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Conservação da biodiversidade com SIG:
lacunas entre implementação e pesquisa
Existe atualmente no Brasil uma lacuna de publicações voltadas a usuários de Sistemas de
Informações Geográficas (SIG) envolvidos em projetos de conservação da biodiversidade. Esses
profissionais, atuantes em instituições de pesquisa, organizações governamentais e não governamentais, frequentemente adaptam técnicas de análise e modelos espaciais de outras disciplinas
ou encontram soluções em publicações nacionais e internacionais, voltadas a usuários avançados
de SIG, que não são relacionadas aos tópicos específicos da conservação da biodiversidade ou do
desenvolvimento sustentável.
Muito tem sido feito, apesar da pouca divulgação dos trabalhos, e as oportunidades para a
exploração de técnicas de análises para a conservação com SIG no Brasil são proporcionais à
heterogeneidade das suas regiões, à enorme riqueza e ao endemismo de espécies localizadas no
território nacional e ao seu papel fundamental na conservação da biodiversidade global, por meio
de ações de desmatamento evitado, criação de áreas protegidas e recuperação de ecossistemas,
entre outras.
Trabalhos aplicados de SIG são frequentemente conduzidos fora dos centros de pesquisa por
organizações não governamentais ou comunidades e, apesar de os resultados desses trabalhos
terem aplicações práticas, raramente são publicados. Já os inventários e as avaliações da biodiversidade divulgados em jornais científicos são formulados com o objetivo de aprimorar as técnicas
de análise para a identificação e a priorização de áreas para a conservação, mas raramente estão
inseridas em um contexto de planejamento ou implementação.
Os SIG têm sido amplamente empregados para o planejamento espacial de áreas protegidas,
o desenvolvimento de planos de manejo para espécies ameaçadas, a modelagem de alterações no
uso e cobertura do solo e a priorização de áreas para a conservação nos níveis global, regional e
local, direcionando investimentos em conservação por organizações não governamentais, agências multilaterais e fontes privadas. Observa-se atualmente uma mudança do foco de ações de
grupos conservacionistas da proteção integral da biodiversidade para atividades que também
promovam o bem estar humano. Em vez de investir unicamente na criação de áreas protegidas
e reservas privadas, tomadores de decisão estão crescentemente envolvidos em projetos de restauração florestal ou com algum componente para a melhoria de condições sociais, o sequestro
de carbono ou o pagamento de serviços ecossistêmicos. Essa mudança de foco está relacionada
à implementação das ações de conservação e também às análises espaciais, nos SIG, para o planejamento dessas atividades. A mudança de foco das análises com SIG são relacionadas com:
(a) maior envolvimento de atores locais e comunidades no processo de tomada de decisões; (b) entendimento e mitigação dos efeitos de problemas complexos (ocorrentes em mais de uma escala
espacial e temporal), como as mudanças ambientais globais (incluindo o aquecimento global);
(c) planejamento espacial de projetos de carbono (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal – REDD), para o pagamento por serviços ecossistêmicos e restauração florestal
em paisagens fragmentadas; (d) o desenvolvimento de aplicações marinhas; (e) o desenvolvimento de ferramentas e aplicativos de SIG para a utilização pela Internet. Acreditamos serem
esses os principais tópicos das análises com SIG nos próximos anos.
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Apesar de o acesso à tecnologia dos SIG e a disponibilidade de dados espaciais terem aumentado enormemente nos últimos dez anos, ainda há uma grande demanda por informações e pela
criação de capacidades analíticas em todas as regiões do País, especialmente naquelas em que as
ações de conservação são mais urgentes.
A ideia da reunião de trabalhos de conservação com SIG nasceu na segunda reunião da Seção
Brasileira da Society for Conservation GIS, realizada em maio de 2009, no Parque Nacional da
Serra dos Órgãos, em Teresópolis (RJ), após a constatação de algumas dessas lacunas e oportunidades. Visualizamos esse trabalho como o primeiro de uma série de publicações da Society for
Conservation GIS.
Este livro é voltado a usuários de SIG e a conservacionistas em organizações não governamentais, universidades e centros de pesquisa. Ele também é voltado a empreendedores ambientais,
líderes comunitários e populações indígenas.
Dois grupos de usuários de SIG poderão se beneficiar desta publicação: (a) aqueles que trabalham em organizações governamentais ou não governamentais e estão próximos do dia a dia da
implementação das ações de conservação; (b) usuários de SIG em universidades e instituições de
pesquisa. Os primeiros encontrarão nos trabalhos aqui apresentados o referencial teórico que
poderá ajudá-los a otimizar o uso das ferramentas de SIG e dados espaciais. Com base nos exemplos e estudos de caso apresentados aqui, os usuários de SIG em universidades e instituições de
pesquisa poderão aproximar o foco das suas pesquisas de questões e problemas enfrentados por
conservacionistas em outras organizações.
O objetivo desta publicação é reunir iniciativas de pesquisadores e usuários de SIG no Brasil
que tenham diretamente ou indiretamente resultado em ações concretas de conservação da
biodiversidade ou guiado políticas públicas. Para tanto, nós convidamos 62 autores de 39 instituições, resultando nos 14 capítulos deste livro, distribuídos em cinco seções. Alguns capítulos são
suficientemente abrangentes e contêm diretrizes para a implementação de projetos ou para o desenvolvimento e a aplicação de metodologias similares em outras regiões. Gostaríamos, assim, de
preencher parcialmente a lacuna entre pesquisa e implementação, incentivando o desenvolvimento
de trabalhos aplicados de SIG, por meio da apresentação de estudos de caso que ilustram uma combinação de conceitos, métodos e aplicações, com foco especial na implementação dos projetos.
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SIG para restauração florestal
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1

Da fragmentação florestal à restauração da
paisagem: aliando conhecimento científico e
oportunidades legais para a conservação

1.1

A conservação ambiental por meio da Ciência

As modificações que os seres humanos causaram nos ecossistemas naturais
levaram à extinção de muitas espécies e colocaram em risco de desaparecimento milhares de outras (IUCN, 2007). Essas alterações ambientais
levam não apenas à perda da biodiversidade, mas também tem reflexos na
economia, na saúde e no bem‑estar das pessoas. A perda e fragmentação
dos hábitats naturais ocasionadas pela ocupação para a produção agrícola,
exploração madeireira, criações de gado e expansões urbanas são os principais vetores de pressão sobre os ambientes terrestres (Fahrig, 2003; Fischer;
Lindenmayer, 2007). No Brasil, todos os biomas sofrem, em diferentes intensidades, as consequências dessas atividades humanas. A Mata Atlântica
é um dos biomas brasileiros mais intensamente afetados pelas atividades
antrópicas; possui um grande número de espécies endêmicas, hoje muitas
delas ameaçadas (Machado; Drummond; Paglia, 2008; Metzger, 2009).
Restam entre 11% e 16% da cobertura vegetal original (Ribeiro et al., 2009),
o que a coloca na incômoda colocação do quarto hotspot de biodiversidade
mais ameaçado do planeta (Myers et al., 2000).
O conhecimento científico deve ser o principal norteador das atividades humanas, subsidiando ações práticas de conservação e manejo da biodiversidade a
fim de se evitar novas perdas do nosso patrimônio natural ou de se evitar aquelas que estão a caminho, bem como assegurar‑se da conservação dos serviços
dos ecossistemas naturais (Metzger, 2009). Embora ciências como a Biologia
da Conservação e a Ecologia da Paisagem estejam ainda em fase de maturação,
elas podem contribuir para tomadas de decisões, criando bases para a avaliação dos riscos de determinadas ações humanas, por meio da indicação das
melhores formas de restaurar um sistema natural, otimizando os recursos financeiros disponíveis. Muitos desses conhecimentos são fortemente baseados
em dados espaciais, visto que a localização, a configuração (disposição espacial)
e a composição dos padrões espaciais da paisagem são fatores fundamentais e
determinantes para o planejamento de paisagens sustentáveis.
Neste capítulo será ilustrado o papel do conhecimento científico para a prática da conservação, conectando conceitos gerados nas últimas décadas às ações
para o manejo, a conservação e a restauração ambiental, numa região prioritária
para conservação, o Pontal do Paranapanema, no Estado de São Paulo. Entremeados aos conceitos teóricos que embasaram essas ações serão mostrados:
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Conservação da biodiversidade com SIG

Com o mapa de uso do solo, produzido a partir
da classificação de imagens do satélite Alos de
2007 (Fig. 1.2), verifica‑se que a região hoje em
dia é composta predominantemente por pasto
(54,1%), seguido de áreas com vegetação nativa
que somam 15,6% e agricultura (15,5%), principalmente cana‑de‑açúcar (9,8%). Deve‑se ter em
mente ainda que a classificação “solo nu” (5,7%),
em grande parte, é designada a áreas que estão
sendo preparadas para o cultivo de cana‑de
‑açúcar (ver detalhes na Tab. 1.1). Os fragmentos
florestais variam entre cerca de 1 a 2.000 ha e
um destaque para a região é o Parque Estadual
do Morro do Diabo que possui uma área de aproximadamente 36 mil ha, constituindo o maior
remanescente desse tipo de floresta no Estado de
São Paulo. A região ainda conta com a Estação Eco-

lógica do Mico‑Leão‑Preto, composta por quatro
fragmentos que juntos somam cerca de 5.500 ha.

1.3

Fatores determinantes da 		
distribuição da biodiversidade
na região

Para verificar como a biodiversidade está distribuída nos fragmentos florestais da região
são usados como exemplo alguns resultados
de estudos sobre a avifauna, coletados durante três anos na região. Foram amostradas
28 áreas com diferentes tamanhos e graus de
isolamento: sete fragmentos pequenos (30‑80
ha), sete médios (100‑200 ha), sete grandes
(>400 ha) e sete áreas dentro do Parque Estadual do Morro do Diabo (controles; Fig. 1.3).
Considerando tanto a paisagem atual quanto

Fig. 1.2 Uso e ocupação do solo na região do Pontal do Paranapanema criado a partir de classificação da imagem Alos de
2007 (SP)
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Fig. 1.5 Cenário proposto para aumentar a conectividade da paisagem através de corredores florestais baseados em áreas
de Reserva Legal e APPs, Pontal do Paranapanema (SP)

conectividade é mais determinante na estruturação das comunidades nos fragmentos, poderiam
ser usados índices de conectividade para indicar
as áreas prioritárias.

1.5

Restauração florestal

O mapa gerado nesta análise está sendo usado
para influenciar em políticas públicas em que
são envolvidas o Ministério Público, a Cetesb
(Companhia Ambiental do Estado de São
Paulo), os proprietários de terra da região,
os assentamentos rurais, os órgãos de planejamento fundiário, como o Incra (Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e o Itesp (Fundação Instituto de Terras
do Estado de São Paulo) e as empresas produtoras de Etanol. Por meio de negociação
com esses atores locais, já foram restaurados
550 ha de floresta, ampliando as áreas dos
fragmentos, criando bosques agroflorestais

Conservacao_SIG.indb 21

em assentamentos rurais para funcionarem
como trampolins ecológicos – stepping stones
e conectando alguns dos remanescentes mais
importantes da região como fragmentos da
ESEC Mico‑Leão‑Preto e o P.E. Morro do Diabo
(Fig. 1.6).

