação do trabalho “Levantamento em oito fragmentos de Mata Atlântica no sul da Bahia” no 
VIII Congresso Brasileiro de Ornitologia.
- Preparação de um capítulo de livro sobre conservação de Psitacídeos no sul da Bahia (Título provisório: 
“A fragmentação da Mata Atlântica do sul da Bahia e sua implicação para os Psitacídeos”).

Pesquisa Sócio-Econômica:
Monografia apresentada na Universidade Estadual de Santa Cruz/Ilhéus intitulada: “Análise da estru-
tura fundiária das três micro-regiões que compõem o sul da Bahia complementando o programa piloto 
do corredor do Descobrimento”.
NOME DO SUBPROJETO: Efeito do Processo de Fragmentação Florestal na Sustentabilidade de Alguns Ecossistemas 
Periféricos aos Eixos Rodoviários no Sudeste Acreano



445

NOME USADO PARA DESIGNAR O PROJETO NESSE VOLUME: Sudeste Acreano

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: Como os efeitos da forma e dimensão do processo de fragmentação 
de florestas primárias afetam os ecossistemas florestais primários ao longo eixos rodoviários BR 364 e 
BR 317, responsáveis pela maior área de ação antrópica no sudeste do estado do Acre?
Como o diagnóstico prévio das condições ecológicas e sócio-econômicas existentes ao longo dos prin-
cipais eixos rodoviários, permitirá a tomada de decisões sustentáveis quanto ao estabelecimento de 
políticas de intervenção na área? 

DESENHO EXPERIMENTAL:
O estudo foi efetuado ao longo do eixo principal das rodovias BR 364 e BR 317 localizados no sudeste 
acreano, totalizando quatro áreas piloto, duas na BR 364 e duas na BR 317. Foram plotadas quatro 
unidades amostrais compostas de três extratos para os estudos básicos de vegetação, solos e entomo-
fauna, ou seja, floresta primária, floresta secundária, e pastagem. Durante os três anos de estudo as 
áreas não foram alteradas.
Foi realizada, ainda, uma caracterização sócio-econômica geral no sudeste acreano. 

METODOLOGIA:

Ação de pesquisa I - Mapeamento, Classificação e Quantificação dos ecossistemas naturais e antrópi-
cos: foi utilizado o Sistema de Informação Geográfica (SIG) operacionalizado com IDRISI e ARCVIEW. 
Foram elaborados os mapas de ação antrópica (floresta, capoeira, pastagens, espelho d’água, e cul-
turas agrícolas), identificação das bacias hidrográficas, a partir de imagens de satélites LandSAT TM5 
1:50.000 (bandas 3, 4, e 5), sendo estabelecidas as parcelas permanentes georeferenciadas para os 
estudos ecológicos, de acordo com o interesse do presente estudo. 

Ação de pesquisa II - Avaliação das mudanças ocorridas nas áreas de ação antrópica e nos fragmentos 
em termos de propriedades físicas e químicas dos solos, e estoques de nutrientes. Foram amostradas 
áreas-piloto e realizadas analises químicas para diversos parâmetros do solo. Em cada ecossistema 
foram coletadas amostras de solo em duas profundidades com dez repetições.

Estudos de vegetação – ação de pesquisa III, IV e V - Amostragem: cada ponto amostral foi constituído 
por cinco transectos, partindo de um ponto central e com angulo de divergência de 72° entre cada 
um, numerados no sentido anti-horário, sendo o primeiro orientado no sentido norte-sul. O tamanho 
de cada transecto foi de 1000 metros de comprimento por 10 metros de largura de cada lado do eixo 
amostral. 

Ação de pesquisa III - Inventário florestal e florística: em cada ponto de coleta, foram amostrados indi-
víduos classificados em três níveis de acordo com altura e DAP. Nos níveis I e II (regeneração natural), 
foram medidos DAP e altura total, identificado o nome vulgar e contados a partir de quatro classes 
de tamanho pré-estabelecidas; no nível III foram medidos DAP, altura total e comercial, identificado o 
nome vulgar, georeferenciados e espécies selecionadas foram plaqueteados.

Ação de pesquisa IV - Variabilidade genética: foram selecionadas duas espécies arbóreas com ocorrên-
cia na floresta contínua e em pastagem, na área da Reserva Floresta Catuaba. As espécies selecionadas 
foram: cedro e ipê amarelo. O método utilizado para análise da diversidade de cedro foi marcadores 
microssatélites. As análises estão em fase final e os parâmetros a serem avaliados serão os mesmos 
já descritos para o ipê.
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Ação de pesquisa V - Biomassa SAAB (Standing Alive Above Ground Biomass). Em cada ponto 
amostral foram realizados uma amostragem e 2 sub amostragens, 10 sub parcelas de 10x10 metros 
distribuídas sistematicamente a cada 100 metros dentro do transecto. Para estimativa de biomassa (dry 
weight), foi utilizada a equação alométrica de Brown (1989). 

Ação de pesquisa VI – levantamento de vegetação em pastagem: Foi realizada uma avaliação da cro-
nosequência de ocupação da pastagem. Foram coletados dados da vegetação herbácea, arbustiva e 
arbórea. Foram identificados os nomes científicos, vulgares, com as respectivas famílias botânicas. Foi 
verificado o nível de impacto com relação à perda de biodiversidade. 

Ação de pesquisa VII - Levantamento e composição faunística de insetos em áreas de mata primária 
contínua, fragmentada, mata secundária e pastagem: Foram realizadas coletas mensais de insetos 
em área de mata primária contínua e em área de mata primária fragmentada, além de áreas de mata 
secundária e pastagens que circundam o fragmento. Para amostragem de formigas, foram lançados 
transectos nas áreas amostrais, coletas mensais, durante o período de um ano. Simultaneamente 
a essas coletas, foi efetuada a coleta de serrapilheira em cada ponto demarcado do transecto. Para 
amostragem de cupins foram colocadas, mensalmente, iscas de papelão. Depois da identificação, 
foram realizadas análises por meio de medidas de fauna das comunidades, tais como: periodicidade, 
abundância dominância, freqüência, constância, índice de diversidade, índice fisiográfico. Foram cal-
culados ainda o quociente, a porcentagem e o índice de similaridade, o índice de associação e o índice 
de afinidade. 

Ação de pesquisa VIII - Levantamento Socioeconômico e implantação de políticas públicas Sudeste 
Acreano: foi realizado um estudo das alterações socioeconômicas do Sudeste Acreano, realizando-
se uma análise comparativa com o Estado do Acre, a Amazônia e o Brasil, relacionado aos principais 
produtos da atividade agropecuária e florestal, referente à área plantada e quantidade produzida, uso 
da terra e desmatamentos, população e migrações, políticas públicas, analisando e discutindo as prin-
cipais transformações ocorridas na área rural nos anos recentes e tecendo considerações e recomen-
dando políticas de intervenção na área.

ÁREA(S) TRABALHADA(S):
Universidade Federal do Acre – UFAC, BR 364 – Catuaba; 
Fundação de Tecnologia do Estado do Acre – FUNTAC, BR 364 - Floresta Estadual do Antimari
Fazenda Vaca Branca, BR 317 sentido Rio Branco-Brasiléia
Fazenda Rio Claro, BR 317 sentido Rio Branco-Brasiléia

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS: Região Florística Amazônica, Floresta 
Ombrófila Aberta

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: 

Vegetação: Fabales, Myrtales, Euphorbiales, Rosales, Arecales e Sapindales. 

Fauna: Blattodea, Coleoptera, Diptera, Ephemiroptera, Hemiptera (Heteroptera, Homoptera), Hymenop-
tera, Lepidoptera, Mantodea, Megaloptera, Neuroptera, Odonata, Orthoptera, Psocoptera e Isoptera.
IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO 
Idésio Luis Franke – Eng. Agrônomo/Economista, Pesquisador da Embrapa Acre – idesio@cpafac.embrapa.br
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Eufran Ferreira do Amaral - Eng. Agrônomo, Pesquisador da Embrapa Acre – eufran@cpafac.embrapa.br
Henrique Sant’ana - Eng. Agrônomo, Pesquisador da FUNTAC – hsantana@uol.com.br
Robson Braga – Economista, professor da Universidade Federal do Acre - robinson@uol.com.br
Nazira Camely - Economista, bolsista CNPq - nazira@ufac.br
Nádia Waleska Valentim – Bióloga, bolsista CNPq nadiavp@mailbr.com.br
Ubiracy da Silva Dantas – Graduando Economia, bolsista CNPq
Antonio Willian Flores de Mello, Engenheiro Agrônomo, SETEM/UFAC, awfmelo@cena.usp.br
Irving Foster Brown, Geoquímico, CPWH/UFF/SETEM/UFAC, fbrown@mdnet.com.br
Nilson Gomes Bardales, Engenheiro Agrônomo, bolsista CNPq, nilsonb@osite.com.br
Evandro Orfanó Figueiredo – Engenheiro Agrônomo, Pesquisador da Embrapa Acre – orfano@cpafac.embrapa.br
Lúcia Helena Wadt, Engenheira Florestal, Pesquisadora da Embrapa Acre – lucia@cpafac.embrapa.br
Luís Cláudio de Oliveira, Engenheiro Florestal, Pesquisador da Embrapa Acre – lclaudio@cpafac.embrapa.br
Marcílio Thomazini, Engenheiro Agrônomo, Pesquisador da Embrapa Acre marcilio@cpafac.embrapa.br
Ariane Thomazini, Engenheira Agrônoma, bolsista CNPq/Probio, ssv-ac@agricultura.gov.br

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO:
- Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA ACRE
- Fundação de Tecnologia do Estado Do Acre – FUNTAC
- Universidade Federal do Acre – UFAC

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPO-
NIBILIZADOS: Homepage em construção

PRODUTOS
1) Trilha Ambiental Comunicação Arte e Tecnologia. Rio Branco: Trilha Ambiental Comunicação Arte e 
Tecnologia, 2000. uma fita VHS-NTSC (18’), som estéreo.

2) Publicações
- Oliveira, L. C. de; Franke, I. L.; Braz, E. M. Metodologia para avaliação do efeito do processo 
de fragmentação florestal sobre a biomassa, composição florística e variabilidade genética de 
ecossistemas periféricos aos eixos rodoviários no sudeste acreano. In: IV Congresso de Ecologia do 
Brasil, 1998, Brasília. Anais-Resumos, Brasília: UnB. 1999.
- Franke, I. L.; Oliveira, L. C. de; Amaral, E. F. do; Thomazini, M. J.; Santos, J. C. dos. Effect of the 
process of forest fragmentation in the sustentability o some outying ecosystems to the axes roads 
in the southeast acreano. In: Second International Conference on Biodiversity, 1999, Belo Horizonte. 
Proceedings. Belo Horizonte, 1999. P.209.
- Franke, I. L.; Miranda, E. M. Ocorrência de árvores e arbustos de uso múltiplo em pastagens no 
Estado do Acre. In: Seminário Internacional sobre Sistemas Agropecuarios Sostenibles, 6, 1999, Cali, 
Colômbia. Anais Eletrônicos (CD-ROM) - Resumos expandidos, Cali, 1999.
- Figueiredo, E. O.; Pereira, N. W. V. Avaliação da composição estrutural e biomassa viva acima do solo 
em florestas sob efeito da fragmentação florestal na Amazônia Ocidental. Rio Branco-AC, Embrapa 
Acre, 2000, 27p., Boletim de Pesquisa 26.
- Figueiredo, E. O.; Pereira, N. W. V.; Wadt, L. H. de O. Potencial para o manejo etnobotânico na 
microrregião do Baixo Acre. In: Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia, 3, 2000, Piracicaba, 
SP. Anais-Resumos, Piracicaba:SBEE, 2000, p.48.
- Figueiredo, E. O.; Wadt, L. H. de O.; Pereira, N. W. V. Efeito da fragmentação florestal de florestas no 
sudeste acreano sobre a biomassa viva acima do solo e o estoque de carbono. In: FOREST 2000, Porto 
Seguro, BA. Anais-Resumos Técnicos, Rio de Janeiro: Instituto Ambiental Biosfera, 2000, p.262-265.
- Amaral, E.F. do, Brown, I.F., Melo, A.W.F. de. Efeito de diferentes usos da terra nas características do 
solo no Estado do Acre. Rio Branco: Embrapa Acre, 2001. 23p. (Embrapa Acre. Boletim de Pesquisa, 30).
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- Albuquerque, E. S.; Thomazini, M. J. Levantamento de insetos e análise entomofaunística em áreas de 
mata contínua e fragmentada, capoeira e pastagem no sudeste acreano. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA UFAC, 8., 1999, Rio Branco. Anais. Rio Branco: PROPEG/COAP, 1999. p. 105.
- Albuquerque, E. S.; Thomazini, M. J. Levantamento de insetos e análise entomofaunística em áreas de 
mata contínua e fragmentada, capoeira e pastagem no sudeste acreano. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA UFAC, 9., 2000, Rio Branco. Anais.Rio Branco: PROPEG/COAP, 2000. p. 123.
- Silva, M. A.; Thomazini, A. P. B; Thomazini, M. J.; Albuquerque, E. S. Diversity of Hymenoptera in 
areas of primary forest fragment, regeneration forest and pasture of the southeast of Acre, Brazil. In: 
INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, 21., 2000, Foz do Iguaçu. Abstracts Book 1.Foz do 
Iguaçu: Embrapa Soja, 2000. P. 140.
- Silva, M. A.; Thomazini, A. P. B; Thomazini, M. J.; Albuquerque, E. S. Diversity of Coleoptera in 
areas of primary forest fragment, regeneration fores and pasture of the southeast of Acre, Brazil. In: 
INTERNATIONAL CONGRESS OF ENTOMOLOGY, 21., 2000, Foz do Iguaçu. Abstracts Book 1.Foz do 
Iguaçu: Embrapa Soja, 2000. P. 142.
- Thomazini, M. J.; Thomazini, A. P. B. W. A fragmentação florestal e a diversidade de insetos nas flo-
restas tropicais úmidas. Embrapa Acre 2000. 21 p. (Embrapa Acre. Documentos, 57).

NOME DO SUBPROJETO: Estratégias para Conservação e Manejo da Biodiversidade em Fragmentos de Florestas 
Semidecíduas.
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NOME USADO PARA DESIGNAR O PROJETO NESSE VOLUME: Mata Seca

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: Como a biodiversidade, os padrões e processos ecológicos estão 
sendo afetados pelo isolamento, práticas de manejo e uso dos fragmentos?

DESENHO EXPERIMENTAL: 
Estabelecimento de parcelas permanentes em fragmentos de Florestas Estacionais Deciduais e Semi-
deciduais de diferentes tamanhos, formas, tempos e intensidades de perturbação.

METODOLOGIA: Estudo dos padrões e dos processos determinantes da estrutura e dinâmica dos frag-
mentos e suas interações com variáveis ambientais e sócio-econômicas, por meio de: análise geográ-
fica dos fragmentos (SIG), estrutura e dinâmica de comunidade, estrutura e dinâmica de populações, 
efeitos da fragmentação nos processos ecológicos, avaliação da variabilidade genética de espécies-
alvo, padrões ecofisiológicos e de longevidade de sementes e uso dos fragmentos.

ÁREA(S) TRABALHADA(S): 
Florestas Estacionais Deciduais do Vale do Rio Paranã (GO) 
Florestas Estacionais Semideciduais do Alto Rio Grande (MG)

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS : Cerrado e Floresta Atlântica

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: Componente arbóreo de Florestas Estacionais Deciduais e 
Semideciduais.

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO: 
Aldicir Scariot, Engenheiro Florestal, Ph.D em Ecologia,Embrapa-Cenargen, scariot@cenargen.embrapa.br
Ana Yamaguishi Ciampi, Bióloga, M. Sc. em Genética, Embrapa-Cenargen, aciampi@cenargen.embrapa.br
Antonieta Nassif Salomão, Engenheira Florestal, M. Sc. em Ecologia, Embrapa-Cenargen, 
antoniet@cenargen.embrapa.br
Célia Maria Torres Cordeiro, Estatística Embrapa-Cenargen, célia@cenargen.embrapa.br
Marília Lobo Burle, Engenheira Agrônoma, M. Sc., Embrapa-Cenargen, marilia@cenargen.embrapa.br
Anderson Cássio Sevilha, Biólogo, M. Sc. em Botânica, bolsista CNPq-Probio (2 anos), atual Embrapa-
Cenargen, sevilha@cenargen.embrapa.br
Sérgio Eustáquio de Noronha, Geógrafo, Embrapa-Cenargen, noronha@cenargen.embrapa.br
Aécio Amaral Santos, Auxiliar de Operações, Embrapa-Cenargen, amaral@cenargen.embrapa.br
Nilton Ferreira Barbosa, Auxiliar de Operações, Embrapa-Cenargen
Sálvio do C. dos S. Xavier, Auxiliar de Operações, Embrapa-Cenargen 
Valdemar de Souza Silva, Auxiliar de Operações, Embrapa-Cenargen 
Noel Gomes de Sousa, Auxiliar de Operações, Embrapa-Cenargen
Milton de Paula Mamão, Auxiliar de Operações,Embrapa-Cenargen
José Dias de Souza, Auxiliar de Operações, Embrapa-Cenargen
Ary T. de Oliveira Filho, Engenheiro Florestal, Dr. em Ecologia, UFLA, aryfilho@ufla.br
Douglas A. de Carvalho, Engenheiro Agrônomo, Dr. em Botânica, UFLA, douglasc@ufla.br
Dulcinéia de Carvalho, Engenheira Florestal, Dr., UFLA, dulce@ufla.br
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PRODUTOS:

