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Por que Preservar Matas e Bosques nos
Territ6rios Rurais?

As matas e bosques sac componentes estrategicos para a
estabiliza<;:ao mesoclimcitica de um local, pois, ao manterem
o solo permeavel, possibilitam 0 armazenamento de agua
nas reservas subterraneas mais proximas da superffcie, os
chamados len<;:oisfreciticos, responsaveis pela alimenta<;:ao
de fontes e nascentes. Ao mesmo tempo, por meio do
processo de transpira<;:ao, lan<;:ando agua na atmosfera a
semelhan<;:a de um vaporizador, as arvores permitem que
seja retirado calor do ambiente. Esse efeito e a produ<;:ao de
sombra evitam 0 aquecimento exagerado do solo e a
reflexao de calor para a atmosfera. As arvores transpiram
agua, podendo liberar individualmente, em condi<;:oes
brasileiras, entre 20 e 40 litros de agua por dia. A efici€mcia
umidificadora do ar de uma mata ou bosque pode ser de 4 a
10 vezes maior do que a de superficies aquaticas livres,
desde que haja agua armazenada no solo (Primavesi &
Primavesi,2003).

Alem de um desequilibrio mesoclimcitico, a remo<;:ao de
matas e bosques das propriedades rurais provoca a morte
ou fuga dos inimigos naturais daqueles insetos mais
tolerantes as condi<;:oes ambientais em degrada<;:ao,
resultando no aumento de suas popula<;:oes,transformando-
os em "pragas". Isso porque estes, em grande quantidade,
passam a provocar danos econ6micos as lavouras e
pastagens. 0 problema causado por cigarrinhas e um
exemplo tipico da quebra do equilibrio biologico causado
pela remo<;:ao excessiva da vegeta<;:ao natural diversificada
quando da implanta<;:ao das pastagens, revelando
infesta<;:oes cada vez mais severas. Assim, 0 aumento de
"pragas" nao passa de um sintoma ou indicador do
desequilibrio ecologico resultante do controle natural
menos eficiente (Encarna<;:ao & Koller, 1997).

Biodiversidade da Regiao Meio-Norte

A maior parte do acervo de biodiversidade do Brasil
advem da Regiao Sudeste (Fig. 1), sendo escassas as
informa<;:oes sobre os ecossistemas da Regiao Meio-Norte
(Castro,2003). Cerrado e Caatinga sac considerados os
biomas brasileiros menos conhecidos quanta a sua
diversidade biologica (Lewinsohn & Prado, 2002).
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Fig. 1. Numero de inventarios faunfsticos realizados no periodo de
1985 a 1999 em diferentes regi6es geograficas do Brasil referidos
no Zoological Record. Fonte: Lewinsohn & Prado (2002).

Especies Animais Amea<;adas de Extin<;ao

Em virtude dos desmatamentos, das grandes queimadas,
das ca<;:adas e do comercio ilegal, a flora e a fauna do Piaui
e do Maranhao vem desaparecendo a cada ano. Algumas
especies animais de grande porte estao na lista das
especies amea<;:adas de extin<;:ao do Ministerio do Meio
Ambiente, mas muitas outras, como insetos polinizadores,
inimigos naturais e microorganismos beneficos pod em
estar sofrendo tanto quanta aquelas. Entre as amea<;:adas
de extin<;:ao para 0 Piaui e 0 Maranhao sac citadas aves
como 0 arapa<;:u-do-nordeste, Xiphocolaptes falcirostris
(Spix, 1824) e a arara-azul-grande, Anodorhynchus
hyacinthinus (Latham, 1790). Entre os felinos, constam a
jaquatirica, Leopardus pardalis mitis (Cuvier, 1820),0 gato-
do-mato Leopardus tigrinus (Schreber, 1775),0 gato-
maracaja, Leopardus wiedii (Schinz, 1821), a on<;:a-pintada,
Panthera onca (Linnaeus, 1758) e a su<;:uarana, Puma
con color greeni (Nelson & Goldman, 1931). Estao tambem
na lista 0 peixe-boi-marinho, Trichechus manatus
(Linnaeus, 1758) e 0 tamandua-bandeira, Myrmecophaga
tridactyla (Linnaeus, 1758). Apenas para 0 Estado do
Maranhao, sac citadas ainda como especies vulneraveis
ou em perigo de extin<;:ao, a ararajuba, Guaruba guarouba
(Gmelin, 1788),0 lobo-guara, Chrysocyon brachyurus
(1IIiger, 1815),0 cachorro-vinagre, Speothos venaticus
(Lund, 1842), a ariranha, Pteronura brasiliensis (Gmelin,
1788),0 guariba-de-maos-ruivas, Alouatta belzebul ululata
(Elliot, 1912) e algumas tartarugas (Ministerio do Meio
Ambiente, 2004).