1.6

Conclusões

O presente trabalho mostrou o processo histórico de fragmentação da região do Pontal
do Paranapanema, analisando a mudança da
estrutura da paisagem ao longo do tempo e
seus efeitos sobre a biodiversidade. Verificou
‑se que se nada for feito para restaurar parte
da cobertura florestal perdida na região, novas
extinções locais devem acontecer num futuro
próximo, como indicam os modelos que incorporam parâmetros das paisagens passadas
para prever as respostas das espécies de aves
na região. A implantação de corredores flores-
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2.1

Por que e como promover a adequação ambiental de
propriedades rurais?

A crescente demanda por alimentos e biocombustíveis tem resultado na expansão de áreas agrícolas sobre remanescentes naturais em todo planeta.
No Brasil, a expansão das áreas de pastagem, culturas de soja e cana‑de
‑açúcar são grandes responsáveis pelo aumento das áreas cultivadas, muitas
vezes realizadas sem um planejamento ambiental adequado, resultando em
degradação ambiental (Rodrigues et al., 2010). Juntamente com esse cenário de expansão de áreas agrícolas, há uma crescente preocupação com a
preservação ambiental suportada por leis ambientais cada vez mais restritivas e por uma pressão de mercados consumidores que exigem uma produção
de alimentos ambiental e socialmente sustentável (Rodrigues et al., 2009).
Em busca de melhores oportunidades de mercado e para evitar problemas
como multas ou autuações por descumprimento da legislação ambiental, as empresas agropecuárias estão aderindo a programas de adequação ambiental e a
certificação de suas áreas produtivas. Além disso, o respeito à legislação e o
ingresso em programas de certificação ambiental permitem o acesso a linhas
de crédito, especialmente voltadas para atividades ambientalmente responsáveis, que são disponibilizadas pelo International Finance Corporation (www.
ifc.org) por meio de contratos com grandes bancos brasileiros, entre eles Banco
do Brasil, Banco Real e Itaú‑Unibanco (Igari; Tambosi; Pivello, 2009).
Os programas de adequação ambiental visam estabelecer ações para uma
produção mais sustentável, respeitando as exigências legais quanto à proteção
dos recursos naturais. No Brasil, essas exigências incluem a preservação e/ou
a restauração da vegetação nas áreas de preservação permanente (APPs) nas
margens dos corpos d’água, variando de 30 m a 500 m de acordo com as características dos corpos d’água, e em áreas com declividade superior a 45° e topos
de morro. Outra exigência da legislação é a manutenção e/ou restauração da
vegetação natural de uma porcentagem das propriedades rurais na forma de reserva legal (RL), podendo variar de 20% nas áreas de Mata Atlântica e Cerrado
a 80% nas áreas de floresta amazônica (Lei Federal nº 4.771 de 1965). Além das
exigências legais, a adoção de práticas de conservação de solos e restauração de
áreas com baixa aptidão agrícola (solos rasos) são frequentemente exigidas por
órgãos certificadores, estimulando a adoção de boas práticas agrícolas (Rodrigues et al., 2010).
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definidas as ações mais adequadas de restauração florestal, em termos de sucesso e custo,
de forma individualizada para cada uma das
situações. Essa abordagem individualizada
baseada no uso atual, no histórico de ocupação e nas características da paisagem local
(região de entorno das propriedades) garante
que a resiliência, ou de forma muito simplista

27

o potencial de autorrecuperação dessas áreas,
seja adequadamente aproveitado, reduzindo
os custos e aumentando a possibilidade de sucesso das ações de restauração.
Vale ressaltar que numa mesma região e até
em uma mesma propriedade, devem ser usadas
diferentes metodologias de restauração, de acordo
com as características específicas de cada situação

Fig. 2.1 (A) Mapa de adequação ambiental com as diferentes situações identificadas no interior das propriedades; (B) defi‑
nição das estratégias de restauração das áreas de preservação permanentes de acordo com a situação ambiental mapeada
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Fig. 2.3 (A) Localização das propriedades analisadas com remanescentes de vegetação natural que ocorrem na pai‑
sagem. (B) Localização das áreas de preservação permanentes (APPs) e áreas abandonadas a serem restauradas no
contexto da paisagem

consideradas nas análises. Uma das maneiras de
definir a capacidade de dispersão é a partir do conhecimento dos organismos presentes na região e
de sua capacidade de deslocamento. Porém, a obtenção de dados sobre a capacidade de dispersão
em diferentes classes de uso do solo da paisagem
requer a coleta e monitoramento de muitos indivíduos, sendo uma tarefa custosa e de difícil
realização. Uma alternativa à falta de dados de
dispersão para paisagem analisada é o uso de informações presentes na literatura e de simulações
de diferentes capacidades de dispersão. Para definir uma capacidade de dispersão para os cálculos
de dIIC foi feita uma análise do comportamento
do índice IIC da paisagem. Para isso foram feitas
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simulações de 23 diferentes capacidades de deslocamento de espécies que variaram de 100 a
5.000 m (Fig. 2.4A).
A partir dos resultados dos valores de IIC para
as diferentes capacidades de deslocamento simuladas foi possível notar que para organismos com
capacidade de deslocamento inferior a 500 m, não
há alteração no valor de IIC, ou seja, não existe
uma diferença de conectividade para organismos
que se deslocam 100, 200 ou 300 m (Fig. 2.4A).
Dessa forma, optou‑se por adotar uma capacidade
de deslocamento equivalente a 1.000 m para os
cálculos de dIIC, uma vez que esta capacidade de
deslocamento foi encontrada para diversos organismos presentes na Mata Atlântica (Crouzeilles;
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3.1

O pacto pela restauração da Mata Atlântica

Nos últimos 150 anos, o Brasil tem desempenhado um papel pioneiro no
desenvolvimento de políticas proativas e eficazes de conservação ambiental
e iniciativas de restauração ecológica (Joly et al., 2010). Enquanto a taxa
inaceitavelmente elevada de desmatamento no país é bem divulgada, esta
outra realidade não é bem conhecida fora do Brasil.
Sobretudo, há um contexto institucional que favorece o financiamento
de ações de restauração, seja por Pagamento por Serviços Ambientais, ou no
âmbito internacional, pela aplicação de Mecanismos de Desenvolvimento
Limpo (MDL) e Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD).
Há ainda o respaldo legal do Código Florestal Brasileiro Lei nº 4.771 de 1965,
que estabelece Áreas de Preservação Permanente (APPs) e Reservas Legais
(RLs) em áreas rurais. Pelo Código, há um enorme passivo ambiental em áreas
de APPs e RLs ocupadas por cultivos agrícolas ou que apresentam reduzido
potencial de produção agropecuária e que se encontram ocupadas por pastagens com baixa produtividade. De acordo com a legislação vigente, essas áreas
deveriam ser convertidas para vegetação nativa tanto pelo seu valor biológico
quanto pelos serviços ambientais que podem oferecer. Há atualmente na Mata
Atlântica numerosas propriedades rurais, localizadas em áreas declivosas, que
se encontram ocupadas por pastagens de baixa produtividade e que poderiam
ser revertidas em florestas de produção com espécies nativas, com o retorno
econômico pela exploração sustentada da floresta recuperada ou pelo pagamento por serviços ambientais. Outras áreas, com as mesmas características,
poderiam ainda ser utilizadas para a compensação do déficit de RLs de propriedades rurais localizadas em regiões de maior aptidão agrícola, na mesma bacia
hidrográfica (Silva et al., 2011).
Proteger os fragmentos florestais e promover a conectividade funcional da
paisagem é fundamental para que a tendência atual de isolamento e degradação
dos remanescentes e a extinção de espécies possa ser revertida (Ribeiro et al.,
2009). A restauração florestal é atualmente considerada como uma das maiores
prioridades para a conservação da Mata Atlântica (Metzger et al., 2009; Ribeiro et al., 2009).
A conservação e restauração da biodiversidade na Mata Atlântica dependem
de estratégias e projetos de longo prazo que possam melhorar a conectividade
da paisagem e a disponibilidade de hábitats para um grande número de espé-
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yy Malha hidrográfica, em escala máxima
1: 100.000, cujas fontes estaduais e IBGE
encontram‑se listadas no Quadro 3.1.
yy Unidades de Conservação disponibilizadas
pelo Ibama, MMA e órgãos estaduais.
Todos os dados descritos no Quadro 3.1
foram padronizados e convertidos para a Projeção Cônica Equivalente de Albers com Datum
América do Sul, de 1969. Os limites do bioma
considerados na análise foram os definidos por
IBGE (2004). Alterações aos limites oficiais do
bioma foram incorporadas na segunda versão do
mapa de áreas potenciais cuja divulgação é prevista para 2011.

3.3

Procedimentos metodológicos

Os critérios definidos nas oficinas realizadas e discussões que precederam as
análises foram espacializados com auxílio de
ferramentas específicas de geoprocessamento
detalhadas a seguir.

3.3.1 Áreas de Preservação Permanente

Quadro 3.1 Fontes e escalas dos dados
		
vetoriais de hidrografia		
		
utilizados no presente estudo
UF

Fonte e ano de coleta

Escala

RS

IBAMA (2008)

1:100.000

SC

IBGE (2008)

1:50.000 e 1:100.000

PR

SEMA (2008)

1:50.000 e 1:100.000

SP

DAE (2005)

1:50.000

RJ

Fundação CIDE (2008)

1:50.000

MG

IEF (2006)

1:25.000

ES

IBGE (2008)

1:50.000 e 1:100.000

BA

IBGE (2008)

1:100.000

AL

Embrapa Solos (2008)

1:50.000 ‑ 1:100.000

PE

Embrapa Solos (2008)

1:50.000 ‑ 1:100.000

MS

Imasul (2008)

1:100.000

PI

Fora do Limite Bioma Mata
Atlântica IBGE (2004)

MA

Fora do Limite Bioma Mata
Atlântica IBGE (2004)

CE

Fora do Limite Bioma Mata
Atlântica IBGE (2004)

SE

SRH do Estado de Sergipe
(2009)

PB

AESA do Estado da Paraíba 1:100.000
(2009)

RN

SEMARH (2009)