1.Eventos científicos
- Appolinário, V.; Oliveira-Filho, A.T. & Guilherme, F.A.G. 1998. Dinâmica de um fragmento de mata ciliar no 
sudeste do Brasil. VII Congreso Latinoamericano de Botánica y XIV Congreso Mexicano de Botánica, Resumenes. 
Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México, México, 18 a 24 de outubro de 1998 p. 83.
- Espírito Santo, F.D.B.; Souza, J.S.; Oliveira-Filho, A.T. & Fontes, M.A.L. 1999. Estudo da Estrutura 
Comunitária e de Variáveis Ambientais em um Trecho de Mata Ciliar no rio Capivari, município de 
Lavras, Minas Gerais. XII Congresso de Iniciação Científica da UFLA - CICESAL, VII Seminário de 
avaliação do PIBIC/CNPq & II Seminário de avaliação do PIBIC/FAPEMIG, Trabalho em Congresso, 
UFLA, Lavras, MG, junho de 1999. p. 171.
- Machado, J.W.B.; Scariot, A. & Andahur, J.P.V. 1999. Desmatamento e Fragmentação das Florestas 
Semideciduais no Vale do Paranã, GO. In: 50º Congresso Nacional de Botânica. Resumos. Blumenau, SC.
- Scariot, A & Sevilha, A.C. 1999. Conservação in situ de Recursos Genéticos em Florestas Deciduais. In: 
II Simpósio de Recursos Genéticos para a América Latina e Caribe. Resumos. Brasília, DF.
- Appolinário, V.; Oliveira-Filho, A.T. & Guilherme, F.A.G. 2000. Dinâmica de Populações Arbóreas 
Tropicais de um Fragmento de Mata Ciliar do Rio Grande em Bom Sucesso, Minas Gerais. 51º 
Congresso Nacional de Botânica, Resumos. Brasília, DF, 23 a 29 de julho de 2000. p. 243.
- Espírito Santo, F.D.B.; Machado, E.L.M.; Souza, J.S. & Oliveira-Filho, A.T. Estudo do Efeito da Fragmentação 
Florestal em um Fragmento de Floresta Semidecidual Montana, no Campus da UFLA, Lavras – MG. XIII 
Congresso de Iniciação Científica da UFLA - CICESAL, VIII Seminário de avaliação do PIBIC/CNPq & III Seminário 
de avaliação do PIBIC/FAPEMIG, Trabalho em Congresso, UFLA, Lavras, MG, junho de 2000. p. 182.
- Sampaio, A.B. & Scariot, A. 2000. Efeito de Borda na Germinação de Schinopsis brasiliensis Engler 
(Anacardiaceae) e Talisia esculenta (ST. Hill) Radik (Sapindaceae) em uma Floresta Decidual. In: 51o 
Congresso Nacional de Botânica. Resumos. Brasília, DF. 
- Scariot, A. & Sevilha, A.C. 2000. Fitossociologia de um Fragmento Decidual da Fazenda Flor Ermo, no 
Vale do Paranã, São Domingos, GO. In: 51o Congresso Nacional de Botânica. Resumos. Brasília, DF.
- Sevilha, A.C. & Scariot, A. 2000. Fitossociologia de um Fragmento de Floresta Decidual da Fazenda 
São Domingos, no Vale do Paranã. In: 51o Congresso Nacional de Botânica. Resumos. Brasília, DF.
- Sevilha, A.C. & Scariot, A. 2000. Florística da Comunidade Arbórea de Florestas Deciduais na Região 
do Vale do Paranã, GO. In: 51o Congresso Nacional de Botânica. Resumos. Brasília, DF.
- Andahur, J.P.; Scariot, A. 2001. Florestas e Gestão Ambiental na Bacia Hidrográfica do rio Paranã (GO/TO). 
In: 52º Congresso Nacional de Botânica, Resumos. João Pessoa, PB, 22 a 28 de julho de 2001. p. 261.
- Bueno, P.C. & Scariot, A., Sevilha, A.C. 2001. Estrutura Populacional de Espécies Madeireira em Áreas 
Intacta e Explorada de Floresta Decidual. In: 52º Congresso Nacional de Botânica, Resumos. João 
Pessoa, PB, 22 a 28 de julho de 2001. p. 157
- Madi, E.F. & Scariot, A. 2001. Usos por Grupos Sociais de Fragmentos de Floresta Estacional Decidual 
do Vale do Paranã, Nordeste de Goiás. In: 52º Congresso Nacional de Botânica, Resumos. João Pessoa, 
PB, 22 a 28 de julho de 2001. p. 86.
- Madi, E.F. & Scariot, A. 2001. O Uso do Conhecimento Local para o Manejo de Reserva Legal: O Caso 
da Pecuária na Bacia do Paranã, Goiás. In: V Congresso de Ecologia do Brasil, Resumos. Porto Alegre, 
RS 4 a 9 de novembro de 2001. p.319.
- Madi, E.F. & Scariot, A. 2001. Uso de Árvores de Fragmentos de Floresta Estacional Decidual na Bacia 
do Paranã, Goiás. In: V Congresso de Ecologia do Brasil, Resumos. Porto Alegre, RS 4 a 9 de novembro 
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de 2001. p.319.
- Nascimento, A.R.T.; Vieira, D.L.M. & Scariot, A. 2001. Regeneração da Floresta Decídua em uma 
Pastagem Abandonada no Vale do Paranã-GO. In: 52º Congresso Nacional de Botânica, Resumos. João 
Pessoa, PB, 22 a 28 de julho de 2001. p. 154.
- Nunes, Y. R. F.; Mendonça, A. V. R.; Oliveira-Filho, A. T.; Scolforo, J. R. S. 2001. Estrutura, Diversidade 
e Composição de Guildas da Comunidade Arbórea de um Fragmento de Floresta Semidecídua Montana 
em Lavras, MG. In: 52º Congresso Nacional de Botânica, Resumos. Universidade Federal da Paraíba, 
João Pessoa, PB, 22 a 28 de julho de 2001. p. 142.
- Sampaio, A.B.; & Scariot, A. 2001. Efeito de Borda na Diversidade, Composição e Estrutura de um 
Fragmento de Floresta Estacional Decidual. In: 52º Congresso Nacional de Botânica, Resumos. João 
Pessoa, PB, 22 a 28 de julho de 2001. p. 162 e 163.
- Sampaio, A.B. & Scariot, A. 2001. Regeneração e Efeito de Borda em Populações de Árvores de uma 
Floresta Estacional Decidual. In: 52º Congresso Nacional de Botânica, Resumos. João Pessoa, PB, 22 a 
28 de julho de 2001. p. 162.
- Sampaio, A.B.; Scariot, A. Efeito de Borda e Habitat no Estabelecimento de Talisia esculenta e 
Schinopsis brasiliensis em uma Floresta Estacional Decidual, Brasil Central. In: V Congresso de 
Ecologia do Brasil, Resumos. Porto Alegre, RS 4 a 9 de novembro de 2001. p.327.
S- ampaio, A.B.; Scariot, A. Efeito de Clareira na Germinação e Predação de Sementes e Estabelecimento 
de Plântulas de Talisia esculenta em uma Floresta Estacional Decidual, Brasil Central. In: V Congresso 
de Ecologia do Brasil, Resumos. Porto Alegre, RS 4 a 9 de novembro de 2001. p.327.
- Scariot, A.C. & Sevilha, A.C. 2001. Florística e Fitossociologia de um Fragmento de Floresta Decidual 
Perturbado, na Fazenda Olha D’ Água, Vale do Paranã, São Domingos, GO. In: 52º Congresso Nacional 
de Botânica, Resumos. João Pessoa, PB, 22 a 28 de julho de 2001. p. 223.
- Sevilha, A.C. & Scariot, A. 2001. Regeneração Natural do Componente Arbóreo de um Fragmento 
de Floresta Decidual no Vale do Paranã, GO. In: 52º Congresso Nacional de Botânica, Resumos. João 
Pessoa, PB, 22 a 28 de julho de 2001. p. 223.
- Sevilha, A.C. & Scariot, A. 2001. Florística e Fitossociologia de um Fragmento de Floresta Decidual 
Perturbado, na Fazenda Manguinha, Vale do Paranã, São Domingos, GO. In: 52º Congresso Nacional 
de Botânica, Resumos. João Pessoa, PB, 22 a 28 de julho de 2001. p. 223.
- Sevilha, A.C. & Scariot, A. 2001. Florística e Fitossociologia de um Fragmento de Floresta Decidual, 
na Bacia do Paranã, GO. In: V Congresso de Ecologia do Brasil, Resumos. Porto Alegre, RS, 4 a 9 de 
novembro de 2001. p.224.
- Silva, L.A. & Scariot, A. 2001. Estrutura da Comunidade Arbórea de Floresta Estacional Decidual em 
Afloramento Calcário (Fazenda Canadá, São Domingos, GO, Bacia do Paranã). In: V Congresso de 
Ecologia do Brasil, Resumos. Porto Alegre, RS, 4 a 9 de novembro de 2001. p.191.
- Silva, L.A. & Scariot, A. 2001. Levantamento da Comunidade Arbórea de Floresta Estacional Decidual 
sobre Afloramento Calcário (Fazenda São Vicente, São Domingos, GO). In: V Congresso de Ecologia do 
Brasil, Resumos. Porto Alegre, RS 4 a 9 de novembro de 2001. p.190.
- Silva, L.A., Scariot, A. & Sevilha, A.C. 1. Comunidade Arbórea da Floresta Estacional Decidual em 
Afloramento Calcário, São Domingos.GO. In: V Congreso Latinoamericano de Ecologia, Resumos. 
Província de Jujuy, Argentina, novembro de 2001. CD-ROM.
- Vieira, D.L.M. & Scariot, A. 2001. Abertura de Dossel: Indicador do Estado de Conservação de 
Fragmentos de Florestas Deciduais do Vale do Paranã-GO. In: 52º Congresso Nacional de Botânica, 
Resumos. João Pessoa, PB, 22 a 28 de julho de 2001. p. 154.
- Vieira, D.L.M. & Scariot, A. 2001. Efeitos do Manejo Florestal e do Habitat na Remoção de Sementes 
de Cavanillesia arborea (Bombacaceae) em Florestas Deciduais do Brasil Central. In: V Congreso 
Latinoamericano de Ecologia, Resumos. Província de Jujuy, Argentina, novembro de 2001. CD-ROM.
- Vieira, D.L.M. & Scariot, A. 2001. Efeitos do Manejo Florestal e do Habitat na Predação e Germinação 
de Sementes de Tabebuia impetiginosa (Bignoniaceae) Florestas Deciduais do Brasil Central. In: V 
Congreso Latinoamericano de Ecologia, Resumos. Província de Jujuy, Argentina, novembro de 2001. 
CD-ROM.
2) Relatórios (não incluídos dos bolsistas)
Machado, B.W.J. 1999. Relatório de consultoria financiado pelo PRODETAB para dar suporte técnico 



453

na área de dendrologia e dasonomia ao subprojeto “Estratégias para conservação e manejo da 
biodiversidade em fragmentos de florestas semidecíduas” financiado pelo MMA/MCT/CNPq, parte do 
projeto “Conservação de Recursos Genéticos Florestais In situ” da Embrapa-Cenargen. Brasília, DF.

3) Publicações em periódicos e capítulos de livros 
- Carvalho, L. M. T.; Fontes, M. A. L. & Oliveira-Filho, A. T. 2000. Tree Species Distribution in Canopy 
Gaps and Mature Forest in an Area of Cloud Forest of the Ibitipoca Range, south-eastern Brazil. Plant 
Ecology 149 (1): 9-22.
- Scariot, A. & Sevilha, A.C. 2000. Diversidade, Estrutura e Manejo das Florestas Deciduais e as 
Estratégias para a Conservação. In: Cavalcanti, T.B.& B.M.T. Walter, pag. 183- 188, Tópicos Atuais em 
Botânica. 
- Van den Berg, E. & Oliveira-Filho, A. T. 2000. Composição Florística e Estrutura Fitossociológica de uma floresta 
ripária em Itutinga, MG, e comparação com outras áreas. Revista Brasileira de Botânica 22 (3): 231-253.
- Vilela, E. A.; Oliveira-Filho, A. T.; Carvalho, D. A.; Guilherme, F. A. G. & Appolinário, V. 2000. 
Caracterização Estrutural de Floresta Ripária do Alto Rio Grande, em Madre de Deus de Minas, MG. 
Cerne 6 (2): 41-54.
- Chagas, R.K.; Oliveira-Filho, A.T.; Van den Berg, E. & Scolforo, J.R.S. 2001. Dinâmica de populações 
arbóreas em um fragmento de floresta estacional semidecidual montana em Lavras, Minas Gerais. 
Revista Árvore 25 (1): 39-57.
- Carvalho, L. M. T. & Oliveira-Filho, A. T. 2001. Distribution, size and dynamics of canopy gaps in a 
cloud forest of the Ibitipoca Range, south-eastern Brazil. In: GOTTSBERGER, G. & LIEDE, S. (eds.) Life 
forms and dynamics in tropical forests. Dissertationes Botanicae, J. Cramer in der Gebrüder Borntraeger 
Verlagsbuchhandlung, Berlin-Stuttgart (no prelo).
- Botrel, R. T.; Oliveira-Filho, A. T.; Rodrigues, L. A. & Curi, N. 2001. Composição florística e estrutura da 
comunidade arbórea de um fragmento de floresta estacional semidecidual em Ingaí, MG, e a influência 
de variáveis ambientais na distribuição das espécies. (submetido).
- Bueno, P. C., Scariot, A. & A. C. Sevilha. 2001. Estrutura Populacional de Espécies Madeireiras em 
Áreas Intacta e Explorada de Floresta Decidual. Boletim do Herbário Botânico Ezequias Heringer (no 
prelo)
- Espírito Santo, F. D. B.; Oliveira-Filho, A. T.; Machado, E. L. M.; Souza, J. S. & Fontes, M. A. L. 2001. 
Variáveis ambientais e a distribuição de espécies arbóreas em um remanescente de floresta estacional 
semidecidual montana no campus da Universidade Federal de Lavras (UFLA), MG. (submetido).
- Figueira, M. D.; Dias, H. C. T. & Oliveira-Filho, A. T. 2001. Variação temporal de macro e micronutrientes 
no litterfall de uma floresta estacional semidecídua montana em Lavras – MG. (submetido).
- Nunes, Y. R. F.; Mendonça, A. V. R.; Oliveira-Filho, A. T. & Scolforo, J. R. S. 2001. Estrutura fisionômica, 
diversidade de espécies e composição de guildas da comunidade arbórea de diferentes setores de um 
fragmento de floresta semidecidual em Lavras, MG. (submetido).
- Souza, J. S.; Espírito Santo, F. D. B.; Fontes, M. A. L.; Oliveira-Filho, A. T. & Botezelli, L. 2001. Análise 
das variações florísticas e estruturais da comunidade arbórea de um fragmento de floresta semidecídua 
às margens do rio Capivari, Lavras-MG (submetido).
- Silva, L. A., and A. Scariot. 2002. Comunidade arbórea de uma floresta estacional decidual sobre 
afloramento calcário na bacia do rio Paranã. Submetido à Revista Árvore.
- Sampaio, A. B., and A. Scariot. 2002. Edge Effect on Tree Diversity, Composition and Structure in a 
Deciduous Dry Forest in Central Brazil. Submetido a Biological Conservation.
Nascimento, A. R. T., Scariot, A., J. A. Silva, and A. C. Sevilha. 2002. Estimativas de área basal e uso do 
relascópio de bitterlich em amostragem de floresta estacional decidual. Submetido à Revista Árvore.
- Silva, L. A., and Scariot. 2002. Estrutura da comunidade arbórea em uma floresta estacional decidual 
em afloramento calcário (Fazenda São José, São Domingos - Go, bacia do rio Paranã). Submetido à 
Acta Botanica Brasilica.
- Rodrigues, L. A.; Carvalho, D. A.; Oliveira-Filho, A. T.; Botrel, R. T. & Silva, E. A. 2002. Estudo florístico 
e estrutural da comunidade arbustiva e arbórea de uma floresta em Luminárias, MG. (submetido).
4) Palestras
- Scariot, A. 1999. Conservação in situ de Recursos Genéticos Florestais.In: Workshop sobre Gestão 
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Sustentável de Recursos Genéticos Florestais, 22 a 24 de junho de 1999, Piracicaba-SP
- Scariot, A. 2000. Rain Forest Fragmentation and the Strategies for Palm Biodiversity Conservation. 10 
de Abril, 2000. Universidade de Brasília, Depto. de Engenharia Florestal.
- Scariot, A. 2000. Diversidade, Estrutura e Manejo das Florestas Deciduais e as Estratégias para a 
Conservação. In: 51o Congresso Nacional de Botânica, 23 a 29 de julho de 2000, Brasília, DF.
- Oliveira-Filho, A.T. 2000. Padrões Florísticos de Florestas Semidecidual e sua Importância para 
Conservação. In: 51o Congresso Nacional de Botânica, 23 a 29 de julho de 2000, Brasília, DF.
- Scariot, A. 2000. Biodiversity and Genetic Resources - 08 de Outubro, 1999. UniCeub, Brasília
- Scariot, A. 2002. Biodiversidade, Estrutura e Conservação de Florestas Estacionais Deciduais. 05 de 
Junho de 2002. Simpósio “Ecologia e Conservação do Cerrado” Embrapa, Brasília

5) Cursos
Meave, A. J. & Scariot, A. 2001. Princípios de Ecologia e Biogeografia para Biologia da Conservação. 24 
a 29 de setembro de 2001. Laboratório de Ecologia de Plantas, Embrapa-Cenargen. 42 participantes.

6) Vídeo
Em fase de conclusão.

7) Teses, monografias e projetos
- Appolinário, V. 1999. Dinâmica de um fragmento de mata ciliar em Bom Sucesso – Minas Gerais. 
Dissertação de Mestrado, UFLA, Defendida em: 25/02/1999.
- Guilherme, F.A. 1999. Efeitos do regime de inundação e de bambus na dinâmica da comunidade 
arbórea de um fragmento de floresta semidecídua no sul de Minas Gerais. Dissertação de Mestrado, 
UFLA, Defendida em: 26/02/1999.
- Oliveira-Filho, A.T. & Fontes, M.A.L. 1999. Dinâmica da comunidade arbórea em setores ripários e de 
terra alta em um fragmento de floresta estacional semidecidual montana em Itutinga (MG). Projeto de 
pesquisa (já executado, manuscrito em preparação).
- Carvalho, W.A.C. 2000. Levantamento florístico de um fragmento de floresta estacional semidecidual 
no município de Piedade do Rio Grande, MG. Monografia de Graduação, UFLA.
- Chagas, R.K. 2000. Dinâmica de populações e prognóstico de produção de espécies arbóreas em 
um fragmento de floresta estacional semidecidual em Lavras, Minas Gerais. Dissertação de Mestrado, 
UFLA. Defendida em: 28/02/2000.
- Burle, M. L. 2001. Levantamento dos fragmentos de florestas semideciduais no vale do Paranã. 
Monografia do curso de especialização em “Geoprocessamento Aplicado ao Planejamento e Gestão 
Ambiental”. Universidade de Brasília, Instituto de Biociências, Depto. Geologia Geral e Aplicada.
- Dalanesi, P.E. 2000. Composição florística e estrutura da comunidade arbórea de dois trechos da 
floresta estacional semidecidual altimontana do Parque Florestal Quedas do rio Bonito, Lavras (MG). 
Monografia de graduação, UFLA.
- Espírito Santo, F.D.B. 2000. Estudo do efeito da fragmentação florestal em um fragmento de floresta semidecidual 
montana, no campus da Universidade Federal de Lavras, UFLA, MG. Monografia de Graduação, UFLA.
- Oliveira, L.T. 2000. Fragmentos de Floresta Atlântica Semidecidual no Município de Lavras: Uma 
Comparação Ecológica entre a Cobertura Atual e a Cobertura Exigida pela Legislação. Monografia de 
Graduação, UFLA.
- Telles, L. 2000. Uso da vegetação nativa pela população no entorno do município de Lavras, MG. 
Monografia de Graduação, UFLA.
- Oliveira, A.F. 2000. Estrutura Genética de Populações de Copaifera langsdorffii Desf. em Fragmentos 
Florestais no Sul de MG. Dissertação de Mestrado, UFLA. Defendida em julho de 2000.
- Oliveira-Filho, A.T., Fontes, M.A.L. & Botezelli, L. 2000. Composição Florística, Estrutura Comunitária 
e Variáveis Ambientais nas Florestas Estacionais Semideciduais Alti-Montanas da Chapada das 
Perdizes, Municípios de Carrancas e Minduri, MG. Projeto de pesquisa (já executado, manuscrito em 
preparação).
- Andahur, J.P. 2001. Mudança de uso da terra detectada por imagens de satélite. Dissertação de 
Mestrado, UnB, defendida em Abril de 2001.
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- Botrel, R.T. 2001. Fragmentação florestal no município de Ingaí - MG: Composição florística, estrutura da 
comunidade arbórea e etnobotânica. Dissertação de Mestrado, UFLA. Defendida em fevereiro de 2001.
- Carvalho, L.M.T. 2001. An assessment of forest fragmentation and change detection in southern 
Minas Gerais, Brazil, through the use of satellite imagery. Project of doctorate thesis, University of 
Wageningen. Defendida em dezembro de 2001.
- Corrêa, B. S. 2001. Dinâmica de uma população de Xylopia brasiliensis Sprengel (Annonaceae) em 
uma floresta ripária em Itutinga (MG). Dissertação de Mestrado, UFLA. Defendida em junho de 2001.
- Rodrigues, L.A. 2001. Estudo florístico e estrutural da comunidade arbustiva e arbórea de uma floresta 
em Luminárias, MG, e informações etnobotânicas da população local. Dissertação de Mestrado, UFLA. 
Defendida em fevereiro de 2001.
- Sampaio, A.B. 2001. Efeito de borda em espécies arbóreas em uma floresta decidual. Dissertação de 
Mestrado, UnB, defendida em janeiro de 2001.
- Souza, J.S. 2001. Análise das variações florísticas e estruturais da comunidade arbórea de fragmento 
de floresta semidecídua às margens do rio Capivari, Lavras - MG. Dissertação de Mestrado, UFLA. 
Defendida em fevereiro de 2001.
- Botrel, M.C.G. 2002. Estrutura genética de populações de Machaerium villosum e Machaerium 
nyctitans em fragmentos florestais no sul de MG por meio de marcadores aloenzimáticos. Projeto de 
Iniciação Científica, UFLA, .
- Bueno, P.C. 2002. Efeito das explorações de madeiras na estrutura populacional de espécies arbóreas 
em florestas deciduais. Projeto de Dissertação de Mestrado.Carvalho, W.A.C. 2002. Composição 
florística e estrutura da comunidade arbórea de seis fragmentos. de floresta estacional semidecidual 
da Região do Alto rio Grande, MG. Projeto de Dissertação de Mestrado, UFLA.
- Fontes, M.A.L. & Oliveira-Filho, A.T. 2002. Dinâmica da comunidade arbórea de uma floresta nebular 
no Parque Estadual de Ibitipoca, Lima Duarte (MG). Projeto de pesquisa .
Lopes, G. O. 2003. Árvores das Florestas Estacionais Deciduais da Bacia do rio Paranã. Projeto de 
pesquisa. 
- Pereira, J.A.A. 2002. Uma avaliação dos efeitos do histórico de impactos ambientais e da 
heterogeneidade ambiental sobre a composição florística, a diversidade de espécies e características 
estruturais de 20 fragmentos de floresta estacional semidecidual da região do Alto rio Grande, MG. 
Projeto de Tese de Doutorado, UFMG.
- Pinto, S.I.C. 2002. Estrutura genética de populações de Copaifera langsdorffii Desf. em um trecho de 
mata ciliar do rio Capivari, Itumirim, MG. Projeto de Iniciação Científica, UFLA.
- Póvoa, J.S.R. 2002. Estrutura genética de populações de Cedrela fissilis em fragmentos florestais no 
sul de Minas Gerais. Projeto de Dissertação de Mestrado, UFLA.
- Sevilha, A.C. 2002. Estrutura da comunidade arbórea em florestas estacionais intactas e exploradas 
para extração de madeira. Projeto de Pesquisa. 
- Silva, V.F. 2002. Efeito do impacto de um incêndio sobre um fragmento de floresta estacional 
semidecidual no município de Ibituruna, MG. Projeto de Dissertação de Mestrado, UFLA.
- Soares, V.C. 2002. Estrutura genética de populações de Machaerium villosum e Machaerium nyctitans em 
fragmentos florestais no sul de MG por meio de marcadores RADP. Projeto de Iniciação Científica, UFLA.
- Vieira, D.L.M. 2002. Estrutura populacional de espécies de valor econômico em fragmentos de florestas 
decíduas no Vale do Paranã - GO: Implicações para Manejo e Conservação, Dissertação de Mestrado, UnB.
- Dalanesi, P. E. 2003. Composição florística e estrutura da comunidade arbórea de dois trechos da 
floresta estacional semidecidual altimontana do Parque Florestal Quedas do Rio Bonito, Lavras (MG) 
Projeto de Dissertação de Mestrado, UFLA.
- Pinheiro, F. 2003. Efeito da fragmentação na dispersão de sementes espécies zoocóricas em florestas 
deciduais. Projeto de Tese de Doutorado, UnB.
- Sevilha, A.C. 2004. Estrutura da comunidade arbórea em florestas estacionais intactas e exploradas 
para extração de madeira. Projeto de Tese de Doutorado.
- Hargreaves, P. 2004. Composição e estrutura da comunidade arbórea da floresta estacional 
semidecidual montana da Serra de São José, Tiradentes (MG). Projeto de Tese de Doutorado .
- Botezelli, L. 2004. Dinâmica da comunidade arbórea de três fragmentos de floresta estacional 
semidecidual nos municípios de Lavras, Ingaí e Luminárias, MG. Projeto de Tese de Doutorado.
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Nascimento, A.R.T. 2004. Efeito da fragmentação nos mecanismos ecológicos em florestas deciduais. 
Projeto de Pesquisa. (previsão).
NOME DO SUBPROJETO: Conservação do Bioma Floresta com Araucária
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NOME USADO PARA DESIGNAR O SUBPROJETO NESSE VOLUME: Araucária

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: As atuais políticas públicas são suficientes para a conservação do 
Bioma? Quais as políticas públicas necessárias para a conservação?

DESENHO EXPERIMENTAL: Conhecer o estado atual do Bioma nos aspectos biológicos (Flora – dis-
tribuição espacial e a qualidade dos remanescentes, a fauna zoocórica), socioeconomia, das políticas 
públicas ocorrentes e conhecer e registrar as experiências mais expressivas em desenvolvimento sus-
tentável.

METODOLOGIA:
- Mapeamento dos remanescentes com a qualidade ambiental
- Reconhecimento e análise em campo da fauna zoocórica ocorrente e a sua dieta
- Identificação dos produtos florestais consumidos, a sua economia no contexto do bioma e no Estado
- Identificação e acompanhamentos das experiências em agroecologia, agrofloresta e outras, descrição
- Levantamento das políticas públicas nas diferentes esferas governamental; oficinas de trabalho para 
avaliação das mesmas e workshop para obtenção de indicativos de políticas públicas.

ÁREA(S) TRABALHADA(S): Bioma Floresta com Araucária no Estado do Paraná

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS: Bioma Floresta com Araucária

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: Não houve grupos específicos

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO 
Paulo Roberto Castella, Eng. Agr., coordenador técnico junto a FUPEF
Sandra Bos Mikich, Biólogo, DSc, consultora independente – coordenadora fauna, 
sbmikich@cwb.matrix.com.br
Angélica Uejima, Biólogo, bolsista CNPq./Avifauna
Douglas Kajiwara, Biólogo, bolsista CNPq./Avifauna
Alberto Urben-Filho, Biólogo, Consultor, mastofauna
Michel Miretzki, Biólogo, pesquisador convidado, mastofauna, nicteris@terra.com.br
Fernanda Góss Braga, Biólogo, bolsista CNPq., mastofauna, bragafg@netpar.com.br
Gledson V. Bianconi, aluno convidado, mastofauna
Ricardo Miranda de Britez, Biólogo DSc, consultor, coordenador flora, rmbritez@netpar.com.br
Gilberto Tiepolo, Eng. Flor., bolsista CNPq
Luciana Andréa Pires, Biólogo, bolsista CNPq
Nilson de Paula Xavier Marchioro, Eng. Agrônomo DSc, consultor, socioeconomia e políticas públicas, 
nmarchioro@intercoop.com.br
Aníbal dos Santos Rodrigues, Eng. Agrônomo, MSc, consultor, socioeconomia e políticas públicas, 
arodrigues@intercoop.com.br
Vera Helena Vieira Hreisemnou, Socióloga, bolsista CNPq, socioeconomia
Cimone Rozendo de Souza, Socióloga, bolsista CNPq, socioeconomia
Julian Perez Cassarino, Eng. Flor., bolsista CNPq, políticas públicas, mogli@onda.com.br
Luiz Fernando Gonçalves Leandro dos Santos, Eng. Agr., bolsista CNPq, políticas públicas,
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luizintercoop@bol.com.br
Roberto Martins de Souza Santos, Eng. Flor, bolsista CNPq, desenvolvimento sustentável
Gabriela Schmitz Gomes, Eng. Flor., MSc, bolsista CNPq, desenvolvimento sustentável
 iaf@almix.com.br
Maria Izabel Radomski, Eng. Agr, consultora, desenvolvimento sustentável, izabel@intercoop.com.br

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO: 
- Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná (executora)
- Instituto Agroflorestal do Turvo

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
DOS: Não há até o momento

PRODUTOS 

1) Apresentação do Subprojeto às instituições governamentais responsáveis pela implementação do 
Programa governamental REDE DA BIODIVERSIDADE no Estado do Paraná (novembro,1999);

2) Jornal “O Estado do Paraná” Julho de 1999, divulgação do subprojeto;

3) Os jornais: “O Estado do Paraná”, “Gazeta do Povo” e “Folha de Londrina”, fazem a cobertura 
jornalística da divulgação, aos órgãos institucionais e não governamentais, dos resultados do 
mapeamento e avaliação da Biodiversidade dos remanescentes florestais. Dezembro de 2000;

4) Quatro trabalhos publicados em congressos, apresentação oral e em painel (Unidades de 
Conservação; Botânica; Desenvolvimento Sustentável e Seminário de Estudos Jurídicos);

5) Uma publicação da atual degradação das florestas com Araucária na revista do Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia/CREA Paraná (agosto de 2001);
Incorporação dos resultados de mapeamento no Planejamento Macro estratégico do Projeto Paraná 
Biodiversidade (apresentado ao Banco Mundial pelas Secretárias de Estado do Planejamento, do Meio 
Ambiente e da Agricultura em 2001 e 2002);
NOME DO SUBPROJETO: Efeitos da Fragmentação de Habitat sobre as Populações de Mamíferos do médio e baixo 
Tapajós, Pará.
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NOME USADO PARA DESIGNAR O SUBPROJETO NESSE VOLUME: Tapajós

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: De que forma a diversidade e a abundância de mamíferos são 
alteradas pelo processo de fragmentação antrópica de habitat, típica da paisagem amazônica?

DESENHO EXPERIMENTAL: Comparação entre fragmentos antrópicos de floresta de diferentes taman-
hos usando a mata contínua como controle.

METODOLOGIA: 
Levantamentos de transecção linear de populações de mamíferos;
Observações detalhadas do comportamento de espécies de primatas;
Estudo da variabilidade genética em populações de Mico argentatus.

ÁREA TRABALHADA: Margem direita do Baixo rio Tapajós, Pará.

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS : Amazônia

GRUPO TAXONÔMICO INVESTIGADO: Mammalia

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO profissão maiúscula
Stephen Francis Ferrari (coordenador), Antropólogo, Departamento de Genética, UFPa, Belém – PA, 
ferrari@ufpa.br;
Maria Paula Cruz Schneider (vice-coordenadora), Geneticista, Departamento de Genética, UFPa, Belém 
– PA, paula@ufpa.br;
André Luís Ravetta, Biólogo (bolsista), Departamento de Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém 
– PA, alravetta@hotmail.com;
Artur Luís da Costa da Silva, Geneticista, Departamento de Genética, UFPa, Belém – PA, 
asilva@ufpa.br;
Belmira Augusta Rodrigues de Souza, Bióloga (bolsista), Departamento de Genética, UFPa, Belém – PA;
Claudia Guimarães Costa, Bióloga (bolsista), Departamento de Psicologia Experimental, UFPa, Belém – PA, 
cgcosta@plugway.com.br;
Francisco Cardoso de Freitas, Biólogo (bolsista), Departamento de Genética, UFPa, Belém – PA;
Honorly Kátia Mestre Corrêa, Bióloga, Departamento de Psicologia Experimental, UFPa, Belém – PA, 
hkmc@cpgp.ufpa.br;
Luciane Lopes de Souza, Bióloga (bolsista), Departamento de Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi, 
Belém – PA, lucianesouze@hotmail.com;
Paulo Eduardo Guzzo Coutinho, Biólogo (bolsista), Departamento de Genética, UFPa, Belém – PA, pegc@tap.
com.br;
Simone Iwanaga, Bióloga (bolsista), Departamento de Genética, UFPa, Belém – PA,
simoneiw@hotmail.com 
IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO:
- Universidade Federal do Pará;
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- Museu Paraense Emílio Goeldi

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
DOS: ferrari@ufpa.br

PRODUTOS

Publicações
- Ferrari, S.F. (2000) Fragmentação de habitat e manejo de populações de mamíferos. Pantanal 2000, 
Universidade Católica Dom Bosco, Corumbá, MS, p. 72.
- Ferrari, S.F., S. Iwanaga, L.L. Souza, F.C. Freitas, A.L. Ravetta, C.G. Costa & P.E.G. Coutinho (2001) 
Levantamientos de transección lineal de poblaciones de mamiferos en la Amazonia central: efectos 
estacionales. Resumos do Vº Congreso Internacional de Manejo de Fauna Silvestre em Amazonia e 
LatinoAmérica, Cartagena, Colômbia, p. 97.
- Ravetta, A.L. (2001) O Coatá-de-testa-branca (Ateles marginatus) do Baixo rio Tapajós, Pará: ecologia 
e status de conservação. Dissertação de Mestrado, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém..
- Ferrari., S.F., S. Iwanaga, L.L. Souza, C.G. Costa, A.L. Ravetta, F.C. Freitas & P.E.G. Coutinho (2002) A 
problemática do tamanho de amostra em levantamentos de transecção linear de populações de mamíferos 
em ambiente de floresta. Resumos do XXIVº Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí, SC, p. 540.
- Ferrari., S.F., S. Iwanaga, L.L. Souza, C.G. Costa, A.L. Ravetta, F.C. Freitas & P.E.G. Coutinho (2002) 
Influência da sazonalidade sobre os resultados de levantamentos de transecção linear de populações de 
mamíferos na Amazônia central. Resumos do XXIVº Congresso Brasileiro de Zoologia, Itajaí, SC, p. 540.
- Ferrari, S.F., Iwanaga, S., Ravetta, A.L., Freitas, F.C., Souza, B.A.R., Souza, L.L., Costa, C.G. & Coutinho, 
P.E.G. (No prelo) Dynamics of Primate Communities in the Context of Human Colonization along the 
Santarém-Cuiabá Highway in southern central Brazilian Amazonia. Em: L.K. Marsh (ed.) Primates in 
Fragments. Plenum Press, New York.
- Corrêa, H.K.M. (Em prep.) Influência de fatores ecológicos sobre padrões reprodutivos em uma popu-
lação silvestre de Mico argentatus. Tese de Doutorado, Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém.
NOME DO SUBPROJETO: Ilhas de Biodiversidade como Corredores na Restauração da Paisagem Fragmentada no 
Pontal do Paranapanema, SP
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NOME USADO PARA DESIGNAR O SUBPROJETO NESSE VOLUME: Pontal

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: Devido ao seu pequeno tamanho e grau de isolamento, muitos destes 
fragmentos florestais do Pontal do Paranapanema não possuem mais populações mínimas viáveis para 
muitas espécies vegetais e animais. Esse é o caso principalmente de algumas espécies arbóreas raras 
que ocorrem em baixas densidades naturais nestes fragmentos. Portanto, populações pequenas e isola-
das destas espécies arbóreas têm uma menor probabilidade de manter populações viáveis devido à falta 
de um fluxo gênico contínuo praticado por seus agentes polinizadores e dispersores. 
Como, então, restaurar o fluxo gênico?
Hipótese: Ilhas de diversidade - contendo porções restauradas com espécies chaves e representati-
vas do ecossistema ajudam a promover e aumentar o fluxo gênico entre subpopulações de espécies 
arbóreas raras isoladas nestes fragmentos. 

DESENHO EXPERIMENTAL:
- Busca de conhecimentos básicos sobre a biota, uso da terra e do perfil agro-ecológico dos assentados 
rurais na área de concentração do projeto.
- Pesquisa aplicada na estrutura dos módulos agroflorestais e na estrutura genética das espécies 
vegetais raras componentes.
- Implantação das ilhas de diversidade
- Envolvimento dos assentados rurais em práticas agroflorestais restauradoras de paisagens 
fragmentadas.
- Gerar, transferir e multiplicar práticas agroflorestais restauradoras de paisagens fragmentadas.
- Elaborar, implementar e monitorar políticas públicas para a restauração e a conservação de paisagens 
fragmentadas.
- Coordenação e administração do subprojeto

METODOLOGIA:
- Levantamento florístico e fitossociológico e dos mamíferos a aves presentes nos fragmentos florestais 
localizados na área de. concentração do projeto.
- Classificação e mapeamento do uso da terra na área de concentração do projeto.
- Descrição do perfil agro-ecológico dos assentados da Gleba Água Sumida.
- Seleção de espécies com potencial agroflorestal para a área de estudo e estudos de germinação, 
conservação de sementes e análises de crescimento inicial destas espécies
- Experimentação e implantação de viveiros agroflorestais.
- Estudo de estrutura genética e fluxo gênico entre as espécies vegetais raras.
- Desenhos participativos e escolha do módulo agroflorestal para cada assentado. 
- Preparo, manejo do solo, e implantação das ilhas de diversidade, seguido de um controle de pragas.
- Programa e atividades de extensão agroflorestal e educação ambiental entre os assentados rurais na 
área de influência do projeto.
- Treinamento e formação de técnicos agroflorestais.
- Elaboração de um manual agroflorestal enfocando as espécies com potencial para a região.
- Reuniões participativas do conselho técnico do projeto com a comunidade rural envolvida no 
projeto.
- Divulgação local dos resultados e estudos de caso.
- Publicações científicas. 
- Seminários Técnico-Científicos com convidados
- Elaboração de um programa de fiscalização.
- Seleção e criação de novas unidades de conservação.
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- Criação de linhas de crédito para práticas agroflorestais.
- Coordenação e administração do subprojeto

ÁREA(S) TRABALHADA(S): Assentamentos rurais no entorno do Parque Estadual Morro do Diabo, 
Pontal do Paranapanema, São Paulo. 

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS : Mata Atlântica do Interior, Pontal do 
Paranapanema, São Paulo, divisa com os Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. 

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: Aves, Mamíferos, e espécies vegetais. 

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO 
Cláudio Valladares Padua (Biólogo, Diretor Executivo, IPÊ)
Eduardo Humberto Ditt (Agrônomo, Coordenador de Pesquisas, IPÊ)
Flavio Gandara (Engenheiro Floresta, ESALQ-USP)
Giselda Durigan (Agrônoma, Instituto Florestal, IF-SMA)
Helder Faria (Engenheiro Florestal, Instituto Florestal, IF-SMA)
Jefferson Ferreira Lima (Técnico Agrícola, IPÊ)
João Dagoberto dos Santos (Engenheiro Florestal, ESALQ-USP)
Laury Cullen Junior (Eng. Florestal, Coordenador de Pesquisas, IPÊ). 
Patrícia Medici (Engenheiro Florestal, Coordenadora de Pesquisas, IPÊ)
Paulo Kageyama (Engenheiro Florestal da ESALQ-USP)
Suzana Machado Padua (Educadora Ambiental, Presidente do IPÊ)
Thiago Pavam Beltrame (Engenheiro Florestal, IPÊ)

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO:
- COCAMP/MST Cooperativa dos Assentados da Reforma Agrária do Pontal do Paranapanema
- Fundação Florestal de São Paulo - FF - SMA
- Instituto Florestal de São Paulo - IF - SMA
- Universidade de São Paulo - ESALQ – USP

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
DOS: www.ipe.org.br (IPÊ- Instituto de Pesquisas Ecológicas)

PRODUTOS:

1) Artigos científicos em publicação sobre a experiência do projeto:
- 1999. Adopting an inclusive approach to the conservation of black lion tamarins (Leontopithecus 
chrysopygus) and the Brazilian Atlantic Forest: research, education, extensionism and policy. Cláudio 
Valladares-Padua, Suzana Padua, Cristiana Saddy Martins, Laury Cullen Jr., Maria das Graças de 
Souza, Patrícia Emília Medici. No prelo: Livro da UNESCO
- 2000. Pontal do Paranapanema: Reforma agrária com conservação de biodiversidade. Laury Cullen Jr 
e Cláudio Valladares-Padua. Setembro. Vol. 28 # 164. Revista Ciência Hoje.
- 2000. Cullen Jr. L, Bodmer, R. E & Valladares-Padua, C. Effects of hunting in habitat fragments of the 
Atlantic forests, Brazil. Biological Conservation. v. 95: 49-56, 2000.
- 2001. Agroforestry benefit zones and the conservation of Atlantic Forest Fragments, São Paulo, Brazil. 
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Natural Áreas Journal, Vol 21 (4), 345-355.
- 2000. Projeto Abraço Verde: Zonas de Benefício Múltiplo e a Recuperação de Fragmentos Florestais 
no Pontal do Paranapanema, São Paulo. Cullen Jr., L., Valladares-Padua, C., Padua, S. e Morato, I. In: 
Comunidades Tradicionais e Manejo dos Recursos Naturais da Mata Atlântica. A.C. Diegues, & V.M. 
Viana (eds). São Paulo: NUPAUB. 43-55. 
- 2001. Ecological consequences of hunting in Atlantic forest patches, São Paulo, Brazil., Cullen Jr. L, 
Bodmer, R. E & Valladares-Padua, C. Oryx 35(2),137-144.

2) Artigos de divulgação publicados sobre a experiência do projeto:
- 1999. Reforma agrária com reforma ecológica. Laury Cullen Jr. Parabólicas. Num. 50/51. Ano 6 Mai/
Jun. Boletim do ISA. Instituto Socioambiental. 
- 1999. Sem terras com florestas. Laury Cullen Jr. Jornal dos Trabalhadores Sem Terra. Num 190. Ano 
XVII Junho. 
- 1999. Sem terras com florestas. Rede “Comunidades Sustentáveis” 
- 1999. Reforma Agrária Sustentável. REVISTA SEM TERRA

3) Participação em Seminários Técnico-Científicos e outros eventos. 
- Abril 1999. Simpósio sobre restauração de paisagens. Piracicaba ESALQ-USP
- Junho 1999. Curso Nacional em Biologia da Conservação. Nazaré Paulista, SP
- Julho 1999. Congresso Internacional em Biologia da Conservação. Maryland, USA
- Setembro 1999. Smithsonian Autum Festival. Washington, DC, USA
- Outubro 1999. Simpósio em Engenharia Ambiental. São Carlos EESC-USP
- Outubro 1999. Congresso Internacional de Manejo da Vida Silvestre, Assuncion, Paraguay
- Outubro 1999. I Seminário Estadual: O MST e a Agroecologia
- Novembro 1999. I Seminário Nacional sobre Reforma Agrária e Meio Ambiente, Brasília.
- Janeiro, 2000. Columbia University, New York. Trabalho convidado
- Fevereiro, 2000. Wildlife Conservation Society, New York, Trabalho convidado

4) Prêmios recebidos: 
Os resultados preliminares deste subprojeto contribuíram muito para que o IPÊ - Instituto de Pesquisas 
Ecológicas recebesse os seguintes prêmios: 
- 1998 Henry Ford Conservation Award - Science and Human Resources Category (oferecido anual-
mente pela Ford do Brasil e Conservation International, Brazil).
- 1999 Whitley Continuation Award - Royal Geographic Society, UK
- 1999 Wildlife Preservation Trust International Conservation Award, USA
- 1999 Society for Conservation Biology Award, USA
- 2002. The Whitley Gold Award, Royal Geographic Society, UK

5) Convites recebidos:
- O trabalho realizado foi recomendado para participar do I Seminário Nacional de Reforma Agrária e 
Meio Ambiente, organizado pelo Fórum pela Reforma Agrária e pela Justiça no Campo e pelo Fórum 
Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente, realizado no IBRADES em Brasília 
nos dias 9, 10 e 11 de Novembro de 1999.
- Também, em maio de 2001, o trabalho foi selecionado, entre nove estudos de caso no mundo, para 
apresentar seus resultados na “Biodiversity and Society Conference”. UNESCO e Universidade de 
Columbia, NY, USA. 
NOME DO SUBPROJETO: Estrutura e Dinâmica da Biota de Isolados Naturais e Antrópicos de Cerrado: Lições para a 
Biologia da Conservação
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NOME USADO PARA DESIGNAR O SUBPROJETO NESSE VOLUME: Cerrado

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: Quais os efeitos da fragmentação sobre a diversidade taxonômica 
e estrutura genética da biota (plantas lenhosas, mariposas, cupins, moscas do gênero Drosophila, 
répteis, anfíbios, aves e mamíferos não-voadores) em isolados naturais e antrópicos de vegetação do 
Cerrado?

DESENHO EXPERIMENTAL: Amostragem dos grupos taxonômicos em nove fragmentos antrópicos 
(Brasil Central) e nove fragmentos naturais (Rondônia) de Cerrado; fragmentos de diferentes taman-
hos, variando de 2 a 15.000ha

METODOLOGIA: Regressão múltipla entre parâmetros dos fragmentos e riqueza de espécies; análises 
de estruturação de comunidades utilizando modelos neutros; análise de “nested subsets”; análise de 
estrutura genética baseada em marcadores RAPD; correlação entre diversidade genética e parâmetros 
dos fragmentos.

ÁREA(S) TRABALHADA(S): 
- Catalão-GO
- Guajará-Mirim-RO
- Paracatu-MG
- Pimenta Bueno-RO
- Vilhena-RO

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS : Cerrado

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: Plantas lenhosas, mariposas, cupins, moscas do gênero 
Drosophila, répteis, anfíbios, aves e mamíferos não-voadores

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO
Amabílio José Aires de Camargo, Mestre, CPAC-EMBRAPA, amabilio@cpac.embrapa.br
Andréa Ferreira Portela Nunes, Doutora, MPEG, andreanunes@museu-goeldi.br
Cezar Martins de Sá, Doutor, UnB, sasa@unb.br
Guarino Rinaldi Colli, Doutor, UnB, grcolli@unb.br
José Maria Cardoso da Silva, Doutor, UFPE, j.silva@conservation.org.br
Luiz Flamarion Barbosa de Oliveira, Doutor, UFRJ, melfo@terra.com.br
Margarete Suñé Mattevi, Doutora, UFRGS, mattevi@terra.com.br
Og Francisco de Souza, Doutor, UFV, og.souza@mail.ufv.br
Reginaldo Constantino, Doutor, UnB, constant@unb.br
Rosana Tidon Sklorz, Doutora, UnB, rotidon@unb.br
Tânia Margarete Sanaiotti, Doutora, INPA, sanaiott@inpa.gov.br
Thales Renato Ochotorena de Freitas, Doutor, UFRGS, trof@uol.com.br

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO:
- CPAC-EMBRAPA
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- INPA
- MPEG
- UnB
- UFPE
- UFRJ
- UFV

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
DOS: www.unb.br/ib/zoo/grcolli/grcolli.htm (ainda não disponibilizados)

PRODUTOS 

Publicações
- Batista, C. G. 2001. Estrutura genética populacional de Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 
(Lissamphibia: Leptodactylidae) em fragmentos antrópicos e naturais de Cerrado. Dissertação de 
Mestrado, Departamento de Biologia Celular, UnB.
- Gainsbury, A. M. 2002. Efeitos de longo prazo da fragmentação: lagartos em enclaves naturais de 
vegetação aberta no sudoeste da Amazônia. Dissertação de Mestrado, Departamento de Ecologia, UnB.
- Wiederhecker, H. C. em andamento. Efeitos da fragmentação do Cerrado sobre a variabilidade 
genética de populações de lagartos. Tese de Doutorado, Departamento de Ecologia, UnB.
- Mesquita, D. O. em andamento. Estrutura de comunidades de lagartos em Savanas Amazônicas. Tese 
de Doutorado, Departamento de Zoologia, UnB.
- Roma, J. C. em andamento. Estrutura e dinâmica da avifauna em isolados naturais e antrópicos do 
Cerrado. Tese de Doutorado, Departamento de Ecologia, UnB.
- Brant, A. em andamento. Efeitos da fragmentação do Cerrado em populações naturais de Drosphilidae 
(Diptera, Insecta). Dissertação de Mestrado, Departamento de Ecologia, UnB.
- Colli, G. R., Costa, G. C., Garda, A. A., Kopp, K. A., Mesquita, D. O., Péres, A. K., Jr., Valdujo, P. H., 
Vieira, G. H. C. & Wiedercker, H. C. (in press). A critically endangered new species of Cnemidophorus 
(Squamata, Teiidae) from a Cerrado enclave in southwestern Amazonia, Brazil. Herpetologica.
NOME DO SUBPROJETO: Conservação, Manejo e Restauração de Fragmentos de Mata Atlântica no Estado do Rio de 
Janeiro: Mamíferos como Táxon Focal para Formulação de Estratégias



466

C
ar

ac
te

ri
za

çã
o 

do
s 

su
bp

ro
je

to
s

NOME USADO PARA DESIGNAR O SUBPROJETO NESSE VOLUME: Poço das Antas

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: 
Quais os efeitos da fragmentação antrópica na dinâmica e persistência populacional de mamíferos em 
fragmentos florestais de tamanhos diferentes na Mata Atlântica de baixada costeira do estado do Rio 
de Janeiro?
Quais técnicas de manejo de populações e do habitat podem ser usadas para minimizar os efeitos 
negativos da fragmentação?
Como pesquisadores, educadores, extensionistas, proprietários rurais e autoridades públicas locais e 
regionais podem contribuir e influenciar a formulação de políticas públicas que favoreçam o manejo 
da paisagem com base nos princípios do desenvolvimento sustentável?