GO

Sem dados

1:100.000

1:100.000

Ciliares (APPC)
São as APPs localizadas ao longo de corpos
d’água, conforme Resolução do Conama
302/2002 que se encontram desprovidas da
cobertura vegetal nativa. As APPC foram
identificadas com base em uma análise de proximidade (ferramenta buffer do ArcGIS) que
considerou a distância de até 30 m dos córregos e rios com largura inferior a 10 m; até
100 m dos reservatórios e rios com largura superior a 10 m; até 50 m das nascentes.
As bases cartográficas utilizadas não indicam
a largura dos corpos d’água. Desta forma, os rios
classificados como intermitentes nos mapas digitais de hidrografia foram classificados como com
largura inferior a 10 m.
Os polígonos resultantes foram sobrepostos
aos mapas digitais da cobertura florestal remanescente (Cruz at al., 2006) a fim de identificar
as áreas sem cobertura vegetal nativa, segundo o
estudo (Tab. 3.1).
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3.3.2 Áreas de Preservação Permanente
nos Topos de Morros ou Montanhas
(APPM)
No mapeamento de APPs de topos de morros
e montanhas, foi aplicada a metodologia que
considera os parâmetros estabelecidos pela
Resolução do Conama 302/2002, em que
se define topos de montanhas como 1/3 de
elevações maiores de 300 m de altitude, enquanto os morros são feições com elevação
entre 50 até 300 m e com declividade maior
que 12º. Esta metodologia adota o aplicativo
Topographic Position Index (TPI) ou Índice de
Posição Topográfica, disponível para o software
ArcView 3.2 (Jenness, 2004) que calcula um
Índice de Posição Topográfica.
A base algorítmica é relativamente simples,
o TPI compara a elevação de cada pixel de um
modelo digital de elevação do terreno com a
média da elevação dos pixels vizinhos. TPI com
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4

LegalGeo: um aplicativo para a identificação
das áreas potenciais para recuperação
e implementação de
no

4.1

Cerrado

Reservas Legais

Reserva Legal em propriedades rurais

A atual legislação brasileira estabelece que as propriedades rurais devem
manter uma parte do imóvel coberta com vegetação nativa, denominada
Reserva Legal (RL). A área exigida é determinada em função da região e
do tipo de vegetação existente onde a propriedade está localizada, podendo
variar de 20% até 80% da área total do imóvel.
A RL foi instituída pelo Código Florestal de 1965 com o objetivo de promover “o uso sustentável dos recursos naturais, a conservação e reabilitação dos
processos ecológicos, a conservação da biodiversidade e o abrigo e proteção de
fauna e flora nativas” (Brasil, 1965). Na sua concepção original, as RLs tinham
como objetivo servir de reserva natural de madeira e lenha para os proprietários rurais. Esse conceito foi alterado ao longo do tempo, principalmente em
decorrência da rápida degradação do meio ambiente. A tendência atual é que as
RLs possam também promover a conservação da biodiversidade, permitindo ao
proprietário desenvolver algumas atividades econômicas nessas áreas, como a
coleta de frutos e sementes, desde que a vegetação não seja suprimida.
Embora a legislação que trata do assunto tenha sido estabelecida em 1965
(BRASIL, 1965), a maioria das propriedades rurais no Brasil ainda não possui
a RL regularizada ou plenamente constituída. Várias causas podem ter contribuído para essa situação como: a fiscalização e monitoramento deficientes por
parte dos órgãos responsáveis e a falta de comprometimento dos proprietários
rurais com as questões ambientais.
Para tentar mudar este quadro, em 2001 foi instituída a Medida Provisória
(MP) 2.166 (Brasil, 2001), que apresentava três alternativas aos proprietários
rurais para implementar efetivamente as RLs. São elas: 1. plantio de espécies
nativas na porção de 1/10 da área total destinada a RL, a cada três anos; 2.
regeneração natural da vegetação nativa da área degradada destinada a RL e;
3. compensação da RL extra‑propriedade. Por sua vez, cabe ao proprietário do
imóvel rural decidir qual alternativa melhor atende aos seus interesses e, ao
mesmo tempo, cumpre com os requisitos determinados em lei.
Diversos estudos foram elaborados para compreender os critérios mais
apropriados para a alocação de RLs (Molin; Stape, 2007; Delalibera et al.,
2008), principalmente analisando o uso e a cobertura do solo com dados socioeconômicos. No estudo realizado por Molin e Stape (2007) na área da
Estação Experimental de Ciências Florestais de Itatinga (USP/ESALQ),
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leiteira é a principal atividade econômica onde o
relevo acidentado é predominante (Fig. 4.1).
A região da bacia do alto Rio São Lourenço
passou por um intenso processo de conversão
da vegetação restando, atualmente, aproximadamente 30% de remanescente da cobertura original.
A vegetação de Cerrado é encontrada principalmente nos terrenos planos ou em áreas onde o
solo é raso e pouco fértil. Por sua vez, a vegetação
arbórea está localizada ao longo dos rios, onde
o solo é mais profundo e fértil e, também, pela
maior disponibilidade de água.
As fontes de informação apresentadas na
Tab. 4.1 foram utilizadas para a localização de áreas
candidatas para alocação de RL na região de estudo.

4.4 A implementação do LegalGeo
Como previsto pela MP 2.166 de 2001 (Brasil,
2001), o proprietário rural tem três opções

para adequar o seu imóvel à legislação em
vigor, sendo que a definição do melhor local
para a implementação da RL deve ser decidida em conjunto com o proprietário e o
órgão fiscalizador.
Com base no mapa de vegetação nativa,
das Reservas Legais averbadas, localização das
APP e UCs, foram elaborados modelos espaciais
considerando‑se três cenários para a implementação de RL:
1‑ A implementação da RL em vegetação remanescente dentro da propriedade; 2‑ A compensação
das RL fora da propriedade; 3‑ A identificação das
melhores áreas para a recuperação da vegetação.
A identificação dos locais potenciais para
implementação das áreas de RL foi realizada
por meio do aplicativo LegalGeo, que foi desenvolvido como uma extensão para o programa
ArcGIS 9.3 (Esri, 2008), utilizando a linguagem

Fig. 4.1 Localização da bacia do alto Rio São Lourenço
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4.5

Resultados da aplicação			
do LegalGeo

Foram gerados os três cenários para a alocação
de RL, conforme previsto na MP 2.166, sendo
mostrados a seguir.

4.5.1 Cenário 1: implementação de RL em
áreas com cobertura vegetal nativa
dentro da propriedade
O resultado da análise indica que as áreas
recomendadas para implementação de RL
se concentram principalmente no interior
dos remanescentes de maior extensão e que
ainda não estão sob algum nível de proteção
(Fig. 4.9). Além disso, os remanescentes que
interligam os diversos fragmentos entre si
são considerados de maior importância, já que
podem constituir corredores utilizados para a
movimentação da fauna.

65

4.5.2 Cenário 2: compensação de RL fora
da propriedade
O resultado obtido por meio da ferramenta LegalGeo mostra os remanescentes de vegetação
com maior valor de conservação na área analisada que podem, eventualmente, servir para
compensação de RL entre as propriedades localizadas nesta região (Fig. 4.10).

4.5.3 Cenário 3: áreas candidatas à		
recuperação florestal
O processo de ocupação da região da bacia do
alto rio São Lourenço é antigo. Ao longo deste
período, a vegetação original deu espaço para a
atividade agropecuária, restando atualmente
em torno de 254.000 ha de vegetação, que
correspondem a 33% da área total da bacia.
Como o estado do Mato Grosso está inserido
na Amazônia Legal, o percentual de RL varia

Fig. 4.9 Local mais apropriado para alocação de RL considerando a conservação da biodiversidade. Em vermelho as áreas de
maior potencial, enquanto que em verde são áreas com restrição, seja APP ou RL já implementada
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Seção 2
Aplicações de SIG para conservação
da biodiversidade marinha
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5

SIG na linha de frente da conservação
marinha: gestão para a conservação da
região dos Abrolhos, BA

No mundo inteiro, recifes de coral, manguezais, bancos de gramíneas marinhas e outros ecossistemas marinhos tropicais altamente biodiversos estão
em grave declínio (Hughes, 1994; Pandolfi et al., 2003). Impactos antrópicos estão degradando a qualidade da água, a característica dos hábitats e a
estrutura ecológica dos sistemas costeiros que proveem preciosos, e ainda
pouco valorizados, serviços ecossistêmicos. Durante boa parte do século XX,
o colapso dos ecossistemas marinhos foi subestimado, e apenas algumas
poucas espécies‑bandeira de mamíferos marinhos, aves e tartarugas foram
sendo reconhecidas como ameaçadas de extinção. Entretanto, pesquisadores vêm constatando que milhares de espécies marinhas, desde pequenos
invertebrados até grandes peixes predadores, se tornarão extintos nas próximas décadas se a degradação dos oceanos não for rapidamente revertida
(Worm et al., 2006). Estas perdas massivas de espécies vão provocar efeitos na estrutura da cadeia alimentar, afetando a funcionalidade de todo o
ecossistema costeiro e marinho a níveis que desafiam o conhecimento atual
sobre a dinâmica destes sistemas (Norse; Crowder, 2005; Rogers; Laffoley,
2011). Além disso, muitas atividades pesqueiras marinhas estão atualmente à beira de um colapso, principalmente as costeiras e aquelas que têm
como alvo grandes peixes predadores (Pauly et al., 2003) ou que utilizam
artes de pesca destrutivas para os hábitats (p.ex., pesca de arrasto em áreas
recifais, pesca com bombas). Esta crise global traz um desafio sem precedentes não somente para a conservação da biodiversidade, mas também
para a subsistência de milhões de pessoas que dependem de ecossistemas
costeiros saudáveis. Na maioria dos países, as agendas seguem focadas
no desenvolvimento econômico, com poucas preocupações de longo prazo
com a sustentabilidade dos recursos naturais e à revelia da conservação da
biodiversidade.
Este capítulo descreve como duas instituições parceiras, Conservação Internacional (CI) e Instituto Baleia Jubarte (IBJ), vêm utilizando e promovendo o uso
de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) para abordar problemas de conservação na região dos Abrolhos, na costa leste do Brasil. Essa região compreende
dois bancos marinhos que pertencem à plataforma continental – Abrolhos e
Royal Charlotte, com uma área total de águas rasas de 56.000 km2 (Fig. 5.1).
A região concentra a maior biodiversidade marinha do oceano Atlântico Sul,
os maiores recifes coralíneos (Werner et al., 2000) e a principal área de repro-
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Fig. 5.2 Mapa da região de Abrolhos mostrando a distribuição inicial dos blocos exploratórios de óleo e gás que seriam ofe‑
recidos no leilão internacional de 2003 e os níveis de sensibilidade ambiental na região. O estudo técnico e a área de exclusão
de blocos exploratórios proposta subsidiaram a decisão do governo e a ação judicial que evitaram a oferta de blocos no leilão
de 2003
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Seção 3
Mapeamentos participativos em Unidades de
Conservação e Terras Indígenas
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6

Unidades de conservação na Amazônia
Brasileira: exemplos da adoção de
sistemas de informações geográficas
participativos

(SIGPs)