DESENHO EXPERIMENTAL: Estudos comparativos sobre o efeito de borda e a população de pequenos 
mamíferos e mamíferos voadores existentes nas REBIOs Poço das Antas e União/IBAMA e na Fazenda 
do Rio Vermelho.

METODOLOGIA: Mapeamento dos fragmentos florestais em estudo; levantamentos de populações de 
primatas, morcegos, roedores e marsupiais nestes fragmentos; estudos comportamentais detalhados 
de duas espécies de primatas e uma de marsupial; estudos de variabilidade genética de L. rosalia 
antes (ancient DNA) e depois da fragmentação; estudos de viabilidade de população de M. demerarae; 
reuniões comunitárias para desenvolvimento conjunto do apoio às RPPNs, aos Assentamentos Rurais 
de Reforma Agrária do entorno de Poço das Antas, apoio e participação ativa na criação do Consórcio 
Lagos São João e constituição do Comitê da Bacia do São João e de todos os respectivos documentos, 
proposição e demarcação da APA do São João/Mico-Leão-Dourado; planejamento e início de implan-
tação de corredores florestais para reconexão de fragmentos isolados.

ÁREA(S) TRABALHADA(S): 
- Reserva Biológica de Poço das Antas, Silva Jardim, RJ
- Reserva Biológica União, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, RJ
- Fazenda do Rio Vermelho, Rio Bonito, RJ

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S) OS TRABALHOS : Mata Atlântica de Baixada Costeira Flu-
minense

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: mamíferos

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO 
Denise Marçal Rambaldi, Eng. Florestal e Bacharel em Direito – Diretora Executiva da Associação Mico-
Leão-Dourado, rambaldi@micoleao.org.br
Paula Procópio de Oliveira, Bióloga, Ph.D – Diretora Técnica da AMLD, ppo@micoleao.com.br
James M. Dietz, Zoólogo, Ph.D, University of Maryland, jd72@umail.umd.edu
Fernando Fernandez, Biólogo Ph.D, UFRJ, rodentia@biologia.ufrj.br
Carlos Ramon Ruiz, Etólogo Ph.D, UENF - cruiz@uenf.br
Marcelo Trindade Nascimento, Biólogo Ph.D, UENF, mtn@uenf.br
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Dora Maria Villela, Bióloga, Ph.D, UENF, dora@uenf.br 
Adriana Daudt Grativol, Bióloga MSc, UENF - adg@uenf.br
Maria Cecília Martins Kierulff, Ph.D, Conservation International, c.kierulff@conservation.org.br
Marcos Iwao Ito, Eng. Florestal, Fundação Biodiversitas
Patrícia Mie Matsuo, Ecóloga, AMLD, educação@micoleao.org.br
Maria Inês da Silva Bento, Professora, AMLD, assentamento@micoleao.org.br
Marco Aurélio Mello, Biólogo MSc., UFRJ - marmello@connection.com.br
Bérites C. Cabral, MSc, UENF
Fabrício Alvim de Carvalho, Biologia, UENF 
João Marcelo A. Braga, MSc, UENF
Pablo R. P. Rodrigues, M.Sc, UENF

Bolsistas do Probio/CNPq: 
Adriana Akemi Kunyu - Bióloga 
Alexandra Santos Pires - Bióloga, MSc.
Ana Carolina Caetano Ribeiro, estudante de Biologia
Ana Cláudia Pinto do Nascimento, Bióloga
André Dias - Biólogo 
Antonietta Ficucella - Bióloga
Daniela de Freitas - Bióloga
Daniela Sanches - Medicina Veterinária
Ernesto B. V. de Castro - Biólogo, MSc.
Ervan Nilton Boucinha - Técnico em Contabilidade
Ezequiel dos Santos - Eng. Florestal, MSc.
Fabiano Godoy - Eng. Cartógrafo
Fabiano Henrique Fortunato Ferreira - Direito
Gabryel Gomes Couto, estudante de Biologia
Gilberto Schitini - Biólogo
Leonardo Barros Ventorim - Eng. Agrimensor
Marina Lapenta - Bióloga, MSc.
Natália Lerner - Bióloga
Paula Pinheiro - Bióloga
Rosan Fernandes - Ecólogo
Vanessa Verulli - Bióloga
Vera Sabatini - Bióloga, MSc.

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO: 
- Associação Mico-Leão-Dourado
- Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Universidade Estadual do Norte Fluminense
- Universidade de Maryland
- National Zoological Park 

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
DOS: rambaldi@micoleao.org.br, em fase final de construção http://www.micoleao.org.br
PRODUTOS 
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1) Artigos e resumos:
- Affonso, A., Ruiz-Miranda, C.R., e Beck, B.B. 1999. Interações ecológicas entre mico-leão-dourado 
(Leontopithecus rosalia) reintroduzido e mico-estrela (Callithrix jacchus) introduzido em fragmentos de 
Mata Atlântica, RJ. A Primatologia no Brasil, Volume 8. no prelo. 
- Astúa de Moraes, D. & N.O. Leiner. Padrão de erupção dentária no gênero Caluromys  (Didelphimorphia, 
Didelphidae). I Congresso Brasileiro de Mastozoologia (Porto Alegre - RS), Programa e Resumos: 77.
- Brito, D. & F.A.S. Fernandez, Dealing with extinction is forever: understanding the risks faced by small 
populations. Ciência e Cultura 52(3): 161-170.
- Brito, D. & F.A.S. Fernandez. Metapopulation viability of the marsupial Micoureus demerarae in small 
Atlantic Forest fragments in southeastern Brazil. Animal Conservation 3: 201-209.
- Brito, D. & F.A.S. Fernandez. Population Viability Analysis for the marsupial Micoureus demerarae 
in small Atlantic Forest fragments in Southeastern Brazil. Population Viability Analysis Conference: 
Assessing Models for Recovering Endangered Species, University of California e The Wildlife Society, 
San Diego, Program and Abstracts: 25.
- Brito, D., & F.A.S. Fernandez. Patch relative importance to metapopulation viability: the Neotropical 
marsupial Micoureus demerarae as a case study. Animal Conservation (no prelo).
- Cabral, B. & Nascimento, M. T.. Efeito de borda sobre herbivoria foliar de árvores de áreas 
fragmentadas de Mata Atlântica na Reserva Biológica União/IBAMA-RJ, XIX Jornada Fluminense de 
Botânica – SSB/RJ. Novembro de 1999.
- Cabral, B. C., Nascimento, M. T.. Efeito de borda sobre a herbivoria foliar em árvores e plantas de 
sub-bosque de um fragmento da mata atlântica em Rio das Ostras, RJ. In: V Congresso de Ecologia do 
Brasil, 2001, Porto Alegre. UFRGS, 2001. v.Único. p.438-438.
- Carvalho, F. A., Gonçalves, G.M., Villela, D. M., Braga, J. M. A, Nascimento, M. T. 2001. Relação entre a 
vegetação, nutrientes no solo e efeito de borda em dois fragmentos de mata atlântica alagada na REBIO 
Poço das Antas, RJ. V Congresso de Ecologia do Brasil. Ambiente x Sociedade, Porto Alegre, p. 219.
- Carvalho, F. A. A, Braga, J.M.A., Rodrigues, P.J. F.P., Nascimento, M.T.. Estrutura e composição 
florística da comunidade arbórea na borda e no interior de dois fragmentos naturais de Mata Atlântica 
de baixada periodicamente alagada. Revista Brasileira de Botânica (aceito). 2000
- Carvalho, F. A., Cabral, B. & Nascimento, M. T.. Herbivoria foliar em Symphonia globulifera e Miconia 
sp. em áreas de borda e interior de um fragmento de mata de baixada alagada na Reserva Biológica de 
Poço das Antas/IBAMA – RJ, XIX Jornada Fluminense de Botânica – SSB/RJ. 1999.
- Carvalho, F.A., Rodrigues, P. & Nascimento, M. T.. Estrutura de um fragmento de mata de baixada 
alagada na Reserva Biológica de Poço das Antas/IBAMA, - RJ, XIX Jornada Fluminense de Botânica 
– SSB/RJ. 1999.
- Carvalho, F.M.V., P.S. Pinheiro, F.A.S. Fernandez & J.L. Nessimian. Diet of small mammals in Atlantic 
Forest fragments in southeastern Brazil. Revista Brasileira de Zoociências 1(1): 91-101.
- Carvalho, F.M.V., P.S. Pinheiro, F.A.S. Fernandez, J.L. Nessimian & B. Costa. Ecologia alimentar dos 
marsupiais Micoureus demerarae e Caluromys philander em fragmentos de Mata Atlântica. XXIII 
Congresso Brasileiro de Zoologia, Programa e Resumos: 577-578.
- Carvalho, F.A, Braga, J.M.A., Rodrigues, P. J. F.P., Nascimento, M. T. (2000). Estrutura e composição 
florística da comunidade arbórea na borda e no interior de dois fragmentos naturais de Mata Atlântica 
de baixada periodicamente alagada. Revista Brasileira de Botânica (aceito).
- Carvalho, F.A, Gonçalves, G. M., Villela, D.M., Braga, J. M. A., Nascimento, M. T.. Relação entre a 
vegetação, nutrientes no solo e efeito de borda em dois fragmentos de mata atlântica alagada na 
REBIO Poço das Antas, RJ. In: V Congresso de Ecologia do Brasil, 2001, Porto Alegre. UFRGS, 2001. 
v.Único. p.219-219.
- Carvalho, F. A., Rabelo, G. R., Braga, J.M.A., Rodrigues, P.P. & Nascimento, M.T.. Estrutura e florística 
do estrato arbóreo de dois fragmentos de mata de baixada alagada na Rebio Poço das Antas, RJ. In 
Resumos 52 º Congresso Nacional de Botânica, 2001, João Pessoa, PB., v. único, pág. 221-222.
- Couto, G., Gonçalves, G. M., Villela, D. M. 2002. Efeito da fragmentação sobre a variação anual da 
produção de serrapilheira em uma mata atlântica de baixada periodicamente inundada. 53º Congresso 
Nacional de Botânica, Recife, p.250
- Faria, G. V., Ruiz-Miranda, C. R., Stoinski, T. & Beck, B. B. 2001. Foraging success of captive-born reintro-
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duced golden lion tamarins (Leontopithecus rosalia) and their wild born offspring. Ethology, 36, 151.
- Faria, G. V., Ruiz-Miranda, C. R., Stoinski, T. & Beck, B. B. 2001. Foraging success of captive-born 
reintroduced golden lion tamarins (Leontopithecus rosalia) and their wild born offspring. XXVII Inter-
national Ethological Conference, Tubingen, Germany, 22-29 Agosto 2001. 
- Faria, G. V., Ruiz-Miranda, C. R., Stoinski, T. & Beck, B. B. Diferenças no forrageio extrativo entre micos 
leões dourados (Leontopithecus rosalia) nascidos em cativeiro e sua prole nascida na mata. Congresso 
Brasileiro de Etologia. outubro de 2000. Florianópolis, Brasil. 
- Feliciano, B.R., A.S. Pires, F.A.S. Fernandez & D. Freitas (2001). Uso do espaço pelos roedores Akodon 
cursor e Bolomys lasiurus em uma matriz de gramíneas entre dois fragmentos de Mata Atlântica no 
estado do Rio de Janeiro. 5° Congresso de Ecologia do Brasil (Porto Alegre), Resumos: 82.
- Feliciano, B.R., F.A.S. Fernandez, D. Freitas & M.S.L. Figueiredo. Population dynamics of small rodents in a 
grassland among fragments of Atlantic Forest in southeastern Brazil. Zeitschrift für Säugetierkunde (no prelo).
- Fernandez, F.A.S, A.S. Pires, F.M.V. Carvalho, P.S. Pinheiro, N.O. Leiner, P.K. Lira, M.S.L. Figueiredo & 
H.S.A. Carlos. Ecologia do marsupial Micoureus demerarae em fragmentos de Mata Atlântica no estado 
do Rio de Janeiro. In: Freitas, T.R.O (Ed.), Estudos sobre a Fauna de Mamíferos do Brasil, Sociedade 
Brasileira de Mastozoologia (no prelo).
- Fernandez, F.A.S. & A.P. Paglia. Efeitos da fragmentação de habitats: quantas espécies, quantas 
populações, quantos indivíduos, e serão eles o suficiente? Lundiana (submetido).
- Fernandez, F.A.S. & A.S. Pires. Perspectivas para a sobrevivência dos marsupiais brasileiros em 
fragmentos florestais: o que sabemos, e o que precisamos ainda aprender? In Cáceres, N.C. & E. Monteiro-
Filho (Eds.), Marsupiais Brasileiros. Editora da Universidade Federal do Paraná, Curitiba (no prelo).
- Ferreira, F. H. F. & Rambaldi, D. M. A RPPN e a Função Social da Propriedade. Anais do VII Simpósio 
sobre Meio Ambiente & II Simpósio de Direito Ambiental, Universidade Salgado de Oliveira – RJ. 
Outubro de 1999.
- Ferreira, F. H. F. & Rambaldi, D. M.. Direito Ambiental: desafios e perspectivas. Anais do VII Seminário de 
Educação Ambiental. IME – Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro e CNPq - RJ. Setembro 1999.
- Ferreira, F. H. F. & Rambaldi, D. M.. The government and the development of ecotourism in Brazil. 
Anais do II World Ecotur – Biosphere Foundation. 2.000.
- Figueiredo, M.S.L. & F.A.S. Fernandez (2001). Efeitos do fogo sobre populações de duas espécies 
de roedores em pequenos fragmentos de Mata Atlântica. 5° Congresso de Ecologia do Brasil (Porto 
Alegre), Resumos: 62.
- Gonçalves, G. M., Villela, D. M. e Nascimento, M. T. 2000. Produção de serrapilheira em uma Mata 
Atlântica inundada de baixada: Efeitos da fragmentação florestal. 51° Congresso Nacional de Botânica, 
Brasília, DF., p.159.
- Gonçalves,G.M., Villela, D.M., Nascimento, M.T. Produção de serrapilheira em dois fragmentos de 
mata atlântica periodicamente inundados: efeito de borda. In Resumos 52 º Congresso Nacional de 
Botânica, Realizado de 22 a 28 de julho de 2001, João Pessoa, PB., v. único, página 165.
- Grativol, A.D, Nascimento, M.T., Moraes, E.. Estratégias reprodutivas e seu efeito na estrutura populacional 
de guanandi (Symphonia globulifera) em Fragmentos de Mata Atlântica de baixada. In: V Congresso de 
Ecologia do Brasil, 2001, Porto Alegre. Livro de Resumos. UFRGS, 2001. v.Único. p.114-114.
- Interações ecológicas entre micos leões reintroduzidos e micos estrela introduzidos no Estado de Rio 
de Janeiro. IX Congresso Brasileiro de Primatologia. 25-30 de julho de 1999. Santa Teresa, ES, Brasil. 
1999. Co-autores A. G. Affonso e B. B. Beck.
- Ito, M.I., Vieira, A.J., Bento, M. I.S, Rambaldi, D.M., Fernandes, R.V. & Ferreira, F.H.F.. 2000. Anais do 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, Rio de Janeiro, RJ – Brasil
- Ito, M.I.; Bento, M. I.S, Pedlowski, M.. A dinâmica social e do uso da terra em assentamentos de 
reforma agrária no entorno da Reserva Biológica de Poço das Antas, Silva Jardim,RJ. 2000. Resumos 
da 52a. Reunião Anual da SBPC, Brasília, DF.
- Kierulff, M.C.M. 1993. Uma Avaliação das Populações Silvestres de Mico-Leão-Dourado, 
Leontopithecus rosalia, e uma Proposta de Estratégia para a Conservação da espécie. Dissertação de 
Mestrado. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG. 
Kierulff, M.C.M., P.Procópio de Oliveira, B.B. Beck, & A. Martins. 2002. 
- Reintroduction and translocation as conservation tools for golden lion tamarins. In: Lion Tamarins 
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- Biology and Conservation. D.G. Kleiman and A.B. Rylands, Eds., Smithsonian Institution Press, 
Washington DC.
- Lapenta, M.J.; J.C.Motta-Junior; P.P.Oliveira; M.C.M.Kierulff & K.Martins. 2000. Germination tests 
with seeds ingested by golden lion tamarin (Leontopithecus rosalia) in the União Biological Reserve, 
Rio das Ostras, RJ - Brasil. Abstracts do 3rd International Symposium-Workshop on Frugivores and 
Seed Dispersal - Biodiversity and Conservation Perspectives, São Pedro, SP - Brasil.
- Lapenta, M.J.; P.Procópio de Oliveira; M.C.M.Kierulff & J.C.Motta-Junior. 2002. Taxa de passagem de 
sementes pelo trato digestivo de micos-leões-dourados (Leontopithecus rosalia): importância para a 
conservação. XXIV Congresso de Zoologia, Itajaí, SC.
- Lapenta, M.J.; P.Procópio de Oliveira; M.C.M.Kierulff & J.C.Motta-Junior. 2001. Taxa de passagem de 
sementes pelo trato digestivo de micos-leões-dourados (Leontopithecus rosalia): importância para a 
conservação. Congresso de Ecologia, Porto Alegre, RS. 
- Lapenta, M.J.; P.Procópio de Oliveira; M.C.M.Kierulff & J.C.Motta-Junior. Submitted to Mammalia. 
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Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.
Fornecimento de mapas da bacia do rio São João para a SERLA – Superintendência Estadual de Rios 
e Lagoas – Rio de Janeiro
NOME DO SUBPROJETO: Efeitos Temporais e Espaciais da Fragmentação de Habitats em Populações de Insetos e 
Pássaros: Subsídios para o Manejo e Conservação de Florestas
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NOME USADO PARA DESIGNAR O SUBPROJETO NESSE VOLUME: Insetos e Aves

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: Como avaliar os efeitos da fragmentação antrópica em áreas urba-
nas e rurais sobre a diversidade de insetos e pássaros e como avaliar os efeitos da fragmentação natu-
ral sobre grupos de borboletas?

DESENHO EXPERIMENTAL: Comparou-se a diversidade de insetos e aves em fragmentos de diferentes 
tamanhos e com fisionomias vegetacionais diferentes.

METODOLOGIA: Foram selecionados cinco fragmentos florestais na Região Metropolitana de Belo 
Horizonte para o estudo com abelhas e moscas. As abelhas foram coletadas nas plantas em flor. As 
moscas foram coletadas com armadilhas do tipo Malaise. Após a identificação das espécies foi possí-
vel conhecer a riqueza em espécies dos fragmentos e como as espécies se distribuem pelos diferentes 
fragmentos. Para o estudo com borboletas foram selecionados capões de mata no Parque Estadual da 
Serra da Canastra. As borboletas foram capturadas com armadilhas, devidamente marcadas e soltas. 
A intervalos regulares foram feitas recapturas e foi possível avaliar se as espécies possuíam estrutura 
metapopulacional. O estudo de aves procurou avaliar como a sua abundância é afetada pelo tamanho, 
grau de isolamento e estrutura da vegetação em fragmentos florestais da Mata Atlântica da Zona da 
Mata Mineira. Para o estudo com aves foram selecionados um fragmento urbano em Belo Horizonte e 
mais de 40 na região de Viçosa, MG. Os estudos foram feitos com os passeriformes e aspectos como 
territorialidade, efeitos da fragmentação sobre as populações e estudos de translocação também 
foram abordados.

ÁREA(S) TRABALHADA(S):
- Região Metropolitana de Belo Horizonte
- Região de Viçosa 
- Serra da Canastra, todas em Minas Gerais.