No Brasil, as unidades de conservação (UCs) estão divididas em dois grupos:
uso sustentável (UCUS) e proteção integral (UCPI) (SNUC, 2000). Estes
grupos diferem‑se em seus objetivos de conservação e restrições de uso,
pois as UCPI não permitem o uso direto dos recursos, restringindo a permanência de populações humanas em seu interior. Suscintamente, pode‑se
dizer que o objetivo básico das UCPI é preservar a natureza, enquanto o das
UCUS é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de
parcela dos seus recursos naturais. A criação de UCUS no Brasil é um processo antigo: a primeira Floresta Nacional Brasileira (Flona Araripe‑Apodi)
foi criada em 1946; a Flona Caxiuanã, primeira da região amazônica, em
1961; a primeira Área de Proteção Ambiental (APA) federal em 1982; a
primeira Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) em 1984; e a primeira Reserva Extrativista (RESEX) federal em 1990 (ICMBio, 2009). Até o
final da década de 1980, as UCPI eram criadas em maior número na região
Amazônica, quando comparadas às UCUS. Com o fortalecimento dos movimentos sociais no país e com a consequente aproximação desse movimento
de outros setores da política brasileira, em especial do setor ambiental, o
balanço entre as categorias vem se alterando em favor das UCUS. Em algumas regiões do Brasil, e em especial na Amazônia, a questão do acesso
aos recursos naturais está diretamente ligada à posse da terra. Observa‑se,
então, que em determinadas situações, as UCs desempenham um papel de
elemento ordenador do território e da paisagem. Algumas UCUS, principalmente as RESEX, passam, portanto, a ser criadas primariamente não com
a finalidade de conservar a biodiversidade, mas como forma de assegurar
direitos de uso da terra por parte de populações extrativistas, como seringueiros e castanheiros.
Paralelamente a este movimento, em nível estadual na Amazônia surgem
iniciativas alternativas, como o modelo das Reservas de Desenvolvimento
Sustentável (RDS) de Mamirauá, no município de Tefé (Amazonas), e do Rio Iratapuru, em Laranjal do Jarí (Amapá). Desta forma, a década de 1990 foi, então,
marcada por um salto significativo no número e área das UCs destinadas ao uso
sustentável dos recursos naturais. O Brasil tem cerca de 51 milhões de hectares
(ha) de UCPI federais e estaduais, e 109 milhões de ha de UCUS (ISA, 2009).
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Fig. 6.1 Localização das Reservas de Desenvolvimento Sustentável Urariá e Cujubim e da Floresta Estadual de Maués, três
unidades de conservação de uso sustentável do Estado do Amazonas

locais, os regatões. Atividades voltadas à subsistência, como caça, agricultura e, em menor grau,
à pesca, também são práticas correntes na área.

6.2

Construção de um SIGP			
e modelagem espacial
6.2.1 Obtenção dos dados

Para o mapeamento participativo, um cronograma de visitas às comunidades das UCs foi
estabelecido, prevendo a realização de reuniões
com pelo menos um dia de duração em cada
uma delas. As reuniões foram agendadas com
antecedência, por meio de convites aos líderes
comunitários, divulgação via rádio ou enviados impressos por portadores. As reuniões
eram iniciadas com esclarecimentos básicos
sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e suas categorias; resposta às dúvidas
dos moradores sobre questões fundiárias, uso
dos recursos naturais, legislação vigente, orga-
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nização comunitária; e possíveis conflitos pelo
uso de recursos. Esta abordagem era frequentemente necessária em função da constatação
de que, em geral, há um baixo grau de entendimento sobre a criação e gestão de UCs por
parte da grande maioria dos comunitários.
Após esses esclarecimentos, iniciava‑se a
apresentação das cartas‑imagem, mapas, acompanhados de noções básicas de cartografia
(Fig. 6.2). Em seguida, foi feita a padronização
de toponímias, para a localização e identificação
dos principais rios, comunidades, casas isoladas
e outros pontos de referência relevantes. Quando
os moradores se mostravam familiarizados
com o material cartográfico, era apresentada a
metodologia a ser utilizada para o SIGP.
Nas experiências descritas, foi adotado um
sistema composto de cartas‑imagem nas escalas
1:40.000, 1:100.000 ou 1:250.000 – dependendo
do tamanho da área em questão – obtidas de ima-
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Fig. 6.3 Exemplo de resultado final da
execução de um Sistema de Informações Geo‑
gráficas Participativo na Floresta Estadual de
Maués, Amazonas

podem ser determinados de acordo com o tipo
de informação e modelagem que se deseja.
Podem ser desenhados buffers ao redor de cada
casa mapeada a fim de se estabelecer uma área
mínima sob influência direta daquela casa, ou
ainda buffers ao redor de cada ponto de pesca
ou caça para se estabelecer a área utilizada por
um caçador ou pescador. Esses buffers podem
ser estabelecidos a partir de informações
disponibilizadas pelos próprios moradores
entrevistados, ou baseados em informações
disponíveis em literatura sobre os padrões de
uso espacial por caçadores e coletores (Peres,
2001; Jerozolimski; Peres, 2003; Parry;
Barlow; Peres, 2009).
Mesmo que para suas atividades de caça, pesca
ou extrativismo, os comunitários se afastem mais
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do que a distância informada, é possível produzir
cenários mais ou menos conservadores. Assim, a
aplicação de buffers permite uma estimativa da
área de uso (área de influência) nas UCs. Como
exemplo, utilizamos polígonos computando‑se
uma área circular de 1 km de raio a partir de todos
os pontos indicados para se ter uma ideia da área
sob influência direta dos moradores. Outro exemplo é o uso de buffers de 2 km de raio ao redor de
cada ponto registrado para extrativismo e caça.
Esses valores utilizados são arbitrários, bastante
conservadores e podem subestimar a real área
usada pela comunidade, uma vez que é frequente
que os seus moradores se afastem mais do que
essa distância quando saem para a caça, pesca ou
extrativismo (Peres, 2001; Jerozolimski; Peres,
2003; Parry; Barlow; Peres, 2009). Entretanto,
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EtnoSIGs: ferramentas para gestão
territorial e ambiental de terras indígenas

Em 1911, o etnólogo Theodor Koch‑Grunberg fez as seguintes observações
sobre a confecção de mapas por indígenas em uma aldeia Taurepang, ao sopé
do monte Roraima, extremo norte do Brasil.
Também peço aos índios daqui que façam desenhos a lápis... Uma folha mostra
todas as montanhas e cumes ao redor do Roraima com sua forma característica. Dois desenhos são especialmente interessantes e comprovam um excelente
talento e uma visão notavelmente perspicaz para as condições topográficas de
uma grande região. São dois mapas detalhados dos sistemas fluviais do Kukenáng e do Yuruaní com as serras a eles pertencentes.
Dois ou três amigos ficam constantemente sentados à volta do desenhista e o
ajudam por meio de indicações explicativas, ou, às vezes, eles próprios também
desenham em seu lugar com o lápis. Diferenças de opinião são decididas por
meio de longa deliberação antes de o desenhista traçar com firmeza a próxima
linha (Koch‑Grunberg, 1924).

Cem anos depois, o “etnomapeamento” continua sendo ferramenta importante de diálogo intercultural, não somente sobre o conhecimento étnico das
paisagens, mas também sobre o uso cultural, distribuição dos recursos naturais, impactos ambientais, entre outras informações.
A representação espacial de um ecossistema do ponto de vista humano,
como no caso do etnomapeamento, é o ponto de partida para examinar os
processos complexos que os seres humanos, via cultura, aplicam ao substrato
natural (Rindfuss; Stern, 1998). Recentemente, com o avanço das tecnologias
de computação, Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e sensoriamento
remoto, o etnomapeamento ganhou maior precisão, permitindo uma melhor
interpretação e separação das unidades de paisagem e possibilitando, cada
vez mais, o diálogo entre o conhecimento étnico e as diversas fontes de informações georreferenciadas (Robbins, 2003). A conjugação do conhecimento
étnico com as ferramentas de análise espacial e sensoriamento remoto abre
um leque de possibilidades para a gestão de terras indígenas (ESRI/Intertribal GIS Council, 2001; Chambers et al., 2004). Essa integração entre o
conhecimento tradicional e as ferramentas de SIG é um fenômeno relativamente recente, e os primeiros registros foram realizados no Canadá e Alasca
na década de 1960, sendo difundido para outras regiões do mundo a partir de
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é a vetorização das informações que representam o conhecimento tradicional que foram
desenhadas pelos indígenas. Em seguida, as informações extraídas são separadas em camadas
de informações etnográficas (roças, caça, pesca,
extrativismo, criações de animais, áreas sagradas, entre outras), possibilitando a integração
com as demais camadas de informações previamente disponíveis no SIG (altimetria, vegetação,
solos, rios, bacias hidrográficas, estradas, fazendas, imagens de satélite etc.).
Cabe ressaltar que a metodologia proposta
é direcionada somente a interface do etnomapeamento com o SIG. Os métodos etnográficos
intrínsecos ao processo de etnomapeamento não
são abordados neste capítulo.
Para o domínio das ferramentas de SIG e a
participação dos indígenas, faz‑se necessária a
capacitação de jovens nas ferramentas de SIG,
proporcionando, dessa forma, autonomia para a
gestão das terras pelas organizações indígenas.
Pode‑se, ainda, aventar a possibilidade do EtnoSIG
se transformar em ferramenta efetiva de gestão
territorial e ambiental de uma terra indígena, a
partir do retorno cíclico de novas informações e
a elaboração de novos produtos para discussão,
uso e aprimoramento por parte das comunidades. Esse nível de amadurecimento vem sendo
experimentado por diversos povos indígenas
norte‑americanos (ESRI/Intertribal GIS Council,
2001; ESRI, 2009), mas ainda é um grande desafio
para as TIs do Brasil.

7.3

Estudos de caso: Levantamento
Etnoambiental do Complexo
Macuxi‑Wapixana (Roraima)

O Levantamento Etnoambiental do Complexo
Macuxi‑Wapixana (Roraima) foi o último de
uma série de levantamentos etnoecológicos
realizados no âmbito do Projeto Integrado
de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL/Funai). No
caso de Roraima, o levantamento teve foco
em nove TIs da região do Lavrado (savanas) do Estado, onde há 27 TIs (Miller et al.,
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2008). O etnomapeamento se mostrou um
método muito útil durante o Levantamento
Etnoambiental, na medida em que permitiu
obter, em um tempo curto, informações espaciais sobre o uso dos recursos naturais, sua
distribuição e restrições causadas por limitações de território. O Quadro 7.1 exemplifica
informações sobre impactos ambientais levantadas nos mapeamentos participativos do
Levantamento Etnoambiental do Complexo
Macuxi‑Wapixana.
Além da aquisição de informações espaciais
relevantes, as reuniões de etnomapeamento
foram momentos para registrar detalhes sobre
alguns temas específicos, na medida em que os
participantes passavam noções de espaço, território e recursos naturais para o papel. Para os
técnicos que acompanham esse processo, surge a
possibilidade de fazer perguntas mais específicas
sobre padrões de uso de recursos naturais, suas
mudanças históricas e percepções sobre a sustentabilidade desse uso, entre outras. O processo
de confecção do etnomapa com a participação de
membros da comunidade de várias gerações trocando e confirmando informações é um momento
muito rico de difusão do conhecimento tradicional entre os indígenas (Fig. 7.1).
Dentre as sete terras indígenas em que o etnomapeamento foi realizado, foram selecionadas três
como estudo de caso: TI Boqueirão, TI Moskow e TI
Barata‑Livramento. A seleção dessas terras foi baseada nas reflexões que os etnomapas geraram e no
seu potencial para contribuir na gestão territorial e
ambiental. Para essas terras são apresentadas aplicações práticas da metodologia proposta na seção
anterior, por meio do cruzamento de informações
geográficas disponíveis (limites de TIs, hidrografia e estradas, classificação da vegetação, curvas de
nível e bacias hidrográficas) com o conhecimento
étnico extraído de etnomapas (uso e distribuição
de recursos naturais e impactos ambientais). Como
exemplo da integração de dados e análises em
SIG, é apresentado o cálculo de superfícies com as
densidades dos diferentes usos tradicionais pelas
comunidades indígenas. Mapas de densidade de
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Fig. 7.4 Mapa de saída do Sistema Etnográfico de Informação Geográfica (EtnoSIG), demonstrando a distribuição e uso dos
recursos naturais, impactos ambientais e outras informações relevantes da Terra Indígena Moskow

terra e os costumes dos indígenas, uma vez que
os vigilantes da empresa responsável pelo florestamento do Lavrado impedem o trânsito dos
indígenas para suas áreas tradicionais de pesca.
De acordo com os indígenas, o monocultivo
de Acácia provocou aumento nas populações de
abelhas africanizadas, as quais se instalam nos
buritizeiros, oferecendo riscos quando os indígenas retiram palha para cobrir suas casas. Há
também uma preocupação pelo possível efeito da
redução da disponibilidade de água no lençol freático em razão do aumento da evapotranspiração
dos plantios. Neste exemplo da TI Moskow, o sensoriamento remoto foi usado para o mapeamento
das áreas de plantios de Acácia no Lavrado, permitindo a comparação dessas informações com
os relatos dos indígenas sobre a localização das
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regiões com maior incidência de cobras e abelhas
africanizadas.
A Fig. 7.5 demonstra o cruzamento das superfícies de densidade de uso (agricultura e caça)
calculadas com base nos etnomapas com a cobertura da terra obtida por sensoriamento remoto.
É possível verificar a importância das áreas com
cobertura florestal nativa para a manutenção das
práticas tradicionais do povo Wapixana. A grande
mancha de mata nativa, onde a TI Moskow está
situada, é utilizada para caça e agricultura.
Observa‑se também a divisão espacial das práticas tradicionais, onde a região central da mancha
de floresta é utilizada para caça, enquanto as
periferias são usadas para agricultura. A prática
tradicional de estabelecer roças nas bordas das
manchas de floresta nativa se deve a possibilidade
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Etnomapeamento na Terra Indígena
Poyanawa (Acre)

O nosso trabalho nessa oficina requer uma atenção especial de cada um de nós
que representa a nossa comunidade... Nestes 24.499 hectares da Terra Indígena
Poyanawa, vamos pensar quantas pessoas têm hoje, quanto vão ser daqui a cinco,
oito, dez anos. Será que vai tá comportando? Nós vamos mostrar nos mapas que
fizemos todos recursos naturais que existem na Terra Indígena. O que tem fora
da nossa terra? Aonde nós pretendemos ir? Aqui vocês tão vendo como é que
tá toda situação da trituração da mata em torno da terra, perto da linha seca,
perto da maloca. Você pode ver que a imagem do mapa é clara. Então, pessoal,
esse é o mapa que nós temos com essa fotografia. É através de satélite... Em cada
mapa desse daí, a situação onde tem mais caça, peixe, onde é que tá os lagos na
confluência do rio; quanto nós temos de área alagada na nossa terra. É importante que todo mundo saiba como é a situação geográfica de toda a nossa terra...
(Joel Poyanawa, 2006).

Julieta Matos Freschi
Secretaria de
Estado do Ambiente
do Rio de Janeiro

Renato Antonio
Gavazzi
Programa Ambiental
da Comissão Pró‑Índio
do Acre (CPI‑Ac)

Em 2004, atividades de etnomapeamento foram iniciadas em Terras Indígenas do Estado do Acre, em um contexto de formação de atores indígenas,
apoiando processos comunitários de gestão territorial e ambiental que já estavam em andamento há quase 30 anos (Gavazzi, 2010; Correia, 2007). A partir
de 1979, lideranças, professores, agentes de saúde e agentes agroflorestais indígenas são formados. Esses atores atuam em iniciativas contínuas, no campo
dos currículos como no campo das práticas e políticas, o que vem propiciando
um acúmulo de conhecimentos e conquistas, solidificadas nos campos político,
territorial, educacional, da saúde e do meio ambiente. A formação de agentes
agroflorestais indígenas (AAFIs), mais especificamente, começa ainda em 1996,
com a formação de 15 AAFIs de três TIs, representantes de quatro povos indígenas. Passados 15 anos, são hoje 126 AAFIs de 25 TIs e 11 povos, formados e em
formação, baseada em currículo de Ensino Médio profissionalizante aprovado
pelo Conselho Estadual de Educação do Governo do Estado do Acre. O “Etnomapeamento em oito Terras Indígenas localizadas na faixa de fronteira Brasil/
Acre‑Peru/Ucayali”, com o apoio da The Nature Conservancy (TNC) e da Fundação Gordon and Betty Moore, é coordenado pelo Setor de Agricultura e Meio
Ambiente da Organização Não Governamental (ONG) Comissão Pró‑Índio do
Acre (CPI‑Ac) e pela Associação do Movimento dos Agentes Agroflorestais Indígenas do Acre (AMAAIAC), que fazia parte do “Projeto Transfronteiriço de
Conservação da Região da Serra do Divisor (Brasil‑Peru)”. O Projeto Transfron-

Conservacao_SIG.indb 125

9/8/2012 17:24:09

Etnomapeamento na Terra Indígena Poyanawa (Acre)

emperrado na Funai por quase 20 anos, só finalizado pela insistência de lideranças, de um
grande empenho de mobilização comunitária,
com apoio da Associação Poyanawa e de seus
parceiros (Levinho et al., 1984; Aquino, 1985;
1990; Oliveira, 1992; AAPBI, 1999; Lima,
2002; Iglesias, 1999a; 1999b; 2000).
A TI Poyanawa tem características particulares em relação à maioria das outras TIs do Acre
(Fig. 8.1). Fica extremamente próxima a dois
municípios por via terrestre (Mâncio Lima, a
30 minutos; Cruzeiro do Sul, a 90 minutos); os 571
moradores (segundo a AAPBI, em 2010) ocupam
apenas duas aldeias (Barão e Ipiranga), separadas
unicamente por um igarapé e atravessadas pelo
ramal rodoviário que vem de Mâncio Lima.
É uma das únicas TIs acreanas que tem sistema elétrico público, e a maioria das casas tem
geladeira e televisão. Ainda, o governo construiu em cada aldeia um poço artesiano com uma
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grande caixa d’água que abastece as casas (apenas
uma cacimba de olho d’água ainda é utilizada).
Outra característica peculiar da TI é que grande
parte de sua extensão está coberta por várzea,
uma área alagada que, apesar de imprópria para o
plantio, serve como fonte estratégica de recursos
pesqueiros e abriga grande quantidade de buritis,
uma palmeira extremamente importante para a
economia indígena local.
Desde 1996, a comunidade controla a derrubada
de áreas de mata nativa. Com apoio de um trator
mecanizado, reutilizam grandes extensões de terra,
abertas há muito tempo, para o plantio de roças
de macaxeira (mandioca). Outra característica
marcante é a forte tradição dos Poyanawa na produção de farinha. Na TI, há duas casas de farinha
construídas pelo Governo, além de outras, artesanais. Eles produzem em grande quantidade, vendem
o produto nos municípios próximos e também
para o Sebrae que normalmente paga o melhor preço.

Fig. 8.1 Mapa do Acre com a localização em destaque da Terra Indígena Poyanawa
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Monitoramento e mapeamento participativo
da caça na Terra Indígena Praia do
Carapanã (Acre)

As terras indígenas representam mais de 20% de florestas em Áreas Protegidas na Amazônia Brasileira (Carneiro Filho; Souza, 2009). Essas reservas
têm papel significativo na conservação e no manejo dos recursos naturais,
responsável por evitar desmatamento e degradação florestal por fogo (Nepstad et al., 2006; Malhi et al., 2008). Por outro lado ainda há um inflamado
debate sobre a capacidade das terras indígenas conservarem a fauna cinegética (Peres; Nascimento, 2006; Constantino et al., 2008).
A caça de subsistência é amplamente praticada por indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia. Geralmente, caçadores preferem grandes
vertebrados, pois obtêm maior retorno de carne. Em situações de escassez
destas espécies, independentemente da causa, os caçadores tendem a substituí-las por espécies cinegéticas de menor porte e preferência secundária, pequenos
animais domésticos ou pescado, se disponível (Jerozolimski; Peres, 2003; Fa;
Brown, 2009). A caça ainda representa a principal fonte de carne para muitas
comunidades indígenas da Amazônia, assim como as atividades de caçada têm
papel estrutural na organização social (Kensinger, 1995).
A perda de hábitat e elevada pressão de caça são as principais causas apontadas para o declínio das populações de animais de caça (Brook; Sodhi; Bradshaw,
2008), que consequentemente também afeta negativamente o sistema ecológico
dos caçadores. A escassez de animais de grande porte pode estar relacionada
com a ruptura de padrões sociais e mudanças culturais, como a quebra sistemática de tabus alimentares ou a redução da vizinhança, que é um termo
usado no Acre para o processo de partilha de carne proveniente das caçadas
entre famílias das comunidades indígenas. Assim como alterações nos sistemas
sociais, distúrbios no ecossistema são esperados como consequência da escassez de grandes vertebrados, principalmente mamíferos, espécies-chave para o
funcionamento das florestas (Stoner et al., 2007). A maioria destes animais de
grande porte é sensível a ambas as pressões antropogênicas, estando entre as
primeiras espécies as quais as populações sofrem declínios significantes (Constantino, 2010).
A aquisição de informações para o manejo da fauna cinegética em comunidades indígenas e tradicionais na Amazônia é uma tarefa desafiadora.
Modelos simples de sustentabilidade de caça foram utilizados como base para
planos de manejo em virtude da baixa quantidade de dados (Milner-Gulland;
Akçakaya, 2001). Esses modelos, entretanto, geralmente não levam em con-