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS :Cerrado e Mata Atlântica

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: Aves e Insetos

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO.
Rogério Parentoni Martins – Doutor em Ecologia- professor Adjunto UFMG (wasp@icb.ufmg.br)
Yasmine Antonini - Doutora em Ecologia – professora adjunta (substituta) na Universidade Federal de 
Ouro Preto – (antonini@icb.ufmg.br)
Fernando Amaral da Silveira - Ph.D professor adjunto na UFMG (fernando@icb.ufmg.br)
Miguel Ângelo Marini - Ph.D – professor adjunto na UNB (marini@unb.br)
Esther Margarida A.F. Bastos – Doutora em Entomologia - Pesquisadora da FUNED 
Julio César R. Fontenelle – Mestre em Ecologia – Doutorando em Ecologia na UFMG- bolsista DTI do Pro-
bio – (juliocrf@icb.ufmg.br)
Onildo João Marini Filho - Doutorando em Ecologia – (marinif@ig.com.br) 
Ronaldo Guimarães Costa – Mestrando em Entomologia em Viçosa- foi bolsista ITI do Probio 
(ms43788@correio.cpd.ufv.br)
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Flávio Siqueira Castro - Graduando em Biologia –PUC-Minas- bolsista ITI do Probio
Sandra Matoso – Mestranda em Ecologia UFMG- (beesoares@ig.com.br) foi estagiária voluntária.
Eva Gleide Silva – Bióloga- foi estagiária voluntária
Mário César L. Del Sarto – Biólogo – foi bolsista ITI do Probio
Rafael Dias Loyola - estudante de Biologia –rdloyola@uaimail.com.br- foi estagiário voluntário
Alba Lucilvânia- Doutoranda em Botânica – Pesquisadora 
Cláudia Marques Gonçalves
Érika da Costa Elias
Eduardo Andrade Almeida - Mestrando em Ecologia UFMG-foi bolsista DTI pelo Probio
(ealmeida@icb.ufmg.br)
André Nemesio - Mestrando em Ecologia UFMG- foi bolsista DTI pelo Probio (aves@ornitologia.com.br)
Alexandre Damasceno - Mestre em Entomologia- foi bolsista DTI pelo Probio
Charles Gladstone Duca Soares - Mestrando em Ecologia UFMG- foi bolsista DTI Probio
(chduca@ig.com.br)
Marina Anciães – Doutoranda em Kansas (anciaes@eagle.cc.ukans.edu)
Samantha Dias - Foi bolsista DTI pelo Probio (samanthad@zipmail.com.br)
Vanessa Canavesi - Foi bolsista DTI pelo Probio (vacanavesi@bol.com.br)
Rômulo Ribon – Doutorando em Ecologia pela UFMG - Foi bolsista DTI pelo Probio
ribon@icb.ufmg.br
Lemuel Olívio Leite - Mestre em Zoologia pela UFPB- foi bolsista DTI pelo Probio
Fabiane Sebaio - Mestranda em Ecologia UFMG- foi bolsista DTI pelo Probio
Natália Rust Neves - acadêmica de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Viçosa, foi bolsista ITI 
pelo Probio (nrust@ig.com.br);
Emílio Campos de Acevedo Nieto - acadêmico de Medicina Veterinária, Universidade Federal de Viçosa, foi 
bolsista ITI pelo Probio. (ecani@bol.com.br)
Eloísa Campos Silva Sari - acadêmica de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Viçosa, estagiária 
voluntária

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO:
- Universidade Federal de Minas Gerais-UFMG
- Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa-FUNDEP
- Fundação Ezequiel Dias – FUNED
- Universidade Federal de Viçosa 
- IIEB -Programa Natureza e Sociedade (WWF/SUNY)

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
DOS: não há

PRODUTOS

1) Publicações
- Ribon, R. 2000. Lista preliminar da avifauna do município de Ijaci, Minas Gerais. Revista Ceres 47 
(274): 1-18.
- Ribon, R. e Maldonado-Coelho, M. 2001. A range extension for Slender Antbird Rhopornis ardesiaca 
(Wied, 1831) with some comments on external morphology of adults. Cotinga n°16 (Inglaterra): 52-56.
- Ribon, R. e Marini, M.Â. Forest fragmentation and bird species richness in montane Atlantic rainforests 
of Viçosa Region, Minas Gerais State, Brazil. Journal of Tropical Ecology (Inglaterra) (submetido).
- Ribon, R.; Whitney, B. M. e Pacheco, J. F. The discovery of the Bahia Spinetail Synallaxis cinerea 
in northeastern Minas Gerais, Brazil, with additional records of some rare and threatened montane 
Atlantic Forest birds. Cotinga (Inglaterra).(no prelo).
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- Ribon, R.; Simon, J. E. e Mattos, G. T. Bird extinctions in Atlantic forest fragments of Viçosa region, 
southeastern Brazil. Conservation Biology (EUA) (submetido).
- Marini-Filho, O. J. & Martins, R.P. 2000. Biologia da Conservação e Metapopulações de borboletas em 
habitats fragmentados. Revista Ciência Hoje. 27:160-22-29.

2) Apresentações em Congressos:
- Almeida, Julia Calhau de; Souza Silva, Marconi; Martins, Rogério Parentoni; Fontenelle, Julio César 
Rodrigues. Composição, Abundância e Sazonalidade de Diptera no Campus da UFMG. In: XXIII 
CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOLOGIA, 2000, Cuiabá. XXIII Congresso Brasileiro de Zoologia: 
Programa e resumos. Cuiabá: Universidade Federal do Mato Grosso, 2000. v.único. p.IN173-IN173.
- Antonini, Y; Del Sarto, M. C. L. & Martins, R. P. 2001. Diversidade de espécies de abelhas sem ferrão 
(Apidae: Meliponini) no Parque das Mangabeiras, Belo Horizonte, Minas Gerais. V Congresso de 
Ecologia do Brasil. Porto Alegre.
- Fontenelle, J.C.R.; Castro, F.S.; Paschoalini, E.L.; Almeida, J.C. & Martins, R.P. 2000. Composition and rela-
tive abundance of dipteran families (excluding Nematocera and Acalyptratae) collected by Malaise traps, 
within and outside forest fragments in two different areas. XXI International Congress of Entomology.
- Fontenelle, J.C.R.; Yanega, D.A. & Zanette, L.R.S. 2000. Composition and relative abundance of 
hymenopteran families in two urban areas of Belo Horizonte, Minas Gerais, Brazil. XXI International 
Congress of Entomology.
- Loyola, R.D.1 ; Antonini, Y. & Martins, R. P. 2001. Levantamento de Espécies de Meliponíneos (Apidae: 
Meliponini) na Estação Ecológica d UFMG, Belo Horizonte, MG. V Congresso de Ecologia do Brasil. 
Porto Alegre.
- Nieto, E.C.A.; Rust, N.; Ribon, R. Mortandade de pardais (Passer domesticus) causada por um temporal, 
na cidade de Viçosa, Minas Gerais. Congresso de Ecologia do Brasil. Porto Alegre, RS.2001.
- Ribon, R. e Simon, J.E. Extinção de aves na Mata Atlântica de Minas Gerais: uma re-análise. In: 
Resumos do XXVII Congresso Brasileiro de Zoologia, Cuiabá, MT. 2000. p 485.
- Ribon, R. Funções de incidência e seleção de habitat do estalador Corythopis delalandi (Lesson 1830) 
em fragmentos de Mata Atlântica de Minas Gerais. In: Resumos do XXVII Congresso Brasileiro de 
Zoologia, Cuiabá, MT. 2000. p 484.
- Ribon, R., Neves, N. R. e Acevedo Nieto, E. C. Abundância de aves em um fragmento de Mata atlântica 
da Zona da Mata de Minas Gerais por meio do método de contagem por pontos. Resumos do IX 
Congresso Brasileiro de Ornitologia, Curitiba, PR. 2001. p 330-331.
- Sandra Matoso Soares, Yasmine Antonini & Rogério Parentoni Martins 2000. Diversidade de Abelhas 
sem Ferrão (Apidae: Meliponini) e Recursos Florais Coletados na Mata do Barreiro, Belo Horizonte, MG: 
IV Encontro de Abelhas de Ribeirão Preto
- Sandra Matoso Soares, Yasmine Antonini & Rogério Parentoni Martins. 2000. Utilization of Floral 
Resources by Meliponineos (Apidae:Meliponini) In a Forest Fragment, Belo Horizonte, MG, Brazil. XXI 
International Congress Of Entomology. Foz Do Iguaçu.

3) Divulgação
Foi realizada reportagem no programa “Espaço Ciência” da TVE-Viçosa, com veiculação em todo o 
Estado de Minas Gerais, sobre a pesquisa de aves na região, destacando-se o apoio das instituições 
que a ampararam.
Yasmine Antonini ministrou quatro cursos sobre criação de abelhas indígenas sem ferrão tendo sido 
capacitados 70 meliponicultores.
NOME DO SUBPROJETO: A Fragmentação Sutil: Um Estudo na Mata Atlântica
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NOME USADO PARA DESIGNAR O PROJETO NESTE VOLUME: Fragmentação Sutil

PERGUNTA(S) DO SUBPROJETO: 
A fragmentação de habitats florestais pode ocorrer de forma sutil, isto é, por meio do corte seletivo, 
do uso da floresta, ou simplesmente pela proximidade de habitações, sem o corte total de partes do 
habitat?
Como ocorre então o processo de fragmentação sutil dentro das características ambientais do Brasil, 
particularmente, dentro de uma região de Mata Atlântica?
Como é possível monitorar e desenvolver uma metodologia para prever os efeitos da fragmentação 
de habitats? 

DESENHO EXPERIMENTAL: Diversidade, riqueza, abundância relativa de espécies e estrutura genética 
de populações de um grupo indicador (pequenos mamíferos) são comparadas entre remanescentes 
florestais (fragmentos) e áreas controle (extensão de mata contínua mais próxima). Os fragmentos são 
escolhidos de forma a maximizar a variação de aspectos sutis, como estrutura da vegetação e atividade 
humana no entorno, e minimizar a variação de outras fontes (tamanho e forma principalmente). 

METODOLOGIA: Os pequenos mamíferos são amostrados em cada fragmento e localidades da área 
controle por meio de um esforço padrão de área amostral e armadilhas-noite, permitindo uma com-
paração direta da diversidade, riqueza e abundância relativa entre as áreas. Um banco de tecidos é 
formado para análise do grau de parentesco indivíduos de localidades diferentes. Simultaneamente, a 
estrutura de vegetação é caracterizada pelas medidas da vegetação, composição do solo e folhiço. A 
distribuição potencial dos mamíferos na região também é determinada a partir de pontos de ocorrên-
cia das espécies na América do Sul, e uma base digital da vegetação e hidrografia é montada a partir 
de imagens de satélite e fotografias aéreas. Correlações entre medidas da vegetação nos fragmentos 
e índices de vegetação, obtidos de imagens de satélite e fotografias aéreas são determinadas para 
estimar a estrutura da vegetação em áreas não amostradas. A distribuição potencial das espécies tam-
bém permite estimar a composição potencial de pequenos mamíferos nestas áreas não amostradas. 
Embora não seja o objetivo principal do subprojeto, tamanho, forma e conectância entre fragmentos 
também são medidos para avaliar seus efeitos relativos.

ÁREA(S) TRABALHADA(S): Bacia do rio Macacu e afluentes, nos municípios de Guapimirim e Cachoei-
ras de Macacu, RJ

BIOMA(S) ONDE FOI(RAM) REALIZADO(S)OS TRABALHOS : Mata Atlântica

GRUPOS TAXONÔMICOS INVESTIGADOS: Pequenos mamíferos (roedores e marsupiais)

IDENTIFICAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DO SUBPROJETO 
Rui Cerqueira, Doutor, Prof. Titular UFRJ, rui@biologia.ufrj.br
Marcus Vinícius Vieira, Doutor, Prof. Adjunto UFRJ, mvvieira@biologia.ufrj.br
Lena Geise, Doutora, Prof. Adjunto UERJ, geise@uerj.br
Helena Bergallo, Doutora, Prof. Adjunto UERJ, bergallo@uerj.br
Carla Madureira. Doutor, Prof. Adjunto UFRJ, cmad@domain.com.br
Rosana Gentile, Doutora, pesquisadora FIOCRUZ, rosana.rlk@terra.com.br
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Carlos Eduardo Grelle, Doutor, Prof. Adjunto UFRJ, grellece@biologia.ufrj.br 
Simone R. Freitas, doutoranda, UFRJ, sfreitas@biologia.ufrj.br
Natalie Olifiers, mestranda, UFMG, natalieo@biologia.ufrj.br
Ana Cláudia Delciellos, graduanda, consultora, acidadela@bol.com.br
Fábio Pedreira, graduando, consultor, flop@biologia.ufrj.br
Ana Beatriz Azevedo da Cunha, graduanda, consultora 
Maria Augusta Gonçalves Ferreira da Silva, graduanda, consultora
Márcia Cristina Santiago de Mello, graduanda, consultora
Diogo de Carvalho, graduando, consultor

IDENTIFICAÇÃO DE TODAS INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS NO SUBPROJETO: 
- Laboratório de Vertebrados, Departamento de Ecologia, IB, CCS, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro
- Laboratório de Geomorfologia Fluvial, Costeira e Submarina, Grupo de Sensoriamento Remoto, 
Departamento de Geografia, IGEO, CCMN, Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Setor de Zoologia e Setor de Ecologia, IB, Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE OS RESULTADOS DO SUBPROJETO ESTÃO SENDO DISPONIBILIZA-
DOS: http://www.biologia.ufrj.br/labs/labvert/labvert.htm

PRODUTOS 

1) Artigos publicados
- Cerqueira, R. & S.R. Freitas - A new study method of microhabitat structure of small mammals. Rev. 
Brasil. Biol. 59(2):219-223. 1999
- Lemos, B; F Canavez & M.A.M. Moreira. Mitochondrial DNA-like sequences in the nuclear genome of 
the opossum genus Didelphis (Marsupialia, Didelphidae). J. Hered. 90 (5): 543-547. 1999.
- D’Andrea, P. S.; R. Gentile; R. Cerqueira; C. E. V. Grelle & C. Horta - Ecology of small mammals in a 
brazilian rural area. Rev. Brasil. Zool. 16:611-620. 1999.
- D’Andrea, P. S. & Gentile, R. Os roedores silvestres e a transmissão da esquistossomose. Revista 
Vetores & Pragas, 7:23-28. 2000.
- Cerqueira, R. & J. T. Fiszon - Um sistema de monitoramento da biodiversidade terrestre do Brasil: 
explorando possibilidades. Holos 1:277-285. 1999.
- Gentile, R. P.; S. D’Andrea; R. Cerqueira & L. S. Maroja - Population dynamics and reproduction of 
marsupials and rodents in a brazilian rural area: a five-year study. Stud. Neotrop. Fauna Environm. 35: 
1-9. 2000
- D’Andrea, P. S.; L. S. Maroja; R. Gentile; R. Cerqueira; A. Maldonado Jr. & L. Rey - The parasitism 
of Schistosoma mansoni (Digenea - Trematoda) in a naturally infected populations of water rats, 
Nectomys squamipes (Rodentia - Sigmodontinae) in Brazil. Parasitol. 120: 573-582. 2000
- Cerqueira, R.; M. Latini & P. Curado - Ataques de roedores em cabos de telecomunicações: uma 
solução brasileira. Vetores & Pragas 7: 19-22. 2000.
- Hingst-Zaher, E.; L.F. Marcus & Rui Cerqueira. Application of geometric morphometrics to the study of 
postnatal size and shape changes in the skull of Calomys expulsus. Histrix n.s. 11:99-113.2000.
- Astúa de Moraes, D.; Hingst-Zaher, E.; L.F. Marcus & R. Cerqueira. A geometric morphometric analysis 
of cranial and mandibbular shape variation of didelphid marsupials. Hystrix n.s. 11:115-130. 2000.
- Bonvicino, C.R.; F. C. Almeida & R. Cerqueira - The karyotype of Sphiggurus villosus (Rodentia: 
Erethizontidae) from Brasil. Stud. Neotrop. Fauna Environm. 35: 81- 83.2000.
- Cerqueira, R & B. Lemos - Morphometric differentiation between Neotropical black eared opossuns 
Didelphis marsupialis and Didelphis aurita (Didelphimorphia, Didelphidae). Mammalia 64: 319-327. 
2000.
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- Almeida, F. C.; Maroja, L. S.; Seuánez, H.N.; Cerqueira, R. & Moreira, M.A.M. - Identification of eight 
microsatellite loci in the water-rat Nectomys squamipes (Rodentia, Sigmodontinae) Molecular Ecology 
9: 2172-2173. 2000.
- Carvalho, R.V.C.; Delciellos, A.C. & Vieira, M.V. 2001. Medidas externas dos membros de marsupiais 
didelfídeos: uma comparação com medidas do esqueleto pós-craniano. Boletim do Museu Nacional, 
Zoologia 438: 1-8.
- Lemos, B.; Marroig, G.; & Cerqueira, R. 2001. Evolutionary rates and stalbilizing selection in large-
bodied opossum skulls (Didelphimorphia: Didelphidae). Journal of Zoology 255:181-189;
- Silva Junior, J. S.; Fernandes, M. E. B. & R. Cerqueira, R. 2001. New records of the yellow armadillo 
(Euphractus sexcinctus) in the State of Maranhão, Brazil (Xenarthra, Dasypodidae). Edentata 4:17-20.
- Astúa de Moraes, D.; Lemos, B. & Cerqueira, R. 2001. Supernumerary molars in Neotropical opossums 
(Didelphimorphia, Didelphidae). Mammalian Biology (Zeitschrift für Säugetierkunde) 66: 1-11.
- Briani, D. C., Vieira E.M. & Vieira M.V. 2001. Nests and nesting sites of Brazilian forest rodents 
(Nectomys squamipes and Oryzomys intermedius) as revealed by a spool-and-line device. Acta 
Theriologica 46:331-334.
- Briani, D. C.; Santori, R.T.; Vieira, M.V. & Gobbi, N. 2001. Mamíferos não-voadores de um fragmento de 
mata mesófila semidecídua, do interior do Estado de São Paulo, Brasil. Holos Environment 2: 141-149.
- Geise, L.; Smith, M. F; Patton, J. L. Diversification in the genus Akodon (Rodentia, Sigmodontinae) in 
Southeastern South America: Mitochondrial DNA sequence analysis. Journal of Mammalogy, Estados 
Unidos, v. 82, n. 1, p. 92-101, 2001.
- Pereira, L. G.; Torres, S. E. M.; Silva, H. S.; Geise, L. Non-Volant Mammals of Ilha Grande and Adjacent 
Areas of South Region of Rio de Janeiro State, Brazil. Boletim do Museu Nacional Nova Série Zoologia, 
Rio de Janeiro, v. 459, n. 14/09/2001, p. 1-15, 2001.

2) Capítulos de livros
- Bergallo, H. G.; Geise, L.; Bonvicino, C. R.; Cerqueira, R.; D’Andrea, P.; Esberárd, C. E.; Fernandez, 
F.; Grelle, C. E.; Peracchi, A.; Siciliano, S. & Vaz, S. M. Mamíferos. In Bergallo HG; Rocha CFD; Alves 
MAS & Van Sluys M (Orgs.) A Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro. Editora da 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – EDUERJ, Rio de Janeiro, 125-135.
- Cerqueira, R. - Biogeografia das restingas: um ensaio In F.A. Esteves & L. D. Lacerda (Orgs.) A ecologia 
das restingas e lagoas. NUPEM/UFRJ, Rio de Janeiro, 65-75. 
- Cerqueira, R. - Ecologia funcional de mamíferos numa restinga do Estado do rio de Janeiro In F.A. Esteves 
& L. D. Lacerda (Orgs.) A ecologia das restingas e lagoas. NUPEM/UFRJ, Rio de Janeiro, 189-212.
- Dias, B.F.; Garay, I.; Campanhola, C.; Kageyama, P.Y.; Younes, T.; Lewinsohn, T.M.; Sevanez, H.N.; 
Joly, C.A.; Cerqueira, R.; Barbosa, I.G. & Barbosa, F. 2001. Avaliação, monitoramento e indicadores 
da diversidade biológica: perspectivas metodológicas para ecossistemas tropicais In B. F. S. Dias & 
I. Garay (Orgs.) Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais: Avanços conceituais e 
revisão de novas metodologias de avaliação e monitoramento. Ed. Vozes, Petrópolis.
- Cerqueira, R. 2001. Um sistema de monitoramento e inventário da biodiversidade terrestre do Brasil. 
In B. F. S. Dias & I. Garay (Orgs.) Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais: Avanços 
conceituais e revisão de novas metodologias de avaliação e monitoramento. Ed. Vozes, Petrópolis.
- Cerqueira, R. 2001. Diversidade de Espécies e o uso de novas técnicas de estudo de comunidades 
In B. F. S. Dias & I. Garay (Orgs.) Conservação da biodiversidade em ecossistemas tropicais: Avanços 
conceituais e revisão de novas metodologias de avaliação e monitoramento. Ed. Vozes, Petrópolis.

3) Artigos de divulgação
- Geise, L. Novo mamífero na Mata Atlântica. Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 29, p. 67-69, 01 jun. 
2001.
Comunicações em congressos
- Torres, S. E. M.; Pereira, L. G. & Geise, L. 2000. Variação morfométrica e dados citogenéticos em 
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populações do rato de espinho Trinomys dimidiatus (Rodentia, Echimyidae). XXIII Congresso Brasileiro 
de Zoologia. Resumo no. MA117, pág. 588. 
- Torres, S. E. M. & Geise, L. 2000. Variação morfométrica e cariotípica entre espécies de roedores: 
Akodon cursor, A. montensis e Thaptomys nigrita (Rodentia: Muridae). XXIII Congresso Brasileiro de 
Zoologia. Resumo no. MA118, pág. 588.
- Cunha, A. A.; Vieira, M. V.; Grelle, C. E.; Cerqueira, R. & Geise, L. 2000. Pequenos mamíferos em 
campos de altitude do Parque Nacional da Serra dos Órgãos – PARNA/SO, Estado do Rio de Janeiro. 
XXIII Congresso Brasileiro de Zoologia. Resumo no. MA201, pág. 627.
- Silva, H. S. da, & Geise, L. 2000. Distribuição geográfica e potencial de três espécies de roedores 
neotropicais do gênero Akodon (Rodentia, Sigmodontinae). IX Congresso Iberoamericano de 
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Introdução

Este glossário foi organizado com o propósito de esclarecer diversos 
conceitos utilizados neste livro. Muitas palavras usadas em referência às 
questões ambientais são ambíguas ou possuem vários conceitos, o que 
pode confundir o leitor já que nos diversos capítulos deste livro, bem 
como nas discussões e escritos correntes, alguns termos podem estar 
sendo utilizados com sentidos diferentes. Procurou-se aqui fornecer a 
acepção em uso nos diversos capítulos, assim como as conceituações 
correntes.

Quando o termo possui mais de um significado, procurou-se for-
necer cada um deles, conforme seu surgimento cronológico na literatura, 
sendo a primeira acepção a mais recente ou a de uso mais comum. Cabe 
ao leitor interpretar o conceito que melhor se aplica em cada capítulo. 

Glossário

Abordagem ecossistêmica: Estratégia para o manejo integrado do solo, água e recursos biológicos, que 
promove a conservação e o uso sustentável de recursos de forma eqüitativa. É baseada na aplicação de 
metodologias científicas apropriadas, que enfocam os níveis de organização biológica, os quais com-
preendem estrutura, processos, funções e interações entre organismos e seu meio ambiente. Reconhe-
ce que os seres humanos, com sua diversidade cultural, são parte integrante de muitos ecossistemas. 
A abordagem ecossistêmica requer o manejo adaptativo ao lidar com a natureza complexa e dinâmica 
dos ecossistemas, bem como com as incertezas associadas ao seu conhecimento.

Abundância: O número total de indivíduos em uma determinada área. 

Abundância relativa: Quantidade relativa de indivíduos de uma espécie em relação às demais. Se um 
bem-te-vi teve 100 indivíduos registrados em 100 pontos de amostragem, ele é mais abundante do que 
outro tipo de bem-te-vi, que teve 50 indivíduos registrados nos mesmos 100 pontos de amostragem.

Adaptabilidade: Capacidade de adaptação dos organismos às variações ambientais e(ou) condições de 
campo como clima, tipo de solo, regime de chuvas etc.

ADN: Ácido desoxirribonucléico. Composto formado por uma cadeia de unidades denominadas nucle-
otídeos que têm bases nitrogenadas de quatro tipos: adenina, timina, citosina e guanina. É estruturado 
como um filamento e a seqüência linear dos nucleotídeos é responsável pela codificação da informa-
ção hereditária.