Conservacao_SIG.indb 141

Pedro de Araújo Lima
Constantino
Universidade da
Flórida, EUA

Roberto Alcântara
Tavares
Secretaria Estadual
de Meio Ambiente do
Acre

José de Lima
Kaxinawá
Aldeia Mibãya,
Terra Indígena Praia
do Carapanã, Rio
Tarauacá

Francisco Melo
Macário
Aldeia Nova Vida,
Terra Indígena Praia
do Carapanã

Edmilson Kaxinawá
Aldeia Água-Viva,
Terra Indígena Praia
do Carapanã

Amiraldo Sereno
Kaxinawá
Aldeia Segredo
do Artesão, Terra
Indígena Praia do
Carapanã

9/8/2012 17:24:28

146

Conservação da biodiversidade com SIG

Fig. 9.3 Elementos de caçada e zonas de caçada utilizados pelos Kaxinawá e vizinhos não indígenas

convertidos diretamente em pontos. Registros de
localização imprecisa (67,48%) foram associados
a polígonos representando locais de caçada. Animais sem localização (2,77%) foram descartados.
Os polígonos dos locais de caçada foram criados por meio: 1) de uma análise de proximidade
(buffer) que identificou as áreas com até 800 m
dos igarapés e piques de caçada – pois caçadores
Kaxinawá alegam que geralmente se afastam dos
piques de caçada e igarapés por onde caçam, no
máximo, 35 minutos, o que corresponde a aproximadamente 800 m, com receio de se perderem
na floresta – indicados nos registros de monitoramento; 2) poligonos concêntricos (multibuffer) com
oito faixas de 716 m ao redor de cada aldeia, representando a distância em minutos que o animal
foi abatido; 3) esses polígonos foram recortados
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usando o limite da terra indígena; 4) os multibu‑
ffers foram “interssecionados” com os buffers dos
igarapés e piques de caçada; 5) os buffers resultantes dessa operação para os igarapés e para os piques
de caçada foram “dissolvidos”. Os produtos dessas
operações foram layers de polígonos próximos a
piques de caçada ou igarapés, a determinada distância da aldeia, para cada uma das cinco aldeias
que participaram do monitoramento.
A estes polígonos foram associadas informações referentes a quantidade animais abatidos em
cada local de caçada (total de animais, quantidade
de animais preferidos, quantidades de animais
de preferência média, quantidade de animais de
preferência baixa). Essas quantidades foram, por
fim, representadas como pontos nos mapas, classificados com base na densidade (categories e dot
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Seção 4
Diagnósticos e monitoramento
de componentes da biodiversidade
e pressões antrópicas
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Mapeando os remanescentes florestais na
Mata Atlântica brasileira

O estabelecimento de leis voltadas ao ordenamento da ocupação territorial
de um país passa, obrigatoriamente, pelo conhecimento da distribuição espacial de seus recursos naturais. No caso do Brasil, os diferentes biomas têm
até hoje sua distribuição territorial pouco conhecida ou, no mínimo, repleta
de dúvidas e de incertezas. Assim foi com a Mata Atlântica até 1988, quando
a Fundação SOS Mata Atlântica tomou a iniciativa pioneira de minimizar
estas incertezas, servindo‑se de tecnologia espacial e de técnicas de sensoriamento remoto e de geoprocessamento para finalmente estimar qual seria
o seu domínio geográfico e a sua situação em termos de cobertura florestal.
Os trabalhos tiveram início com a realização do “Primeiro Seminário Mata Atlântica e Sensoriamento Remoto”, promovido pela Fundação
SOS Mata Atlântica, Ministério da Ciência e Tecnologia, Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais, Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, Ministério da Cultura, Centro de Estudos Terra‑Homem e Universidade Federal
do Rio de Janeiro, entre os dias 17 e 19 de junho de 1988, na Fazenda Pau
D’Alho em São José do Barreiro (SP). Este encontro trouxe à mesa de discussão
pesquisas e experiências com enfoque na análise e na avaliação das potencialidades do Sensoriamento Remoto para o conhecimento e conservação da
mata atlântica.
Em seguida, a Fundação SOS Mata Atlântica, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama), se reuniram para elaborar o primeiro “Atlas dos
Remanescentes Florestais do Domínio da Mata Atlântica”, concluído em 1990.
Este mapeamento dos remanescentes florestais da Mata Atlântica e de ecossistemas associados, produzido a partir de imagens de satélite disponibilizadas na
escala 1:1.000.000, determinou a área, a dimensão e a distribuição espacial da
Mata Atlântica, estabelecendo uma referência inicial para o desenvolvimento
de novos estudos.
Dentro da proposta de gerar informação, conhecer a extensão, a localização
e a dinâmica da Mata Atlântica, a SOS Mata Atlântica e o Inpe desenvolveram
o “Atlas da Evolução dos Remanescentes Florestais e Ecossistemas Associados
do Domínio da Mata Atlântica no período de 1985‑1990”, dando início ao seu
monitoramento de cinco em cinco anos. Desde então, esse Atlas vem sendo
atualizado de forma a gerar os dados mais confiáveis possíveis mediante a incorporação de novas metodologias, dados e aplicativos.
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Fig. 10.1 Domínio da Mata Atlântica no contexto
nacional

restrito a porções relativamente pequenas da superfície da Terra, quando comparadas às imagens
de satélite de baixa e de média resolução espacial.
A resolução espacial, para o caso das fotografias
aéreas, é definida pelas dimensões dos sais de
prata que formam as imagens fotográficas (ASA),
enquanto que para as imagens orbitais, é definida
pelo tamanho da porção da superfície da qual
são medidos os valores de radiância espectral,
comumente denominado de pixel (do Inglês, pic‑
ture element).
Pensar, então, em um mapeamento de uma
porção da superfície terrestre das dimensões do
bioma Mata Atlântica praticamente restringe
‑se ao emprego de fotografias aéreas, obrigando
o emprego de imagens orbitais. Assim iniciou‑se
o desafio de realizar o primeiro mapeamento da
Mata Atlântica, quando a ideia surgiu no final dos
anos 1980. Naquela oportunidade, o Inpe era a
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instituição pioneira no mapeamento de grandes
extensões do território nacional, a exemplo do
que vinha sendo feito na Amazônia. Desde o final
da década de 1970 o Inpe concentrava esforços na
definição de metodologias que viabilizariam as
atuais iniciativas de mapeamento como o projeto
Prodes (Programa de Cálculo de Desflorestamento
na Amazônia) e Deter (Detecção de Desmatamento em Tempo Real), que se fundamentam no
uso de dados de constelações de satélites com diferentes sensores envolvidos.
Naquela oportunidade as imagens disponíveis
e sobre as quais se dispunha de conhecimento suficiente para viabilizar o mapeamento pretendido,
eram as do sensor Thematic Mapper do satélite
Landsat 5 (TM/Landsat 5) que apresentava resolução espacial de 30 m (tamanho do pixel) e em
seis bandas do espectro óptico (aqui compreendido de 300 a 2.500 nm), a saber: banda 1 (de 450
a 520 nm), banda 2 (de 520 a 600 nm), banda 3
(de 630 a 690 nm), banda 4 (de 760 a 900 nm),
banda 5 (de 1.550 a 1.750 nm) e banda 7 (de 2.080
a 2.350 nm). A banda 6 (de 10.400 a 12.500 nm)
refere‑se à região do termal e não à do espectro
óptico, não tendo sido então considerada na elaboração do mapeamento.
Essas imagens eram disponibilizadas em
formato analógico (fotográfico) por meio de composições coloridas elaboradas a partir das imagens
das bandas 3, 4 e 5 do sensor TM/Landsat 5. E os
trabalhos de extração de informação, ou seja, de
identificação de fragmentos florestais, eram feitos
em mesa de luz, sobre as quais eram colocadas as
tais imagens, acompanhadas da superposição de
um papel semitransparente (acetato), específico
para trabalhos de desenho.
As composições coloridas eram elaboradas
adotando‑se filtros coloridos com as cores azul
para a banda 3, verde para a banda 4 e vermelha
para a banda 5, que uma vez superpostos às imagens monocromáticas de cada uma destas bandas
resultavam em imagens coloridas, com os objetos
assumindo cores similares àquelas observadas a
olho nu na paisagem. Ou seja, a água assumindo
tonalidades variadas de azul, a vegetação assu-
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Fig. 10.10 Delimitação de remanescentes florestais em região com relevo acidentado e consequente alteração do padrão
espectral. (cenas não contíguas)

Fig. 10.11 Remanescentes florestais em planícies de inundação
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Mapeamento e caracterização do hábitat
para conservação do formigueiro-do-litoral
(Formicivora littoralis), uma ave endêmica
das restingas do Rio de Janeiro

O formigueiro‑do‑litoral, Formicivora littoralis, é uma espécie de ave endêmica do bioma Mata Atlântica, que ocorre apenas no litoral leste do Estado
do Rio de Janeiro, associada aos ecossistemas de restinga (Gonzaga e
Pacheco, 1990). Este táxon é considerado ameaçado de extinção, sendo categorizado como “Em Perigo Crítico de Extinção” nos níveis regional (Alves
et al., 2000), nacional (Machado; Martins; Drummond., 2005) e global
(IUCN, 2010) em razão da perda contínua de hábitat dentro de sua área de
distribuição geográfica, que é muito restrita e severamente fragmentada.
Recentemente a distribuição de F. littoralis foi reavaliada (Mattos et al.,
2009), com a inclusão de resultados de levantamentos recentes, bem como
de dois novos registros de ocorrência para a espécie (Vecchi; Alves, 2008;
Mattos et al., 2009), que representaram uma pequena expansão da distribuição da espécie para leste e para o interior, respectivamente.
A área de distribuição de F. littoralis abrange uma faixa estreita ao longo do
litoral fluminense, onde predomina a vegetação de restinga, um complexo mosaico de diferentes formações vegetais que ainda não se encontram muito bem
delimitadas. A restinga constitui um ecossistema associado do bioma Mata
Atlântica, ocorrendo nas regiões costeiras do Brasil. Atualmente, este bioma
possui uma cobertura vegetal muito reduzida e fragmentada, totalizando entre
11 e 16% de sua extensão original, sendo que a maioria dos remanescentes
apresenta menos do que 50 ha (Ribeiro et al., 2009). Em virtude de sua riqueza
biológica e nível de ameaça, a Mata Atlântica foi considerada um dos principais
hotspots mundiais, ou seja, uma das prioridades para a conservação da biodiversidade em todo o mundo (Myers et al., 2000; Laurance, 2009). Em termos de
distribuição das áreas de endemismos dentro da Mata Atlântica, as regiões de
baixas altitudes, particularmente as costeiras, são consideradas insubstituíveis
pela alta proporção de espécies endêmicas e ameaçadas que abrigam (Brooks;
Rylands, 2003; Lorini et al., 2010; Tabarelli et al., 2010). Apesar de se localizarem
na zona de maior densidade humana do país, as restingas costeiras continuam
sendo um dos ambientes menos conhecidos do bioma, não apenas em termos de
sua biodiversidade, mas também do estado atual de conservação de seus remanescentes (Rocha et al., 2005). Além disso, as restingas são fixadoras de dunas,
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Quadro 11.1 Definição das classes para o mapeamento da vegetação na área de distribuição		
		
de Formicivora littoralis
Classe

Definição

1. Floresta Semidecídua

Vegetação com árvores de médio a grande porte, com ocorrência de cipós, bromélias e orquídeas,
em que 20 a 50% das árvores perdem suas folhas no período seco do ano (IBGE 2004).

2. Restinga aberta

Tipo arbustivo aberto não inundado – Ocorre em áreas não inundadas, cujo lençol freático está,
em geral, a dois metros abaixo da superfície do solo, mas podendo chegar a sete metros em
algumas restingas, dependendo da topografia e da época do ano. É característica marcante a
presença de areia branca exposta. A vegetação apresenta moitas de diferentes tamanhos e formas,
com até 8 metros de altura, intercaladas por espaços onde a cobertura vegetal é esparsa. Algumas
moitas são dominadas por indivíduos de porte e arquitetura arbórea, enquanto outras moitas
são constituídas por arbustos de ampla ramificação, formando um emaranhado vegetal de difícil
penetração (Decreto Estadual nº 41.612).

3. Restinga fechada

Tipo arbustivo fechado pós‑praia – Ocorre a montante da vegetação reptante da praia, no cordão
arenoso, com largura variável, podendo ser constituído por estreita faixa não atingida pelas
vagas de tempestade. A comunidade vegetal é relativamente densa, com altura que aumenta
gradativamente conforme se afasta da praia, formando uma barreira de difícil penetração, com
aparência de que foi modelada pelo vento, com arbustos comumente espinhosos (Decreto Estadual
nº 41.612).

4. Savana Estépica

Vegetação xerófita decidual arbóreo‑arbustiva, com plantas espinhosas ou suculentas, que ocorre
entre Araruama e Armação dos Búzios, no litoral leste do Estado, associada às restingas e cobrindo
morros costeiros e planícies com solos arenoargilosos (CIDE, 2009).

5. Vegetação rala

Área de solo exposto ou em início de regeneração da vegetação, constituída somente por
vegetação herbácea.

6. Sem vegetação – uso
antrópico

Áreas de atividade humana como áreas urbanas, salinas e estradas, desprovidas de vegetação.

mação geralmente é resumida em uma matriz
de confusão ou tabela de contingência (Lillesand; Kieffer, 1994). A estatística Kappa é
uma das medidas mais utilizadas para avaliar
a acurácia de uma classificação temática, pois
constitui um índice de concordância que leva
em consideração todos os elementos da matriz
de confusão. De acordo com Congalton e Green
(1998), determinados intervalos de valores de
Kappa representam níveis de concordância
entre o produto gerado e o dado de referência,
como se segue: fraca (até 0,4), moderada (entre
0,4 e 0,8) e forte (superiores a 0,8). No presente
estudo, para o teste de acurácia, foram gerados 200 pontos aleatórios sobre as imagens
classificadas pelo próprio programa ERDAS
9.1, para em seguida fazer o cálculo do Índice
Kappa a fim de se obter o grau de exatidão do
mapeamento da vegetação. Não foram utilizados os pontos de verdade terrestre coletados
no campo pelo fato destes serem restritos à
faixa do litoral, não havendo uma cobertura
da imagem como um todo.
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Os resultados do índice Kappa global foram
satisfatórios para quase todas as imagens, exceto
para a imagem Massambaba 2. Os índices Kappa
das classes restinga aberta e restinga fechada foram
igual a 1,0 para todas as imagens que possuíam a
banda 4 (infravermelho próximo). A imagem de
Massambaba 2 não possui a banda 4, sendo que
a classificação da vegetação ficou comprometida.
Os resultados do teste de acurácia total da classificação não atingiram valores maiores devido ao
problema da mistura dos alvos, como, por exemplo, areia nua com área urbana, água com salinas,
assim como houve também mistura de vegetação
com área degradada.
O primeiro mapa produzido, denominado de
Massambaba 2, abrange o município de Araruama
e parte do município de Arraial do Cabo, onde se
encontra a maior área de vegetação de restinga
remanescente (1.649 ha) (Fig. 11.1). A classificação da imagem de Massambaba 2 apresentou um
índice Kappa igual a 0,57 e a acurácia total igual
a 79,9%, sendo o pior resultado obtido dentre
as seis imagens classificadas. Estes resultados
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Pressão humana na Floresta Nacional
do Jamari e a implantação de
concessões florestais

Entre 1990 e 2010, o desmatamento na Amazônia Legal aumentou de 10%
para cerca de 18% (Prodes, 2010). Segundo Barreto et al. (2005), a presença
de áreas desmatadas constitui‑se um importante indicador de pressão
humana consolidada. Além disso, estudos do Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia (Imazon) revelaram que, da floresta remanescente
(83%), uma porção expressiva está afetada por atividades que contribuem
para a degradação dos recursos florestais como a exploração madeireira predatória, os incêndios florestais, os assentamentos de reforma agrária e a
expansão dos centros urbanos (Barreto et al., 2005).
Com o objetivo de frear a pressão sobre as florestas brasileiras, especialmente as da Amazônia, o Governo Federal adotou uma medida estratégica: a
aprovação da Lei n° 11.284, de Gestão de Florestas Públicas, em março de 2006
(Brasil, 2006). Esta lei tem por objetivo principal proteger as florestas pertencentes à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, estabelecendo
que as florestas públicas devem ser utilizadas de forma sustentável por meio de
três formas de gestão: (i) criação de unidades de conservação; (ii) destinação
não onerosa para uso comunitário e (iii) estabelecimento de contratos de concessão florestal com empresas brasileiras por meio de processo de licitação (Art.
4 – Lei 11.284).
A Lei de Gestão de Florestas Públicas criou o Serviço Florestal Brasileiro
(SFB), órgão responsável pela gestão dessas florestas. Em 2007, o SFB realizou
um levantamento prévio das terras públicas para identificar áreas florestais no
Brasil e mapeou cerca de 193,84 milhões de ha de Florestas Públicas (FP) (SFB/
MMA, 2007a). Neste ano, o Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNFP)
aponta aproximadamente 241 milhões de ha de FP cadastradas – cerca de
213 milhões de FP federais e 28 milhões estaduais (SFB, MMA, 2011).
Ainda de acordo com o CNFP (SFB/MMA, 2011), as florestas públicas do
Brasil estão localizadas nos diferentes biomas e regiões do país. No entanto,
a maior parte da área de FP (93%) encontra‑se no bioma amazônico. Essas florestas estão distribuídas em terras indígenas (41%), unidades de conservação
de uso sustentável (20%), unidades de conservação de proteção integral (16%),
terras arrecadadas pela União e ainda não destinadas (15%) e áreas de uso comunitário (8%).
Para as unidades de manejo das FPs se tornarem elegíveis para fins de concessão, devem estar identificadas no Plano Anual de Outorga Florestal (PAOF) no
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(Barreto et al., 2005; Nepstad et al., 1999).
Por isso a importância de se incluir neste trabalho o mapeamento de focos de calor.
Neste estudo, foram mapeadas as zonas de
influência de focos de calor como as áreas localizadas dentro de um raio de 10 km em torno de um
foco de calor identificado em imagens de satélite.
Barreto et al. (2005) descobriram que metade das
operações legais de exploração de madeira se localizam dentro do limite de 10 km a partir de um
foco de calor identificado em imagens de satélite.
Na mesma área, os autores constataram também
que 76% das áreas com explorações legais de madeira são acessíveis por estradas ou rios.
Apesar de não haver uma relação direta entre
focos de calor e queimadas nas imagens de satélite, um foco de calor representa a existência de
fogo que é detectado por uma imagem de satélite
(Inpe, 2010). Dependendo da resolução espacial
da imagem, o pixel pode variar de 1 km x 1 km até
5 km x 4 km. Se uma queimada for muito extensa,
vários focos estarão associados a esta queimada,
pois será detectada pelos pixels vizinhos. Por

outro lado, se houver várias queimadas dentro de
um único pixel, a indicação será de apenas um foco
(Inpe, 2010). Neste estudo, foram utilizados dados
de focos de calor de 2007, fornecidos pelo Inpe e
registrados pelos satélites Aqua, Goes, Modis,
Noaa, Terra e Meteosat. Então o buffer de 10 km
foi construído em torno destes focos, utilizando
‑se o software ArcGIS 9.2 para definir as zonas de
influência dos focos de calor.

12.3.3 Mapeamento da exploração
madeireira, desmatamento
e garimpos
A primeira etapa deste mapeamento consiste
no processamento das imagens Landsat utilizadas no estudo, segundo a metodologia
proposta Souza Jr. et al. (2005). Para isto, as
16 imagens do satélite Landsat foram submetidas a processamentos digitais para facilitar
a identificação das cicatrizes de exploração
madeireira ao longo do tempo. Cada etapa do
processamento encontra‑se descrito abaixo e
ilustrada na Fig. 12.3:

Fig. 12.3 Metodologia utilizada para o processamento das imagens Landsat
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Tab. 12.6 Mapeamento da pressão antrópica nas UMF’s
Sem pressão

Alta pressão

Média/Baixa pressão

Zona de manejo
florestal

Área (ha)

(ha)

(%)

(ha)

(%)

UMF 01

17.079,81

2.581,29

15,11

14.333,31

83,92

22,62

0,13

UMF 02

33.050,36

837,95

2,54

10.817,70

32,73

20.800,39

62,94

UMF 03

46.307,42

—

—

40.115,75

86,63

Total

96.437,59

3.510,33

4

64.649,59

67

(ha)

6.166,04
27.489,00

(%)

13,32
29

Água
(ha)

(%)

142,59 0,83
594,32

1,80

—

—

790,79

0,82

Fig. 12.6 Mapa de tipologia florestal, desmatamento e garimpos da Flona do Jamari (escala 1:50.000)

As unidades de manejo florestal apresentaram 72,31% de floresta aberta submontana, com
médio potencial madeireiro; 24,63% de floresta
aberta de terras baixas, com alto potencial madeireiro e 0,32% de formações não florestais. A
UMF 01 apresenta 50% de sua área composta por
floresta aberta de terras baixas, com alto potencial madeireiro e a UMF 03 é formada por 94% de
floresta aberta submontana, apresentando médio
potencial madeireiro (Tab. 12.8).
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12.4.3 Altitude
A Flona do Jamari apresenta 93,2% de sua área
com relevo inferior a 150 m, enquanto que
apenas 6,8% possui altitude superior a 150 m
(Tab. 12.9). As unidades de manejo florestal
possuem 87,2% de sua área com altitude até
150 m e os 12,8% restantes apresentam relevo
superior a 150 m. A UMF 01 apresenta 99,2%
de sua área com altitude até 150 m e a UMF 03
apresenta 74,5% (Fig. 12.7; Tab. 12.10).
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Expansão do etanol: diagnóstico no mosaico
da paisagem rural no sudoeste de Goiás
Rafael Feltran-Barbieri