Agrobiodiversidade: Diversidade de plantas cultivadas. Inclui três dimensões: recursos genéticos vegetais 
para alimentação e agricultura, recursos genéticos animais para alimentação e agricultura e, recursos 
genéticos associados aos micróbios e aos fungos. A Convenção da Diversidade Biológica (CDB) dedica 
atenção especial à agrobiodiversidade devido ao processo de perda de diversidade de espécies cul-
tivadas, conseqüência do crescimento populacional e da produtividade agrícola que precisa atender 
à crescente demanda por alimentos. Desde o início da agricultura, cerca de 7.000 espécies de plantas 
foram utilizadas pelos seres humanos. Atualmente, 15 espécies de plantas e 8 espécies de animais 
respondem por 90% do suprimento global de alimentos.
Alelo: 1. Uma das muitas formas do mesmo gene, capaz de segregação mendeliana. Presume-se que 
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os alelos difiram por mutações do ADN. Variantes de uma dada seqüência de ADN são chamadas de 
haplótipos. 2. Genes que determinam variedades diferentes do mesmo caráter.

Alogamia: Reprodução em que o zigoto é formado pela fusão de dois núcleos de células sexuais ou 
gametas vindos de dois organismos diferentes.

Alopátricos: Organismos que vivem em regiões geográficas diferentes. Antônimo: Simpátricos.

Ambiente estuarino: Ambiente aquático dos estuários dos rios, isto é, locais onde o curso de água se abre 
mais ou menos largamente. 

Análises de agrupamento: Análise numérica que permite estabelecer similaridades ou dissimilaridades. 
Pode ser utilizada, por exemplo, na investigação da ocorrência e(ou) abundâncias de espécies em dife-
rentes amostras, possibilitando demonstrar graficamente a associação entre elas e entre as amostras. 

Anemocórica: Espécies cujos propágulos têm características morfológicas que indicam dispersão pelo 
vento (p.ex.: frutos alados).

Antrópica (o): Relacionado à atividade humana.

Aptidão (darwiniana): Contribuição média de um alelo, ou genótipo, para a geração ou gerações seguintes 
quando comparado com outros alelos ou genótipos.

Área basal: 1. Somatório das áreas transversais das plantas por unidade de área. 2. Área da seção trans-
versal do tronco de uma planta. Como parâmetro estrutural de uma dada vegetação, representa a 
ocupação do espaço pelas plantas, resultado da soma das áreas basais individuais por unidade de área 
(geralmente m²/ha).

Área protegida: Espaço territorial geograficamente definido cuja gestão é conduzida para assegurar a 
conservação dos serviços ambientais por ela proporcionados, por exemplo, proteção da biodiversi-
dade, dos recursos hídricos, do solo, das belezas cênicas entre outros. 

Áreas de Preservação Permanente - APP: Áreas definidas pelo Código Florestal, independente de estarem ou 
não revestidas com vegetação nativa, públicas ou privadas, que resguardam amostras significativas 
de ambientes naturais. As características naturais dessas áreas devem ser perpetuadas e, portanto, 
não podem ter nenhum tipo de exploração dos recursos naturais. Sua função é preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora e a 
fertilidade do solo, assegurando as condições necessárias para o bem estar das populações humanas. 
Legalmente são consideradas APPs, áreas com as seguintes características: 1. Altitudes superiores a 
1.800 metros, qualquer que seja a vegetação que as recobre. 2. Ao longo dos rios ou qualquer curso 
d’água em faixa marginal que varia de 30 a 500 metros de largura, dependendo da largura do curso 
d’água. 3. Ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios de águas naturais ou artificiais. 4. Encostas com 
declive superior a 45º. 5. Restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. 6. Topos 
de morros, montes, montanhas e serras.

Auto-ecologia: estuda as relações de uma única espécie com o seu meio. Define essencialmente os lim-
ites de tolerância e as preferências das espécies em face dos diversos fatores ecológicos e examina a 
ação do meio sobre a morfologia, a fisiologia e o comportamento. 

Avifauna: Conjunto de espécies de aves que vivem em uma determinada área.

Baixadas: Terrenos com até 8% de declividade. Geralmente este tipo de relevo acompanha leitos de 
cursos d’água, sendo geralmente as superfícies de menores altitudes em uma região.
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Banco de germoplasma: Base física onde o germoplasma é conservado. Geralmente, são centros ou institu-
ições públicas e privadas que conservam coleções de germoplasma sob a forma de sementes, explan-
tes de plantas, culturas de células, plantas mantidas no campo, por exemplo. 

Banco de sementes: 1. Conjunto de sementes viáveis presentes no solo. 2. Conjunto de sementes dis-
persadas sobre o solo ou dentro dele, em estado dormente ou latente, prestes a germinar. 

Banco genético: Conjunto de recursos genéticos em uma determinada instituição ou área geográfica 
especialmente protegida.

Banda espectral: Faixa do espectro eletromagnético responsável pela obtenção de um certo conjunto de 
informações numa imagem de satélite, a respeito de uma área da superfície terrestre. 

Biocenose: 1. Conjunto de fauna e flora inter-relacionado que vive num determinado biótopo num dado 
tempo. 2. Comunidade.

Biodiversidade: O mesmo que diversidade biológica.

Bioensaio: Determinação dos efeitos de uma substância ou mistura de substâncias sobre seres vivos em 
condições padronizadas. 

Biogeocenose: 1. A combinação em uma área específica da superfície da Terra de fenômenos naturais 
(atmosfera, estratos minerais, plantas, animais, vida microbiana, solo e condições hídricas), que pos-
sui um tipo específico de interação entre estes componentes e um tipo definido de intercâmbio de 
materiais e energia entre si e com outros fenômenos naturais, estando em constante movimento e 
desenvolvimento. 2. O mesmo que ecossistema.

Bioindicadores: Organismos cuja presença é usada para identificar um tipo específico de comunidade 
biótica, ou como medida das condições ou mudanças ecológicas que ocorrem no ambiente.

Bioma: 1. Conjunto amplo de ecossistemas adaptados às condições particulares em que se encontram, 
e caracterizados por fitofisionomias próprias. 2. Tipo de ecossistema terrestre regional, como uma flo-
resta tropical, taiga, floresta temperada caatinga. 

Biomassa: Soma da massa de todos os seres vivos existentes num determinado espaço num dado 
momento.

Bionomia: 1. Conjunto dos processos adaptativos de um organismo. 2. Conjunto de estudos biológicos, 
ecológicos e comportamentais de um organismo. 3. Auto-ecologia.

Biopirataria: Atividade ilegal de prospecção, coleta e posterior apropriação de qualquer natureza, de 
recursos biológicos de plantas, animais e microrganismos.

Bioprospecção: Atividade exploratória que visa identificar componentes do patrimônio genético e infor-
mação sobre o conhecimento tradicional, com potencial de uso socioeconômico. 

Biosfera: Sistema integrado de organismos vivos e seus suportes, compreendendo a atmosfera circun-
dante do planeta Terra e estendendo-se para baixo de sua superfície até onde naturalmente existe 
alguma forma de vida.

Biossegurança: Ciência surgida no século XX, voltada para o controle e a minimização de riscos advindos 
da prática de diferentes tecnologias, seja em laboratório ou quando aplicadas ao meio ambiente. O 
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fundamento básico da biossegurança é assegurar o avanço dos processos tecnológicos e proteger a 
saúde humana, animal e o meio ambiente.

Biota: 1. Conjunto da flora e fauna. 2. Todos os organismos que vivem em uma área.

Biotecnologia: Qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus 
derivados, para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica.

Biótopo: 1. Área ocupada por uma biocenose. 2. A área de vida do menor espaço, referida aos micro-
habitats como, por exemplo, subterrâneo, terrestre etc.

Borda: 1. Zona de transição abrupta entre dois tipos de vegetação. 2. Ecótono. 3. Geralmente borda 
refere-se ao local onde um fragmento de vegetação nativa entra em contacto com uma área modificada 
pelo homem. Em alguns casos, pode se referir à região de transição entre a vegetação nativa e um 
acidente geográfico como um rio, um lago etc.

Cabruca: Sistema de cultivo de cacau utilizado no sul da Bahia que consiste na retirada do sub-bosque 
e no plantio do cacau à sombra das árvores remanescentes.

Cadeia alimentar: ver cadeia trófica.

Cadeia trófica: 1. Relação alimentar (ou trófica) que existe entre seres vivos que compõem um ecos-
sistema ou comunidade biótica, pela qual são transferidos materiais e energia de um organismo para 
outro. 2. Seqüência de transferências de energia entre espécies de uma teia trófica. 3. O mesmo que 
cadeia alimentar.

Carnívoro: Organismo que se alimenta do corpo de animais.

Certificação: Concessão de certificados, selos e(ou) rótulos a produtos e processos que adotam determi-
nados padrões de produção. No caso da certificação ambiental, tais padrões estão ligados à conserva-
ção e ao uso sustentável dos recursos naturais.

Cinegético: Relativo à caça 

Clado: 1. Um conjunto de espécies descendentes de uma única espécie. 2. Um conjunto de espécies 
relacionadas dos quais alguns descendentes são excluídos.

Clímax: 1. Ponto final da seqüência sucessional ou sere. 2. Comunidade vegetal que atingiu um estado 
estável sob um dado conjunto de condições ambientais.

Climáxicas: 1. Espécies vegetais que se desenvolvem melhor em áreas sombreadas da floresta. 2. 
Espécies vegetais dominantes no estádio clímax de uma sucessão. 

Comunidade: 1. Termo geral que pode ser aplicado a quaisquer conjuntos de organismos de qualquer 
tamanho e longevidade 2. Uma associação de populações que interagem, geralmente definida pela 
forma sob a qual se associam ou pelo lugar onde vivem. 3. Conjunto de populações que ocorrem 
simultaneamente e que usualmente interagem de forma organizada. 4. Conjunto de espécies vivendo 
numa mesma área, diferindo por critérios funcionais, taxonômicos ou estruturais e, em geral, delimi-
tadas com a finalidade de investigação. 5. Conjunto de espécies que ocorrem juntas no espaço e no 
tempo. 5. Taxocenose (ver).

Comunidade local: Grupo humano distinto por suas condições culturais, que se organiza tradicional-
mente no mesmo local, por gerações sucessivas e costumes próprios e que conserva suas instituições 
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sociais, culturais e econômicas.

Concessão de área para plantio: Permissão dada pelo proprietário de uma área para que se possa executar 
o plantio para a recuperação da mesma.

Condições in situ: Condições nas quais os recursos genéticos existem em ecossistemas naturais e habi-
tats e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas 
propriedades características. Antônimo: Condição ex situ. ver Conservação.

Conectividade: 1. Uma medida de quão conectado ou espacialmente contínuo é um corredor, mancha ou 
matriz. 2. Capacidade da paisagem de facilitar o fluxo de organismos, sementes e grãos de pólen, o que 
se encontra relacionado com o arranjo espacial ou grau de isolamento dos fragmentos na paisagem.

Conhecimento tradicional: Informações ou práticas cognitivas, produzidas por povos indígenas, quilombolas 
ou comunidades locais sobre a flora e fauna, transmitidas oralmente de geração em geração.

Conservação: 1. A conservação in situ significa a conservação de ecossistemas e habitats naturais e a 
manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de 
espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades car-
acterísticas. 2. O termo conservação no contexto da Política Nacional de Biodiversidade está em con-
sonância com a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), tendo um mesmo sentido mais próx-
imo do conceito de preservação utilizado no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
Portanto, o conceito de conservação utilizado neste documento é diferente do que é usado no SNUC, 
que atribui ao termo o sentido de manejo de recursos naturais.

Conservação ex situ: Conservação de componentes da biodiversidade fora de seu habitat. Antônimo: 
Conservação in situ. Ver Conservação.

Coroamento de mudas: Técnica de retirada por capina de plantas invasoras ou daninhas, do entorno de 
uma muda de árvore plantada ou de regeneração espontânea, visando evitar a competição por nutri-
entes. 

Corredor ecológico: 1. Faixa conectando manchas e tendo as mesmas características que estas. 2. Uni-
dade de planejamento regional que compreende grandes extensões de ecossistemas biologicamente 
prioritários, representando uma rede de reservas e áreas de uso menos intensivo, gerenciados de 
maneira integrada, estimulando o incremento da conectividade entre as áreas naturais remanescen-
tes, visando garantir a sobrevivência do maior número possível de espécies sensíveis às alterações do 
habitat, facilitando o fluxo gênico entre populações e sub-populações como forma de aumentar a sua 
probabilidade de sobrevivência no longo prazo e assegurar a manutenção de processos evolutivos em 
larga escala. 

Corredores florestais: Porções de florestas naturais ou plantadas que conectam áreas florestais conser-
vadas e isoladas, sejam estas públicas ou privadas, possibilitando o fluxo de indivíduos e de genes, 
facilitando a dispersão de espécies, a recolonização de áreas e a manutenção da diversidade biológica 
naquele local. São essenciais para a manutenção de espécies que necessitam, para sua sobrevivência, 
de áreas maiores do que aquelas dos fragmentos que estão sendo conectados. Numa escala maior, são 
chamados de corredores ecológicos ou biológicos e podem se estender por todo um ecossistema.

Coveamento: Técnica de abrir cova para o plantio de uma muda. Recomenda-se para o plantio de espé-
cie de árvores nativa em covas com dimensões de pelo menos 40cm X 40cm X 40cm, com adição de 
adubo orgânico.
Custo de oportunidade: Custo dado pelo uso alternativo dos recursos produtivos. Por exemplo, o custo de 
oportunidade de uma determinada área de pastagem abandonada pelo proprietário para fins de con-
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servação, é o quanto ele poderia ter lucrado ao desenvolver a pecuária naquela área. 

Decompositor: Organismo que se alimenta de matéria orgânica morta.

Delineamento de áreas de recuperação: Elaboração de esquemas para plantios de mudas visando compor 
ou recompor uma floresta ou outro ambiente nativo, intercalando-se ou não, espécies de crescimento 
rápido e lento, contemplando escalas de tamanhos e variação de formas para as áreas que se pretende 
implantar. 

Deme: 1. População panmítica local. 2. A maior unidade populacional analisável pelos modelos de 
genética de populações. 3. Unidade reprodutiva espacialmente discreta. 4. Agregado panmítico de 
organismos com duração de, pelo menos, uma estação reprodutiva, ligado por fluxo gênico com os 
demes adjacentes antes e depois da estação reprodutiva.

Densidade: 1. Número de indivíduos por unidade de amostragem. 2. Número de indivíduos por unidade 
de área, volume ou outra unidade apropriada ao habitat onde ocorrem os eventos ou organismos em 
questão. O mesmo que densidade absoluta. Ver Densidade relativa.

Densidade absoluta: ver densidade.

Densidade relativa: Número de indivíduos por unidade de amostragem sem considerar a área.

Deriva genética: Mudanças ao acaso nas freqüências de um ou mais alelos ou genótipos em uma popu-
lação.

Derrame: Saída e espraiamento e consolidação de material magmático vindo do interior da terra.

Derrame basáltico: Derrame da rocha denominada basalto.

Desenvolvimento sustentável: 1. Forma de desenvolvimento que busca atender de forma socialmente justa, 
às necessidades da população humana mundial no presente sem, contudo, comprometer a satisfação 
das necessidades das gerações futuras. É um processo compreendido pelo uso de práticas de desen-
volvimento que levam em consideração a integração de fatores econômicos, sociais, ambientais, políti-
cos e culturais, voltados para a construção de melhores condições de vida em todo o planeta. 2. Forma 
de desenvolvimento que se pratica conservando, por tempo indeterminado, os componentes da biodi-
versidade por ele utilizado. 3. Noção que busca substituir o objetivo restrito de crescimento econômico, 
ou seja, da ampliação da capacidade produtiva, pelo crescimento econômico, social e político incor-
porando a preocupação de não esgotar ou degradar os recursos existentes para não comprometer o 
crescimento das futuras gerações.

Detritívoro: Organismo que se alimenta de detritos.

Detrito: Material sedimentável e finamente dividido; compreende o detrito orgânico, proveniente de 
decomposição e quebra de restos de organismos e detrito inorgânico, que corresponde aos materiais 
minerais sedimentáveis.

Dinâmica de populações: O mesmo que Dinâmica populacional (ver).

Dinâmica populacional: 1. Variação no tamanho e densidade das populações em determinado espaço ao 
longo do tempo. 2. Estudo das mudanças nos números de organismos de determinadas populações e 
dos fatores as causam.
Diretriz: Orientação para o direcionamento de ações, atividades, comportamentos e procedimentos 
gerais, visando alcançar determinados objetivos.
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Distúrbio: Mais apropriadamente perturbação (ver).

Distúrbios intermediários: ver Hipótese de perturbações intermediárias. 

Diversidade biológica: Variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, entre out-
ros, os ecossistemas terrestres, marinhos e demais ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos 
de que fazem parte; abrange também a variabilidade dentro de espécies, entre as espécies e de ecos-
sistemas. Sinônimo: Biodiversidade. 

Diversidade de espécies: 1. O número de espécies em uma área (diversidade a) ou região (diversidade b). 
2. Uma medida, geralmente um índice que representa a riqueza de espécies e a distribuição dos indi-
víduos entre as mesmas. 3. Medida da variedade de espécies em uma comunidade que leva em conta 
a riqueza de espécies e abundância relativa de cada espécie.

Diversidade gênica: Probabilidade de que dois alelos sejam diferentes num dado locus.

Dossel: 1. Estrato superior da floresta caracterizado pelo contato das copas das espécies arbóreas de 
maior porte. 2. Camada de copas de árvores mais ou menos contínua que forma o teto da floresta. 3. A 
soma total de todas as copas de árvores de todas as alturas. 4. Estrato superior da floresta. 5. O nível 
mais alto e iluminado da floresta.

Ecossistema: 1. Complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de microrganismos e o meio 
inorgânico, com o qual interagem como unidade funcional. 2. Unidade de natureza ativa que combina 
comunidades bióticas e ambientes abióticos (p.ex.: solo e água), com os quais interagem. 3. Total de 
componentes de um ambiente imediato ou habitat reconhecível, incluindo partes inorgânica e morta 
do sistema e os vários organismos que nele vivem como uma unidade social. 4. Conjunto integrado 
de fatores físicos, ecológicos e bióticos que caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por 
um determinado espaço de dimensões variáveis cuja totalidade é integrada e sistêmica em sua funcio-
nalidade. 5. Unidade fundamental do meio físico e biótico, na qual coexistem e interagem uma base 
inorgânica e uma orgânica constituída por organismos vivos, gerando produtos específicos como, por 
exemplo, restingas e caatingas. Tais produtos são reconhecíveis pela textura apresentada em fotos 
aéreas, imagens de radar ou de satélites diferenciando-se as unidades do mosaico da paisagem. 6. 
Espaço limitado onde a ciclagem dos recursos de um ou vários níveis tróficos é feita por agentes 
mais ou menos fixos, utilizando simultânea e sucessivamente processos mutuamente compatíveis que 
geram produtos. 7. O mesmo que biogeocenose.

Ecótipos: 1. Populações de espécies de grande extensão geográfica, localmente adaptadas e que pos-
suem graus ótimos e limites de tolerância adequados às condições do lugar. 2. Fenômeno de adapta-
ção fisiológica dos limites de tolerância de uma mesma espécie, freqüentemente fixados nas formas 
locais por um mecanismo genético. 3. Raça genética (ou série de raças genéticas de origem indepen-
dente), mais ou menos distinta fisiologicamente (mesmo se não morfologicamente) e adaptada a cer-
tas condições de ambiente diferentes das de outra raça genética da mesma espécie. Exemplo: certas 
espécies de ervas crescem eretas no interior (ecótipo interiorano), mas prostradas na praia oceânica.

Ecótono: 1. Habitat criado pela sobreposição de habitats distintos. 2. Faixa de transição entre diferentes 
tipos de habitats. 3. Comunidades mistas formadas pela superposição de comunidades vizinhas em 
áreas de transição entre estas. 4. Faixa de transição entre duas comunidades.

Edáfico: Relativo ao solo.

Efeito da amostragem: Limitações da amostragem em incluir toda a variação que realmente existe. Por 
exemplo, um organismo pode ocorrer na comunidade estudada e não ter sido encontrado apenas 
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devido ao efeito da amostragem.

Efeito fundador: O princípio de que os fundadores de uma nova colônia de uma dada espécie têm apenas 
uma fração da variação genética total da população da qual se originou.

Elasticidade: Capacidade de uma comunidade em retornar ao seu estado original depois de ter sido 
perturbada.

Embrião: 1. Planta jovem que se desenvolveu depois da formação da célula ovo. Esta célula forma-se 
tanto por fecundação quanto por partenogênese. Nas plantas com flores o embrião está contido na 
semente. 2. Animal em processo de desenvolvimento a partir de uma célula ovo fertilizada.

Encostas: Superfícies laterais inclinadas, com declividade moderada a forte, entre as baixadas e os topos 
dos morros.

Endêmico (a): Exclusivo de determinada região ou área geográfica. 2. Espécie ou táxon restrito a uma 
determinada região, por exemplo, o mico-leão-dourado é endêmico de uma pequena região da Mata 
Atlântica, as Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro.

Endemismo: Ocorrência de espécies endêmicas.

Endocruzamento: 1. Ocorrência de maior número de cruzamentos entre indivíduos aparentados do que 
seria esperado se os cruzamentos na população fossem ao acaso. 2. Cruzamento de indivíduos mais 
relacionados geneticamente do que o relacionamento médio da população, particularmente entre indi-
víduos descendentes com um ou mais pais em comum. Sinônimo: Endogamia.

Endofauna: Organismos que vivem dentro do sedimento em ecossistemas aquáticos.

Endogamia: Endocruzamento (ver).

Entorno: 1. Área que envolve um compartimento particular da paisagem com feições distintas deste. 
2. O mesmo que matriz. 3. Área circunvizinha a uma Unidade de Conservação onde o uso do solo 
pode influenciar tanto positiva como negativamente o ambiente natural desta.

Entropia: Diminuição da ordem de um sistema.

Eólico (a): relativo ao vento.

Epífita: Planta que vive fixada em outra sem ser parasita.

Eqüitabilidade: Distribuição dos indivíduos pelas espécies, numa comunidade. Um dos componentes da 
diversidade que pode, por si só, ser indicativo de dominância numérica relativa.

Erosão genética: Processo de diminuição da variabilidade genética de uma espécie resultante da perda de 
alelos, populações e(ou) ecótipos.

Especiação: Processo de formação de novas espécies.

Espécie alienígena: similar à espécie exótica, ou seja, espécie que está presente em uma determinada 
área geográfica da qual não é originária, introduzida geralmente pelo homem.

Espécie alóctone: espécie introduzida em uma área onde não existia originalmente. 