13.1 Os Biocombustíveis em foco
Os indícios de um abalo do predomínio absoluto do petróleo na economia,
a nova geopolítica que daí decorre e a iminente crise ambiental – inexoravelmente ligada à opção pela queima fóssil – têm orientado uma corrida
global na busca de fontes alternativas para a configuração de novas matrizes energéticas. Os combustíveis com base em produtos agrícolas têm um
peso considerável nessa nova composição, porque além de renováveis são
poupadores de emissão de gases de efeito estufa (Abramovay, 2009). Por
outro lado, justamente pelo fato de serem dependentes de produtos agrícolas, os biocombustíveis se articulam como um novo vetor de modelagem
nos mosaicos rurais, concorrentes por terras agricultáveis, nas quais persistem os usos convencionais da motomecanização intensiva e dos gastos
extraordinários com insumos – combustíveis tradicionais, fertilizantes e
pesticidas – sem o que a agricultura moderna é inexequível (Sahin, 2011).
Derivam daí as principais restrições: a produção de biocombustíveis pode
competir com a de alimentos, inclusive na expansão sobre terras florestadas
(Fargione et al., 2008), e travar forte disputa pelo consumo de inputs (Fabiosa et
al. 2010). Exemplos emblemáticos desses conflitos são dados pela alta distorção
dos preços do milho causada pela produção de etanol nos EUA e pelos sistemas
predatórios na substituição de florestas tropicais para plantio de dendê na Malásia e Indonésia (Oxfam, 2008).
Mas onde experiências malogradas incitam o ceticismo de parte da comunidade científica, a corrente otimista vislumbra a possibilidade de corrigi-las:
o trunfo estaria na ocupação de terras marginais, sendo o Brasil o grande
player global (Campbell et al., 2008). Primeiro porque seu desenvolvimento
tecnológico doméstico no setor sucroalcooleiro não encontra paralelo (Macedo
et al., 2008); segundo, a cana-de-açúcar só ocupa 1% do território (Jank; Nappo,
2009), e, finalmente, porque as benesses naturais de clima e solo potencializam a verdadeira vantagem comparativa, dada pela existência descomunal de
terras improdutivas, suficientemente capazes de acomodar os diversos modelos
agrícolas sem comprometer a segurança alimentar nem a integridade dos ecossistemas (Goldenberg; Guardabassi, 2009).
Há nesses argumentos verdades pouco contestáveis, como a elevação
extraordinária da produtividade da cana nas últimas décadas, sua eficiência fotossintética superior a qualquer outra sucroalcooleira comercialmente viável, a
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ção visual com suporte das fotografias aéreas de
pequeno formato. Os mapas gerados (Fig. 13.2)
permitiram mensurar com precisão a participação
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de cada uma das oito classes nos anos de 2007 e
2009, em que, nesse último conjunto, foram identificadas as áreas plantadas com cana-de-açúcar.

Quadro 13.2 Classificação do uso e cobertura do solo adotada para as feições nos mapas-base de 2007
Classe (feição)

Descrição

Pasto

Pastagens plantadas

Agricultura

Lavouras agrícolas

Cerrado

Cerrado s.s., Cerrado denso

Campos

Campos nativos como campo limpo denso, campo sujo, campo úmido ou pastos com alto índice de
recuperação da vegetação nativa

Mata

Matas, cerradões e florestas

Corpos d’água

Rios, córregos, remansos, lagos, lagoas e açudes

Cidade

Ocupação urbana

Não classificado

Áreas residuais em que não se pode precisar seu enquadramento em nenhuma das demais classes (feições)

Fig. 13.2 Rota de um dos sobrevoos executados, mostrando como se obtém a sobreposição das fotografias com imagens de
satélite
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Seção 5
Priorizações de áreas para
a conservação da biodiversidade
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Os princípios de complementaridade e
insubstituibilidade na revisão das áreas
prioritárias para a conservação do

A definição de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade é um
dos requerimentos da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), sendo
recomendado como medida geral para a conservação que cada país parte estabeleça “estratégias, planos ou programas para a conservação e utilização
sustentável da diversidade biológica” (CDB, Artigo 6o) (Brasil, 2000). O Brasil,
como país membro, acordou em seguir tais recomendações a partir de 1992,
ano da assinatura do documento. Mas dois anos antes da CDB, o país já havia
realizado um primeiro exercício para a identificação de regiões importantes
para a conservação da biodiversidade na Amazônia (Rylands, 1990). O referido mapeamento foi então coordenado pela organização não governamental
Conservation International, contando com a participação de mais de 100
pesquisadores que, divididos por grupos temáticos (mamíferos, aves, répteis,
anfíbios, plantas e outros), trabalharam na identificação de áreas prioritárias
para a conservação de cada grupo. Os critérios utilizados para a realização
das propostas por grupo foram as seleções de: áreas prístinas, áreas com
ocorrência de espécies ameaçadas ou endêmicas, áreas sem nenhum tipo de
proteção formal ou áreas sob forte pressão antrópica. Em uma segunda etapa,
as propostas dos grupos temáticos foram sobrepostas e o grau de importância de cada região foi estabelecido com base nas coincidências dos diversos
grupos trabalhados. Assim, áreas cujos resultados convergiam para um maior
número de grupos foram indicadas como as mais importantes, enquanto as
demais, com poucas concordâncias espaciais, receberam um menor grau de
priorização. Esse procedimento logo passou a ser adotado em outros estudos
no Brasil, sendo os resultados dessas iniciativas atualmente utilizados como
subsídios para a criação de áreas protegidas (Brasil, 2002), assim como para a
definição de áreas para a realização de inventários biológicos, ou definição de
áreas com uso restrito da terra (São Paulo, 2008).
Em 1993, o Ministério do Meio Ambiente promoveu o segundo seminário
regional no país, dessa vez para a identificação de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade na Mata Atlântica do Nordeste, abrangendo todos
os estados costeiros, do Espírito Santo ao Ceará. Na sequência desse, seguiram-se outros exercícios, como a definição de áreas prioritárias para a conservação
da biodiversidade no Cerrado e no Pantanal (1998), na Amazônia (2000), na
Mata Atlântica (2000), na Caatinga (2001) e na zona costeira e marinha (2001)
(Brasil, 2002).

Conservacao_SIG.indb 225

Cerrado

Ricardo Bomfim
Machado,
Ludmilla Moura de
Souza Aguiar
Departamento
de Zoologia da
Universidade de
Brasília

Mário Barroso Ramos
Neto,
Carlos Alberto de
Mattos Scaramuzza
WWF Brasil

Giovana Bottura,
Jailton Dias,
Guilherme Fernando
Gomes Destro
Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais
Renováveis/IBAMA

Ana Elisa de Faria
Bacellar Schittini
Parque Nacional
da Serra dos
Órgãos – Instituto
Chico Mendes de
Conservação da
Biodiversidade/
ICMBio

9/8/2012 17:25:52

Os princípios de complementaridade e insubstituibilidade na revisão das áreas prioritárias....

227

Boxe 14.1 O funcionamento dos programas de seleção de reservas
A seleção de reservas é um procedimento analítico voltado para o desenho de um sistema representativo de áreas protegidas em uma dada região, a partir da realização de uma análise de
lacunas. Os procedimentos são iniciados com a seleção dos objetos de conservação (p.ex., táxons
e ecossistemas relevantes para a conservação), com a divisão da região de interesse em unidades
de planejamento (unidades espaciais artificiais, geralmente hexágonos ou quadrículas regulares, ou ainda unidades naturais como as microbacias) e a espacialização dos objetos em relação a
tais unidades. Informações adicionais, como o estado de proteção, área nativa remanescente e o
custo de proteção do local, são agregadas às unidades de planejamento. O valor referente ao grau
de dificuldade de se incorporar uma determinada área no sistema de áreas protegidas é denominado “custo de proteção”, e esse valor pode ser resultante de qualquer análise que indique o nível
de pressão antrópica que incide sobre a região de estudo. Os mapas de ocorrência de espécies e de
ecossistemas de interesse para a conservação, e o mapa das unidades de planejamento (planos
de informação), são elaborados com o uso de um sistema de informação geográfica, para facilitar o
processo de identificação de lacunas de conservação.
Programas como o C-PLAN e o Marxan utilizam as informações armazenadas nos planos de informação para a seleção das áreas que idealmente formariam um sistema de proteção mais abrangente
e representativo. Ambos os programas usam a abordagem da representação mínima, ou seja, a proteção de lacunas de conservação deve ser alcançada com a seleção de um menor número possível
de unidades de planejamento ainda não protegidas. Como a seleção de unidades de planejamento
representativas (unidades que possuem os objetos de conservação desejados) pode ser um processo
demorado, pois a solução espacial pode ser resultante de milhares de combinações, os programas
utilizam procedimentos estatísticos para a elaboração da solução final. O C-PLAN usa um estimador estatístico baseado na contabilização da extensão, ou número de ocorrências dos objetos
de conservação nas unidades de planejamento não protegidas, em relação à distribuição de frequência dos objetos em toda a região de estudo (Pressey et al., 2008). O Marxan usa uma função
objetivo que contabiliza o número de unidades de planejamento selecionadas para a proteção de
todos os objetos de conservação indicados, sendo que o valor da função objetivo vai aumentando
com a inclusão de unidades com alto custo, ou com poucos objetos de conservação. Há um procedimento denominado “têmpera simulada” (simulated annealing) que permite a inclusão ou exclusão
de unidades de planejamento até chegar a uma solução de menor custo (menor valor da função
objetivo). A frequência de seleção de uma unidade de planejamento dentro de várias iterações é
utilizada como o valor da insubstituibilidade.
O resultado de ambos os programas é a estimativa da importância relativa de cada unidade de
planejamento na composição de um sistema representativo de áreas protegidas. Tal sistema é
composto pelas unidades de conservação existentes adicionadas àqueles locais que devem ser
protegidos, para complementar as lacunas de conservação dentro do conjunto de objetos de conservação selecionados. A importância relativa, denominada de insubstituibilidade, é representada
em uma escala que varia de zero (áreas totalmente substituíveis) até um (áreas totalmente insubstituíveis).
curso teórico-prático para o uso dos programas
CLUZ (Conservation Land-Use Zonning) (Smith,
2004), C-Plan (Conservation Planning Software)

Conservacao_SIG.indb 227

(NSW-NPWS 2001) e Marxan (Marine Reserve
Design Using Spatial Explicit Annealing) (Ball;
Possingham, 2000). Todos os programas estão
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Fig. 14.3 Representação dos objetos de conservação
selecionados para a revisão das áreas prioritárias no
Cerrado. Os mapas representam as áreas sujeitas à
inundação (como representação da biota aquática),
ocorrências de espécies de répteis, plantas e área de
recarga de aquíferos (com representação de serviços
ambientais)
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