494

G
lo

ss
ár

io

Espécie assilvestrada: Espécie domesticada que fora de seu continente original retornou à vida silvestre.

Espécie autóctone: espécie nativa ou silvestre que ocorre como componente natural em uma região.

Espécie bentônica: Espécie que vive no fundo de ambientes aquáticos.

Espécie domesticada ou cultivada: Espécie em cujo processo de evolução o ser humano influiu para atender 
às suas necessidades.

Espécie exótica invasora: Espécie introduzida, intencionalmente ou não, em habitats onde é capaz de se 
estabelecer, invadir nichos de espécies nativas, competir com elas e dominar novos ambientes.

Espécie exótica: 1. Espécie da fauna ou flora que não existia naturalmente em uma dada área, tendo sido 
nela introduzida por acidente ou propositadamente.

Espécie florestal: Espécie típica de florestas, observada fora desse ambiente apenas em casos excepcionais. 
Pode ocorrer tanto na borda como no interior, embora pareça apresentar predileção por este último. 

Espécie invasora: 1. Aquela que é encontrada fora de sua área de ocorrência original, onde penetra rápida 
e intensamente. 2. Qualquer espécie vegetal espontaneamente presente em uma área de cultivo, ger-
almente capaz de rápida instalação e reprodução.

Espécie migratória: Espécie de ave cuja população realiza migrações para outra região em determinada 
época do ano (por exemplo, no inverno) regressando em outra época (por exemplo, no verão). A 
reprodução dessa espécie (acasalamento, construção do ninho, choco e cuidado dos filhotes) ocorre 
nos locais para onde ela migra no verão.

Espécie nectônica: Espécie componente do nécton.

Espécie perifítica: Espécie componente do perifiton.

Espécie planctônica: Espécie componente do plâncton.

Espécie pioneira: 1. Aquela que inicia a ocupação de áreas desabitadas, bordas de florestas e clareiras. 
Em geral de crescimento rápido e tolerante à plena exposição ao sol. 2. Espécie que precisa de luz 
para se desenvolver, portanto só o faz quando há uma abertura no dossel das florestas. 3. Espécie que 
domina nos primeiros estádios sucessionais. 4. Organismo ou espécie que coloniza ou recoloniza uma 
dada área, dando início ao processo de sucessão. 5. O mesmo que pioneiras.

Espécie problema: Espécie nativa que, dentro de sua área de distribuição geográfica, por diversos fatores 
como, por exemplo, crescimento de sua população, prejudica espécies nativas ou espécies exóticas.

Espécie residente: Espécie de ave que permanece durante todo o ano numa mesma área, sem realizar 
movimentos migratórios.

Espécie tardia: Espécie que surge na sucessão vegetal após a colonização ou recolonização de uma área. Tem, 
em geral, crescimento mais lento que as pioneiras na sucessão e prefere crescer à sombra de outras.

Espécime: Indivíduo ou exemplar representativo de uma categoria taxonômica qualquer, como classe, 
gênero ou espécie. O mesmo que espécimen.
Esporo: Corpo reprodutivo composto por uma ou mais células que se separa de um indivíduo parental 
e dá origem direta ou indiretamente a um novo indivíduo. Ocorre em todos os grupos de plantas, bac-
térias e arqueas, protozoários e, principalmente, em fungos.
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Estágio avançado de regeneração: Estágio do processo de regeneração de uma floresta, formalmente con-
siderada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, como tendo as seguintes característi-
cas: predominância de fisionomia arbórea, com dossel fechado e relativamente uniforme, com ou sem 
árvores emergentes em graus variáveis de intensidade; copas superiores e horizontalmente amplas; 
árvores com distribuição diamétrica de grande amplitude; abundância de epífitas (sobretudo na flo-
resta ombrófila); trepadeiras, geralmente lenhosas (mais abundantes em floresta estacional); serrap-
ilheira abundante; grande complexidade estrutural, com grande diversidade de espécies; fisionomia 
semelhante à vegetação primária e normalmente com sub-bosque menos expressivo que no estágio 
médio. 

Estágio inicial de regeneração: Estágio do processo de regeneração de uma floresta, formalmente con-
siderada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, como tendo as seguintes caracter-
ísticas: fisionomia herbáceo/arbustiva de porte baixo; espécies lenhosas com pequena amplitude de 
distribuição diamétrica; epífitas ausentes ou representadas principalmente por poucas espécies de 
liquens, musgos, briófitas e pteridófitas; quando presentes, as trepadeiras são de porte herbáceo; pou-
ca ou nenhuma serrapilheira; poucas espécies arbóreas ou arborescentes e ausência de sub-bosque e 
abundância de espécies pioneiras. 

Estágio médio de regeneração: Estágio do processo de regeneração de uma floresta formalmente con-
siderada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, como tendo as seguintes caracter-
ísticas: predominância de fisionomia herbáceo e arbustiva ou somente arbustiva sobre fisionomia 
herbácea, podendo haver estratos diferenciados; cobertura arbórea aberta ou fechada podendo 
haver indivíduos emergentes; predomínio de indivíduos com pequeno diâmetro, embora haja uma 
amplitude moderada de distribuição diamétrica; maior número de espécies e indivíduos de epífitas 
do que no estágio inicial; trepadeiras predominantemente lenhosas, quando presentes; variação na 
espessura da serrapilheira conforme a estação do ano e a localização e presença de sub-bosque.

Estocástico: Determinado aleatoriamente. ver estocasticidade.

Estocasticidade: Variações aleatórias. Por exemplo, fatores aleatórios que podem afetar o crescimento 
populacional de uma espécie como doenças, desastres ambientais etc.

Estratégia: 1. Arte de mobilizar os meios necessários para alcançar objetivos definidos. 2. Estratégia é 
também a arte de gerenciar problemas complexos ou de explorar condições favoráveis para alcançar 
objetivos específicos.

Estresse hídrico: Conjunto de reações de um sistema ao excesso ou à falta de água no ambiente, que per-
turba sua homeostase. As respostas do sistema podem incluir alterações adaptativas ou funcionais. 

Eucarioto: Organismos cujas células tem núcleo.

Eutrofismo: ver eutrofização.

Eutrofização: Processo de aumento da quantidade de nutrientes em lagos e outros corpos d’água. Estes 
corpos, quando excessivamente enriquecidos de nutrientes, levam a limitação de certas atividades 
biológicas. O processo de eutrofização pode ser natural, pois todos os lagos tendem a passar por este 
processo, ou cultural quando acelerado por impactos antrópicos como poluição agrícola e urbana.

Extrativismo: Atividade econômica de agrupamentos populacionais limitados, dependentes da extra-
ção de produtos e matérias-primas naturais recolhidos em sua origem. Pode ser subdividido em dois 
grupos: extrativismo de depredação ou de aniquilamento – no caso da obtenção do recurso levar à 
extinção da fonte, e extrativismo de coleta, no qual se procura equilibrar a extração com a velocidade 
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de regeneração do recurso.

Fatores abióticos: 1. Fatores físicos e químicos existentes no ambiente que afetam a vida dos organismos. 
2. Aqueles que caracterizam as propriedades físico-químicas da biosfera.

Fatores bióticos: Aqueles provocados por seres vivos que afetam direta ou indiretamente outros seres 
vivos. 

Fauna: Conjunto das espécies animais de uma dada região em um certo tempo.

Fenóis Totais: Substâncias de natureza fenólica, isto é, que possuem um ou mais anéis benzênicos subs-
tituídos por um ou mais grupos hidroxila. Os taninos estão englobados nessa classe de substâncias.

Fisionomia: Feições características ou aspecto de uma comunidade vegetal ou vegetação; relacionada às 
formas de vida, proporções e arranjo dos indivíduos, utilizada na descrição de uma vegetação.

Fitness: Aptidão em inglês.

Flora: Conjunto das espécies de plantas de uma dada região em um certo tempo.

Floresta ciliar: 1. Vegetação florestal que acompanha os rios formando como que cílios multifuncionais 
(proteção, estabilização, alimentação da fauna etc.), formando corredores fechados (galerias) sobre 
o curso d’água. 2. Genericamente as formações vegetais que acompanham cursos d’água. São con-
sideradas áreas de preservação permanente pelo Código Florestal. Sinônimos: mata ciliar, mata de 
galeria, mata ripária.

Floresta de terra firme: Florestas tropicais úmidas que ocorrem em ambientes onde o solo não está sujeito 
às inundações pelos cursos d´água.

Floresta estacional: Mata alta e densa com grau variado de caducifolia (queda de folhas na estação seca). Em 
geral com estratificação mais complexa do que a floresta ombrófila e sem arvores emergentes.

Floresta ombrófila: Mata alta e densa, com a folhagem sempre verde, bem estratificada e, freqüente-
mente, com árvores emergentes (que ultrapassam o teto da floresta). O mesmo que Floresta Pluvial 
Tropical. 

Floresta secundária: Floresta que se formou após a destruição completa da floresta primária, a qual existia 
originalmente em determinado local. Pode estar em estágio inicial, médio e(ou) avançado de regenera-
ção. O mesmo que mata secundária.

Fluxo gênico: 1. Troca de características genéticas entre populações pelo movimento de indivíduos, 
gametas ou esporos. 2. Produção de alelos por meio de cruzamento e reprodução, resultante da migra-
ção de indivíduos de uma população para outra. 3. Introdução de genes no conjunto dos genes de uma 
população vindos de outras populações.

Folhiço: 1. Porção superior do húmus do solo formado por material vegetal em processo de decom-
posição. 2. Conjunto de folhas caídas, galhos, flores e frutos que forma uma camada sobre o solo.

Folívoro: Animal que se alimenta de folhas vivas. O mesmo que folhívoro.
Formação: 1. O todo da cobertura vegetal natural ou seminatural que ocupa certo tipo de solo, caracter-
izada por uma comunidade vegetal ou flora definidas. 2. O conjunto de comunidades vegetais sobre 
um certo tipo de solo, na mesma região geográfica e sob certas condições climáticas.
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Formas de vida: 1. Classes de plantas relativas à posição do tecido de rebrotamento em relação ao solo. 
2. Características de forma e estrutura que fazem com que o organismo esteja adaptado aos fatores 
ambientais. 

Forrageamento: Forrageio (ver).

Forrageio: Atividade locomotora repetitiva de indivíduos ou populações de animais, em seu habitat, em 
busca de um recurso particular como alimentos, água etc.

Fragmentação: Processo de criação de fragmentos ou substituição descontínua de áreas de vegetação 
natural por outras distintas. Pode ser natural ou causado por atividades antrópicas.

Fragmento antrópico: Área de vegetação natural relativamente homogênea, isolada e imersa em uma 
matriz antrópica.

Fragmento florestal: Qualquer área de floresta nativa, em estágio inicial, médio ou avançado de regene-
ração, sem qualquer conexão com áreas florestais vizinhas, separado destas por áreas agrícolas, pasta-
gens, florestas comerciais de espécies exóticas ou mesmo áreas urbanas.

Fragmento natural: Área de vegetação natural relativamente homogênea, isolada e imersa em uma matriz 
de vegetação distinta.

Frugívoro (a): Animal que se alimenta de frutos.

Gameta: Célula reprodutiva cujo núcleo funde-se com o de outro gameta da mesma espécie. A fusão 
consiste na fertilização que resulta em uma outra célula denominada zigoto que, por sua vez, irá dividir-
se dando origem ao desenvolvimento de um novo indivíduo.

Gene(s): Unidade física e funcional da hereditariedade que transmite a informação genética de uma 
geração para outra.

Genótipo: Conjunto de genes que um organismo individual possui.

Geoprocessamento: Conjunto de tecnologias que integram as fases de coleta, processamento e uso de 
informações relacionadas ao espaço físico, seus cruzamentos, análises e produtos.

Geotecnologias: 1. São todas as tecnologias relacionadas à geoinformação. Abrange aquisição, proces-
samento, interpretação (ou análise) de dados ou informações espacialmente referenciadas. 2. O ter-
mo Geotecnologia refere-se a um grupo de tecnologias de informação geograficamente referenciada, 
como o uso de GPS, SIG, fotogrametria, levantamentos aéreos ou orbitais, topologia, cartografia, geo-
désia e outros.

Germoplasma: Acervo genético que reúne o conjunto de materiais hereditários de uma espécie. 

Gestão da biodiversidade: Ações voltadas para a conservação, o uso sustentável da biodiversidade e a 
repartição justa e eqüitativa dos benefícios dela advindos.

Glaciações pleistocênicas: Períodos de clima frio que ocorreram durante o Pleistoceno.

GPS: ver Sistema de Posicionamento Global.

Gradiente ambiental: O mesmo que gradiente ecológico.
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Gradiente ecológico: Designação genérica da variação espacial contínua de qualquer conjunto de organis-
mos (populações ou comunidades), seja de seus caracteres ou de um ou mais fatores abióticos.

Grau de isolamento: 1. Distância física de outros fragmentos ou o grau de impedimento que a matriz 
impõe sobre o movimento de matéria (dispersão de organismos, propágulos, solo, água, nutrientes 
etc.) e energia (calor) entre as áreas naturais isoladas. 2. Nível de resistência da paisagem à passagem 
de organismos, sementes e grãos de pólen entre fragmentos, o que se encontra relacionado com o 
arranjo espacial e adversidade da matriz circundante.

Grotas: Superfícies côncavas, originadas do encontro de duas encostas adjacentes. Geralmente ao lon-
go de cursos d’água e em suas cabeceiras.

Grupos funcionais: 1. Conjunto de espécies ecologicamente similares. 2. Grupos de espécies em um deter-
minado ecossistema, que possuem histórias de vida semelhantes e respondem ao ambiente pelos 
mesmos processos ecológicos. 3. O mesmo que guilda.

Guilda: Conjunto de espécies que exploram de forma similar, a mesma classe de recursos ambientais.

Habitat: 1. O gradiente ambiental de fatores independentes da densidade onde uma espécie (ou comu-
nidade) pode existir, portanto, o conjunto de fatores físicos e químicos que formam um espaço hiper-
volumétrico. 2. Local ocupado pelos organismos. 3. O tipo de lugar no qual um organismo vive, tais 
como floresta, pântano etc. 4. Lugar ou tipo de local onde um organismo ou população ocorre natural-
mente. 

Haplótipos: Variantes de uma dada seqüência de ADN.

Heliofilia ou planta heliófila: Organismos que tem tropismo com o sol.

Herbácea(o): 1. O que tem consistência e o porte de uma erva. 2. Caule tenro não lenhoso.

Herbívoro: Animal que se alimenta de matéria orgânica viva de origem vegetal.

Herpetofauna: Fauna de anfíbios e répteis.

Heterogeneidade ambiental: Representa a magnitude da diversidade de habitats que os organismos podem 
ocupar ou a diversidade de condições a que um organismo está sujeito em seu habitat. A heterogenei-
dade ambiental está diretamente relacionada com o fluxo de matéria e energia. As perturbações antrópi-
cas tendem a abrir sistemas fechados, aumentando a entropia e reduzindo a heterogeneidade.

Heterozigozidade: Freqüência observada de heterozigotos em uma população.

Hipótese de perturbações intermediárias: Hipótese proposta inicialmente por Connell em 1978, são aquelas 
perturbações que não geram uma mortalidade tão alta nas espécies a ponto delas não conseguirem 
se recuperar, mas que, ao mesmo tempo, são suficientes para limitar o crescimento das espécies mais 
competidoras, que poderiam excluir espécies menos competitivas.

História de vida: Conjunto de características e comportamentos das espécies que facilitam sua adaptação 
ao meio ambiente.
Histórico do fragmento: Processo de criação do fragmento e o manejo ao qual o fragmento e a matriz 
foram submetidos.

Holoceno: A ultima época da História da Terra, sendo uma das duas épocas em que se divide o Período 
Quaternário. O mesmo que Recente.
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Hospedeiro: 1. Organismo vivo que serve de substrato e(ou) fonte de energia e materiais para outro. 2. 
Organismo infectado por um parasita.

Ilhas de florestas: Áreas ou fragmentos de florestas isolados dos demais fragmentos quer por pastagem, 
agricultura, áreas urbanizadas etc.

Impacto ambiental de origem antrópica: Alteração (física, química e(ou) biológica) ocorrida no ambiente em 
conseqüência da atividade humana. Essa alteração pode ser degradadora, protetora ou regeneradora.

Incremento ou enriquecimento de espécies: Introdução ou reintrodução de espécies ainda não empregadas 
ou inexistentes em uma área de recuperação ou regeneração espontânea de um determinado ambi-
ente natural.

Índice de mortalidade: Porcentagem média calculada para o número de baixas ou morte de indivíduos em 
um determinado ambiente.

Instrumentos econômicos (para a conservação da biodiversidade): Ações que propõem a inserção das externali-
dades ou custos externos nos mercados por meio de taxas, licenças de mercado e subvenções ambien-
tais, procurando influenciar o comportamento dos agentes econômicos e proporcionando mudanças 
em suas ações, no sentido de favorecer o meio ambiente. Essas ações visam propiciar resultados em 
termos de eficácia ambiental e de eficiência econômica, assegurando um preço apropriado para os 
ativos naturais, o que permite garantir aos ativos da natureza o mesmo tratamento dado aos demais 
fatores de produção.

Intron: Parte da seqüência de ADN que constitui um gene que não é transcrita como polipeptídeo.

Isolamento de área para plantio: Processo de cercar uma área a ser recuperada, geralmente rodeada por 
pastagem, evitando o acesso de animais como bovinos e eqüinos, que podem causar danos às mudas 
plantadas.

Landsat: Programa americano de imageamento da superfície terrestre por meio de satélites iniciado nos 
anos 70.

Lateritização: 1. Processo comum nas regiões tropicais de clima úmido com alternância de estações 
secas e chuvosas que levam à remoção de sílica e ao enriquecimento dos teores de ferro e alumínio 
nos solos e rochas. O resultado deste processo é a transformação dos solos em rochas denominadas 
lateritos. 2. O mesmo que latolização.

Latossolo: Denominação de solos submetidos ao processo de lateritização.

Lenhosa (o): 1. O que tem a consistência de madeira. 2. Caule de árvore de tecidos duros.

Local: Área considerada em uma escala espacial pequena, de até 10 Km de raio a partir de determinado 
ponto.

Loci: Plural de locus.
Locus: Um lugar em um cromossomo ocupado por um determinado gene. Utilizado também de manei-
ra mais frouxa como o gene em todos os seus estados alélicos.

Malaise: Armadilha para captura de insetos pela interceptação de vôo, composta por um anteparo de 
filó escuro e uma cobertura de filó claro que direciona os insetos até um pote coletor. 
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Mancha: 1. Uma área de superfície não linear que difere em aparência das áreas ao seu redor. 2. Área 
contínua que contém todos os recursos necessários para a persistência de uma determinada população 
local, separada de outras manchas por áreas que não são propícias para a sobrevivência da espécie.

Manutenção de áreas de plantio: Conjunto de técnicas e métodos empregados para garantir o sucesso no 
estabelecimento de uma área de recuperação florestal, envolvendo capina, coroamento, replantio de 
mudas, drenagem etc.

Mata de galeria: 1. Floresta galeria (ver). 2. Genericamente, matas úmidas que ocorrem ao longo dos cursos 
de água.

Mata secundária: ver floresta secundária.

Material genético: Todo material de origem vegetal, animal, microbiano ou outra, que contenha unidades 
funcionais de hereditariedade. 

Matriz: 1. O elemento mais conectado e extenso de uma paisagem que, supõe-se, tem um papel domi-
nante no seu funcionamento. 2. Um elemento da paisagem que cerca uma mancha de caráter distinto. 
3. Conjunto de todos os tipos de formações vegetais criadas pelo homem, que não são consideradas 
fragmentos florestais: plantações de culturas anuais (milho, feijão etc.), culturas perenes (café, pomares), 
pastagens, capineiras, plantações de eucalipto, construções urbanas e rurais (inclusive cidades).

Mecanismos ecológicos: ver processos ecológicos.

Megadiversidade: Biodiversidade em grau excepcionalmente elevado de determinada área geográfica, 
coincidente, em geral, com a de um país.

Mesotrófico: Aplicável a ecossistemas que se encontram em um estágio intermediário de produção de 
nutrientes, entre eutrófico e oligotrófico.

Meta: Objetivos expressos quantitativamente no tempo.

Metapopulação: 1. Conjunto de populações locais de uma de espécie em uma região cuja colonização 
e extinção locais estão ligadas às taxas de nascimento e morte de indivíduos nas populações que a 
compõem. 2. Conjunto de populações locais que apresentam migração entre elas. Estas definições são 
oriundas de trabalhos que consideram apenas uma espécie. Considerando-se conjuntos de múltiplas 
espécies, o fator chave para a determinação de metapopulações não são as migrações, mas a relação 
predador-presa dentro e entre as populações. 3. Grupo de populações de uma determinada área, onde 
é possível a migração de uma população local para outro sítio, onde já existe ou não uma população 
da mesma espécie.

Microclima: 1. O clima próximo ao solo. Geralmente o microclima é definido como os processos físicos 
característicos da atmosfera ocorrendo até dois metros acima da superfície. 2. Características físicas 
da atmosfera, de um determinado local, influenciadas pela superfície terrestre e pelos organismos que 
nela ocorrem. 3. Variação local de parâmetros climáticos considerando-se pequenas áreas.

Microssatélite: Tipo de seqüência do ADN em que as bases repetem-se um pequeno número de vezes.
Modelo do Quincôncio: Modelo de plantio de árvores em forma de colunas e fileiras, que emprega espé-
cies pioneiras e tardias, de modo que cada muda de espécie tardia seja rodeada por mudas de espécies 
pioneiras, de crescimento rápido, permitindo o sombreamento da primeira.

Morfoespécie: Um grupo de organismos que difere em algum aspecto morfológico de todos os outros 
grupos. Utilizado em estudos ecológicos quando ainda não é possível a identificação da espécie.
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Morfometria: Abordagem para o estudo da forma utilizando métodos estatísticos

Morfometria Dendrítica: Refere-se a lago ou reservatório que apresenta forma ramificada, similar às rami-
ficações de uma árvore. Geralmente as ramificações são decorrentes da forma do relevo e da con-
tribuição de tributários, os quais, durante o período de formação de reservatórios, são inundados, 
formando “braços” nos ecossistemas aquáticos.

Mortos-vivos: Organismos ou populações que, devido às modificações do ambiente, perdem a capacid-
ade de deixar descendentes.

Mussununga: São formações herbáceo-arbustivas, podendo ocorrer como florestas raleadas. Geralmente 
estão sobre solo arenoso e com forma circular, circundada por mata de restinga ou Mata Ombrófila.

Neotropical: Referente à região Neotropical (ver).

Nécton: Conjunto dos organismos que vivem na coluna d’água que nadam ativamente sendo capazes 
de se deslocar independentemente das correntezas.

Nicho trófico: Conjunto dos recursos alimentares utilizados pelas espécies.

Nicho: 1. Conjunto das relações dos fatores bióticos da comunidade vista como um espaço multidi-
mensional. 2. Posição na cadeia trófica. 3. Papel ecológico de uma dada espécie em uma comunidade, 
concebido como um espaço multidimensional com os vários parâmetros que condicionam a existência 
da espécie. 4. O conjunto das condições ambientais em que uma população vive e se reproduz.

Níveis sucessionais: Os vários estágios pelo qual passa a sucessão vegetal.

Nível trófico: Posição de um organismo numa cadeia alimentar. Reconhecem-se vários níveis: produ-
tores primários, consumidor primário, consumidor secundário, decompositores, etc. 

Nucleotídeo: Composto formado por glicídeo, ácido fosfórico e uma base nitrogenada, encontrado em 
células vivas formando vários compostos como a adenosina trifosfato (ATP) e os ácidos nucléicos. 

Objetivo: Alvo ou desígnio a ser alcançado.

Oligotrófico: Qualidade dos ecossistemas pobres em nutrientes ou com uma produtividade primária 
muito baixa.

País de origem de recursos genéticos: País que possui recursos genéticos em condições in situ. 

País provedor de recursos genéticos: País que provê recursos genéticos coletados em condições in situ, 
incluindo populações de espécies domesticadas e silvestres, ou obtidas em condições ex situ, que pos-
sam ou não ter sido originados nesse país.

Paleoclimático: Relativo aos climas que ocorreram no passado
Palinologia: Estudo do pólen.

Panmixia: Cruzamentos ao acaso entre membros de uma mesma população.

Parapátricos: Organismos que ocorrem em regiões geográficas diferentes, mas vizinhas e que mantêm 
contato.
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Parasita: 1. Organismo que tem como habitat outro organismo. 2. Organismo que se alimenta de subs-
tâncias orgânicas que derivam do tecido vivo de outro organismo, o hospedeiro. 

Peptídeo: Composto formado por dois ou mais aminoácidos, com o grupo amina (NH2) reagindo com o 
grupo carboxila (COOH) do próximo, formando a ligação peptídica 
(-NH-CO-) com eliminação de água.

Perifiton: Comunidade microscópica complexa de plantas, animais e detritos associados, aderidos à 
superfície de rochas, plantas ou outros objetos submersos ou formando esta superfície.

Período Quaternário: Último período em que se divide a História da Terra.

Período Würmiano: Período em que ocorreu a glaciação de Würm.

Perturbação: 1. Eventos e mudanças no ambiente, que dependendo da escala considerada, podem ser 
desastrosos para determinados grupos de organismos. 2. Evento que causa uma mudança signifi-
cativa do padrão normal em ecossistemas ou paisagens. 3. Qualquer processo ou condição externa 
à fisiologia natural dos organismos e que resulta em uma súbita mortalidade de biomassa em uma 
comunidade em uma escala de tempo significativamente menor que o tempo para a acumulação de 
biomassa. 4. O mesmo que distúrbio

Pioneiras: Ver Espécies pioneiras.

Plâncton: Conjunto dos organismos microscópicos, autótrofos e heterótrofos, que vivem em suspensão 
na coluna d’água. O plâncton flutua livremente ou tem movimentos débeis sendo, em geral, arrastados 
passivamente pelas correntezas.

Plano de ação: Planejamento de atividades e meios com vistas à implementação de uma estratégia ou a 
obtenção de objetivo específico.

Plantio demonstrativo: Modelo de plantio experimental no que se refere a: uso de espécies, espaçamento 
entre mudas, forma de plantio, técnicas de irrigação, capina etc., com o objetivo de ser reproduzido em 
áreas com semelhantes características ambientais, sociais e(ou) com demais atributos.

Plântula: Estágio inicial de desenvolvimento de espécies vegetais recrutadas para a sucessão vegetal, 
por meio de estímulos como insolação, hidratação, etc.

Pleistoceno: Uma das duas épocas em que se divide o Período Quaternário.

Podzólico: Referente aos solos do grupo dos podzóis, formados em ambientes de alta umidade e pos-
suem elevado teor de matéria orgânica, geralmente são solos arenosos e de coloração acinzentada. 

Poliandria: Sistema de cruzamento em que uma fêmea é coberta por vários machos.

Poligenia: Sistema de cruzamento em que um macho cobre várias fêmeas.

Polimítico: Refere-se a lagos e reservatórios. São lagos normalmente rasos e extensos, em que ocorrem 
circulações freqüentes, via de regra diárias. Isto se deve ao resfriamento da camada de água superfi-
cial durante a noite e a pouca profundidade, que facilita a homotermia (temperatura igual da água da 
superfície ao fundo).

Polinizador: Agente que favorece o transporte de pólen de uma flor para outra. A polinização aumenta 
as chances de ocorrência da reprodução cruzada.
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Polipetídeo: Peptídeo formado por três ou mais aminoácidos.

Política: Conjunto de diretrizes e meios que orientam e permitem alcançar os efeitos desejados.

Política pública: 1. De uma maneira simplificada, é aquela que resulta das decisões governamentais 
sobre fazer algo; o não fazer também é uma política. 2. Um conjunto de decisões tomadas por atores 
políticos, consistindo na seleção de metas e meios para alcançar determinada situação.

Ponto de amostragem: Um ponto determinado onde são tomadas amostras.
População: 1. A soma total dos indivíduos de uma espécie que ocupa uma área. 2. Conjunto de indi-
víduos de uma dada espécie que ocupa uma determinada área, mantendo intercâmbio de informação 
genética. 3. Conjunto de seres, objetos ou itens que apresentam em comum pelo menos uma caracter-
ística ou propriedade relevante e do qual se pode extrair uma subpopulação ou amostra.

Predação: 1. Na cadeia trófica, corresponde à posição dos organismos que se alimentam de animais. 2. 
Tipo de alimentação onde o organismo que a exerce utiliza pedaços de tecidos de outros organismos 
predados vivos.

Predador: 1. Aquele que vive da predação. 2. Em sentido amplo predador é todo aquele animal (carnívo-
ro ou herbívoro) que se alimenta de presas ou hospedeiros que ainda estavam vivos. Os predadores 
verdadeiros são aqueles que matam suas presas e delas se alimentam.

Presa: Organismo que serve de fonte de alimentação para um predador.

Preservação: Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visam à proteção no longo prazo das 
espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a sim-
plificação dos sistemas naturais.

Pressão antrópica: 1. Influência humana no meio ambiente. O desmatamento é um tipo de pressão antrópi-
ca. 2. Degradação do ambiente em decorrência de alteração física, química e(ou) biológica causada 
pela atividade humana. 

Processamento digital de imagens: Manipulação de imagem fotográfica ou digital por meio de computado-
res, com o objetivo de obter informações úteis sobre a área imageada para uma determinada aplica-
ção.

Processos ecológicos: Processos por meio dos quais os organismos, populações e comunidades se relac-
ionam sob condições naturais ou perturbações naturais e antrópicas.

Propágulo: 1. Órgão capaz de armazenar, dispersar e propagar o embrião de um organismo. 2. Qualquer 
estrutura que funciona para a dispersão e(ou) migração de um indivíduo. 3. Parte de um organismo, 
produzida sexualmente ou assexuadamente, que é capaz de dar origem a um novo organismo. 4. 
Número mínimo de indivíduos de uma espécie necessários para a colonização de um novo ou isolado 
habitat.

Raça: 1. Definição pobre e imprecisa para um conjunto de populações que ocupa uma região particular 
e que difere em uma ou mais características de outras populações de outros lugares. Note-se que a 
definição não é apenas imprecisa, mas completamente subjetiva. 2. No passado, alguns autores usa-
vam esta denominação para um fenótipo particular alopátrico ou não. Esta é a conotação, em geral, 
utilizada pelos racistas. 3. O mesmo que subespécie.

Reconectividade de fragmentos florestais: Retomada da ligação ou conectividade entre fragmentos florestais 
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isolados pela ação antrópica.

Recrutamento: 1. Incremento em indivíduos de uma população em determinado período, causado pela 
natalidade ou imigração. Freqüentemente o conceito aplica-se apenas a adição de indivíduos reprodu-
tivos. 2. Passagem de indivíduos de um estádio de vida para outro.

Recuperação: Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição 
não-degradada, que pode ser diferente de sua condição original. 

Recuperação de áreas degradadas: Recuperar a vegetação ou acelerar a sucessão vegetal atingindo pelo 
menos estágios iniciais ou chegando o mais próximo possível de seu estado original. Geralmente 
refere-se à recuperação de ambientes florestais. Em alguns casos é necessário recompor outros ele-
mentos do ambiente original como o próprio solo, cursos de água etc.

Recursos: Componentes do ambiente que podem ser utilizados por um organismo, por exemplo,  ali-
mento, luz, abrigo etc.

Recursos biológicos: Recursos originários da exploração de seres vivos. Compreendem recursos gené-
ticos, organismos (ou partes desses), populações ou qualquer outro componente biótico de ecossiste-
mas, de real ou potencial utilidade ou valor para a humanidade.

Recursos genéticos: Material genético de valor econômico real ou potencial. 

Rede entomológica: Instrumento utilizado para coletar insetos em geral. Assemelha-se a um grande coa-
dor.

Refúgio: 1. Área pequena que apresenta condições favoráveis à sobrevivência de determinadas espé-
cies, apesar das mudanças bruscas que tenham ocorrido em áreas adjacentes, onde estas espécies já 
desapareceram. 2. Área protegida, visando à preservação da biota. 3. Área de tamanho médio a grande 
com formações vegetais distintas das circunvizinhas e que abrigam flora e fauna distintas destas.

Regeneração espontânea: Recomposição natural de uma área por meio do surgimento, inicialmente, de 
espécies pioneiras e espécies secundárias iniciais; desencadeando, posteriormente, a sucessão veg-
etal.

Região Neotropical: Uma das regiões biogeográficas em que se divide a Terra. Compreende a América do 
Sul e Central até o sul do México.

Regional: Área considerada em uma escala espacial relativamente grande, de 10 a 200km de raio a partir 
de determinado ponto.

Relação perímetro-área: Razão entre o perímetro e a área de um fragmento; esta razão é dependente do 
tamanho e formato do fragmento.

Relicto: Espécie remanescente da fauna ou flora que existia no passado e que, atualmente, persiste em 
regiões ou habitats isolados.
Repartição de benefício: Um dos três objetivos da Convenção da Diversidade Biológica (CDB), é a justa e 
eqüitativa repartição de benefícios oriundos da utilização dos recursos genéticos, incluindo o acesso 
adequado aos mesmos e a transferência de tecnologias relevantes, considerando os direitos sobre 
aqueles recursos e tecnologias. A CDB contempla ainda a repartição de benefícios derivados da utiliza-
ção de conhecimentos, inovações e práticas de povos indígenas, quilombolas e comunidades locais, 
incluindo modos de vida tradicionais que contribuem para a conservação e utilização sustentável da 
biodiversidade.
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Replantio de mudas: Reposição de novas mudas de árvores em reposição às mudas mortas após o plantio. 

Representatividade: Referente à necessidade de assegurar que amostras da diversidade biológica dos 
distintos ecossistemas e das transições ecológicas entre eles sejam preservadas, considerando ideal-
mente todos os níveis de organização.

Reserva genética: Porção territorial, de uso presente ou potencial, que pode ser destinada à conserva-
ção de espécies-alvo prioritárias. Tem a finalidade de proteger, em caráter permanente, as espécies 
ou comunidades ameaçadas de extinção; dispor de material genético para a pesquisa e determinar a 
necessidade de manejo das espécies-alvo, entre outras. 

Resiliência: Anglicismo para elasticidade (ver).

Resistência: Capacidade da comunidade em evitar alterações no seu estado atual devido às perturbações.

Restauração: Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo 
possível de sua condição original.

Ripícola: Referente aos cursos d’água, por exemplo, vegetação ripícola é aquela que ocorre nas mar-
gens dos cursos d’água. Sinônimo: ripária

Riqueza de espécies: Número de espécies que ocorrem em uma determinada área ou comunidade.

Rupícola: Referente a solo rochoso.

Sensibilidade da comunidade: Resistência e elasticidade de uma comunidade mediante os efeitos de uma 
perturbação. Quanto maior a resistência e elasticidade, menor será a sensibilidade da comunidade.

Sensoriamento remoto: Conjunto de técnicas para obtenção de informações sobre um objeto, área ou 
fenômeno da superfície terrestre, sem estar em contato direto com eles, porém por meio da detecção, 
registro e análise do fluxo de energia radiante refletido ou emitido pelos mesmos.

Sere: Uma série de estágios de mudanças em uma comunidade vegetal, em uma dada área, levando-a 
a um estado estável.

Serrapilheira: o mesmo que folhiço (ver).

Serviços ambientais: Benefícios, materiais ou não, oferecidos pelos sistemas naturais que contribuem 
diretamente para o bem-estar humano.

Similaridade florística: Magnitude de semelhança na composição de espécies entre duas áreas ou comu-
nidades. Esta magnitude, geralmente, é medida por meio de índices baseados nas igualdades e simi-
laridades entre a composição de espécies de cada local a ser comparado. Antônimo: Dissimilaridade 
ou dissimilitude.

Sinantropia: Capacidade de espécies utilizarem condições e recursos criados ou modificados pela ação 
do homem.

Sistema de informações geográficas (SIG): 1. Coleção organizada de pessoas, dados, programas e computa-
dores, projetada para capturar, armazenar, atualizar, analisar e exibir todas as formas de informações 
geograficamente referenciadas. 2. Combinação de programas voltados ao processamento de dados 
referenciados espacialmente, possibilitando o armazenamento, análise, integração, modelagem espa-
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cial, monitoramento e apresentação de grande número de informações na forma de mapas, gráficos, 
figuras e sistemas multimídia.

Sistema de Posicionamento Global (GPS): Constelação de satélites desenvolvidos pelo Departamento de Def-
esa dos Estados Unidos da América, utilizada em levantamentos geodésicos e outras atividades que 
necessitam de posicionamento preciso. Os satélites transmitem sinais que podem ser decodificados 
por receptores especialmente projetados para determinar com precisão, posições (latitude e longitude) 
sobre a superfície da Terra. A sigla GPS vem do inglês Global Positioning System.

Sistemas agroflorestais: Tipo de cultivo que contempla o plantio de espécies agrícolas consorciadas com espé-
cies florestais nativas ou com uma floresta em seu sentido mais amplo, sem, contudo, explorar os recursos 
florestais de modo a causar degradação do ambiente. Estes sistemas têm sido classificados de diferentes 
maneiras: de acordo com sua estrutura espacial, desenho no tempo, importância relativa e a função dos 
diferentes componentes, objetivos da produção e caracterização sócio-econômica predominante.

Sítio ou localidade: 1. Lugar ou espaço ocupado por um objeto. 2. Utilizado freqüentemente significando 
uma mancha.

Sobre explotados: Populações de espécies exploradas comercialmente que, embora não se encontrem 
ameaçadas de extinção, têm seus estoques de indivíduos bastante reduzidos.

Sociodiversidade: Diversidade tipológica de sociedades e culturas.

Sombreamento: Efeito de barrar a insolação, parcialmente ou totalmente; causado pela copa de árvores 
e arbustos.

Sub-bosque: 1. Estratos inferiores de uma floresta. 2. Vegetação que cresce à sombra de grandes árvores 
nas florestas. 

Subespécie: 1. Termo impreciso para indicar agregados de populações que diferem taxonomicamente 
de outras subdivisões de uma espécie. O termo tem uma conceituação imprecisa, tendendo a cair em 
desuso. 2. Raça geográfica.

Subpopulação: 1. População local de uma metapopulação. 2. Amostra de uma população.

Sucessão: 1. Substituição de espécies em uma área por meio de uma progressão regular em direção 
a um estado estável. 2. Substituição progressiva de uma comunidade vegetal por outra, provocando 
modificações no ambiente, em uma determinada área ou em um biótopo; compreende todas as etapas 
desde a colonização ou estabelecimento das espécies pioneiras até o clímax ou estado próximo a esse. 
3. Acréscimo ou substituição seqüencial de espécies em uma comunidade, acompanhados de alter-
ações na abundância relativa das espécies anteriormente presentes e nas condições físico-químicas 
locais, resultando na modificação abrupta.

Sucessão autogênica: Sucessão de comunidades vegetais no mesmo lugar, com clima relativamente 
estável e sem forças geológicas modificando o substrato, sendo a sucessão causada por modificações 
da própria comunidade.
Taninos: São grupos amplos de substâncias complexas, de natureza polifenólica, amplamente distribuí-
das no Reino Vegetal. Eles podem ser subdivididos em duas classes: os taninos condensados e os 
taninos hidrolisáveis, que possuem uma distribuição mais restrita do que os condensados. A natureza 
polifenólica dos taninos torna-os adstringentes para muitos mamíferos herbívoros como uma conse-
qüência da capacidade dessas substâncias se ligarem a proteínas, provocando um gosto desagradáv-
el.
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Taninos condensados: Classe particular de taninos; são polímeros constituídos de unidades monoméricas 
flavônicas (ver taninos).

Taquaral: Formações compostas predominantemente por bambus nativos conhecidos vulgarmente por 
taquaruçu (gêneros Merostachys e Bambusa) e taquarinha (gênero Olyra), geralmente formando um 
emaranhado de caules secos e verdes de difícil transposição.

Taxa: plural de taxon

Taxa de crescimento: 1. Incremento de peso, comprimento ou outra medida de um indivíduo por unidade 
de tempo. 2. Incremento do número de indivíduos ou da biomassa de uma população por unidade de 
tempo.

Taxa de substituição ou reposição: Substituição de indivíduos, populações, espécies ou eventos em uma 
comunidade por unidade de tempo. Em inglês: turnover.

Taxocenose: 1. Conjunto de espécies de um mesmo táxon vivendo numa mesma área. 2. Comunidade 
de populações de espécies de um mesmo táxon. 3. Caracterização de comunidades feita por meio de 
representantes de um ou alguns grupos taxonômicos considerados representativos da comunidade 
como um todo.

Táxon: 1. Grupo de organismos, em qualquer nível, com alguma identidade taxonômica formal. 2. Uni-
dade de nomenclatura de um sistema de classificação. Aplica-se a qualquer categoria deste sistema.

Taxonomia: 1. Teoria de classificação de organismos ou de outros seres. 2. Processo de descrição, 
nomenclatura e classificação dos organismos vivos. 

Taxonômico (a): Qualidade referente à taxonomia, ciência que cuida da classificação aplicada aos organ-
ismos vivos.

Teia alimentar: O mesmo que teia trófica.

Teia trófica: 1. Conjunto de espécies entre as quais existe transferência de energia. 2. O mesmo que teia 
alimentar.

Terra roxa: Solos argilosos que ocorrem nos Estados de São Paulo e Paraná derivados da decomposição 
de rochas alcalinas formadas por derrame basáltico.

Topologia: 1. Relações espaciais existentes entre objetos distintos e que os caracterizam como conectivi-
dade, contigüidade, proximidade. 2. Configuração de uma porção do terreno com todos os acidentes e 
objetos que se achem à sua superfície.

Trampolins de biodiversidade: 1. Conjuntos de fragmentos, naturais ou não, inseridos em uma matriz 
antrópica que permitem o fluxo gênico entre formações disjuntas, pela redução da distância que os 
propágulos devem percorrer. 2. O mesmo que alpondras. Em inglês stepping stones.

Trófico(a): Refere-se à alimentação ou, mais geralmente, à aquisição de nutrientes e energia pelos organismos.

Unidade de Conservação (UCs): Espaço territorial definido por seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público (União, 
Estados e Municípios), com objetivos de conservação e, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção. São assim definidas pelo Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação - SNUC, consolidado pela Lei 9.985 de 18/07/2000, tratando-se de  instrumento funda-
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mental para a implementação da Política Nacional de Áreas Protegidas. As Unidades de Conservação 
são agrupadas em duas categorias distintas: Proteção Integral que são aquelas onde se admite apenas 
o uso indireto dos recursos naturais, constituída por Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 
Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre e as UCs de Uso Sustentável são aquelas 
onde se admite o uso sustentável de uma parcela dos seus recursos naturais, de forma compatível 
com a conservação da natureza. São elas: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 
Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Utilização sustentável: Termo utilizado na Política Nacional de Biodiversidade em consonância com a Con-
venção sobre Diversidade Biológica (CDB). Sua utilização deve ser de modo e em ritmo tais que não 
levem, em longo prazo, à sua diminuição, mantendo assim seu potencial para atender às necessidades 
e aspirações das gerações presentes e futuras. O termo tem um sentido de manejo.
Vágil: Capacidade de uma espécie de se dispersar ou ser dispersada em um dado ambiente.

Vagilidade: Vagilidade é a capacidade de ser vágil, quer dizer, móvel.

Vegetação ripícola: ver ripícola.

Vegetação secundária: 1. Vegetação crescida após a derrubada da vegetação original. 2. O mesmo que 
floresta secundária ou mata secundária.

Vertente de morro: Área da encosta, com inclinação própria, de uma elevação natural ou artificial do rel-
evo de uma determinada região, que pode ser atravessada por um curso d’água. 

Viabilidade: Capacidade de sobrevivência individual de uma espécie num determinado local por um 
certo tempo. Características como tamanho mínimo e grau de conectividade entre áreas propícias para 
o desenvolvimento da espécie, estão relacionadas à viabilidade potencial no longo prazo. Análise de 
viabilidade populacional (AVP ou PVA) pode fornecer uma estimativa do tamanho de área e estrutura 
etária viável para cada população.

Würm: A última das glaciações do Período Quaternário com sua máxima expansão começando há 
20.000 anos atrás. O mesmo que glaciação Wisconsin.

Zona da Mata Mineira: Região do sudeste de Minas Gerais, originalmente coberta por Mata Atlântica e 
que difere das regiões vizinhas, principalmente por seu relevo, caracterizado por inúmeros morros e 
pequenas serras, caracterizando os mares de morros da geografia brasileira.

Zona de amortecimento ou zona tampão: Áreas no entorno de Unidades de Conservação onde as atividades 
humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 
negativos sobre a Unidade.

Zoocórica: Espécies cujos propágulos têm características morfológicas que indicam dispersão por ani-
mais (p.ex. frutos comestíveis).

Zooplâncton: Componentes do plâncton animais ou heterótrofos não decompositores.