Fig. 2. A descontinuidade das matas intercaladas por
propriedades (A) interrompe 0 fluxo dos animais e a propaga9ao
das especies. Por outro lado, a integra9ao das matas mediante
corredores de vegeta9ao (8) permite 0 livre transito da fauna
residente nos fragmentos. Fonte: Hammes (2002).

Na maioria das vezes, os fragmentos florestais
encontram-se isolados, sem ligac;:oes com outras areas
de vegetac;:ao natural (Fig. 2 A). Deve-se pensar na
integrac;:ao dessas areas para a obtenc;:ao de maior
biodiversidade local (Fig. 2 B), po is e 0 que ira possibilitar
a sustentac;:ao das populac;:oes animais e vegetais
existentes, atraves do fluxo genico entre os locais.

A composic;:ao de especies animais e influenciada pela
fragmentac;:ao e reduc;:ao da area de vegetac;:ao natural.
Dario & Almeida (2000) observaram que a quantidade e a
diversidade de aves pode apresentar relac;:aodireta com
o tamanho do fragmento e a estrutura da vegetac;:ao, e
relac;:ao inversa com 0 grau de isolamento.

Os corredores ecol6gicos, ou corredores entre
remanescentes, sao faixas de vegetac;:ao que se formam
por regenerac;:ao natural ou reflorestamento, entre
remanescentes de vegetac;:ao primaria ou de vegetac;:ao
em estagio medio a avanc;:ado de regenerac;:ao, capazes
de propiciar abrigo ou servir de area de tri'msito para a
fauna residente nos fragmentos (Fig. 2). 0 aumento da
conectividade por meio de corredores ecol6gicos pode,
em parte, permitir a manutenc;:ao dos remanescentes a
longo prazo ou mesmo promover a recuperac;:ao
funcional de determinadas unidades ecol6gicas isoladas,
podendo trazer grandes beneffcios para as atividades
agrfcolas adjacentes, em bora pouco tenha sido estudado
sobre a conservac;:ao de inimigos naturais nestes
corredores (Altieri et aI., 2003).

(Meio) Ambiente: e 0 espac;:o, com seus componentes
bi6ticos e abi6ticos e suas interac;:oes, em que um ser vive
e se desenvolve, trocando energia e interagindo com ele,
sendo transformado e transformando - o.

Area de Preserva<;ao Permanente (APP): sao areas
direcionadas fundamentalmente a preservac;:ao ambiental
(manutenc;:ao de recursos hfdricos, fauna e flora e
conservac;:ao do solo) e englobam as margens de rios, as
nascentes, os topos de morros, as encostas com declive
superior a 48°, as restingas (planfcie litoranea), areas em
altitudes superiores a 1.800 metros qualquer que seja a
vegetac;:ao e as bordas das chapadas a partir da linha da
ruptura do relevo em faixa nunca inferior a 100 metros,
em projec;:oes horizontais. Sao areas estrategicas
estabelecidas com 0 prop6sito de: garantir a
biodiversidade e 0 fluxo normal de agua; garantir
alimento para a fauna aquMica e a limpeza e vazao
constantes de cursos de agua, que sao corredores
biol6gicos fluviais; evitar a degradac;:ao de paisagens
frageis (morros e encostas, solos arenosos, areas de
recarga de aqufferos). A legislac;:ao florestal obriga a sua
recuperac;:ao e preservac;:ao.

Conserva<;ao: e a utilizac;:ao racional e prudente dos
recursos naturais, de modo a obter-se um rendimento
considerado bom, garantindo-se sua renovac;:ao para
manter 0 potencial de usa para as futuras gerac;:oes, com
qualidade de vida. E manejar, usar com cuidado.

Degrada<;ao ambiental: e a alterac;:ao ou 0 desequilfbrio
provocado no ambiente que prejudica os seres vivos ou
impede os processos vita is ali existentes antes da
alterac;:ao. Geralmente esta relacionada com pressao
social sobre as terras marginais, pobreza,
desflorestamento excessivo, usa excessivo de
agrot6xicos e usa de prMicas agrfcolas inadequadas para
o ambiente.

Ecossistema: conjunto integrado de fatores ffsicos,
ecol6gicos e bi6ticos que caracterizam um determinado
lugar, estendendo-se por um determinado espac;:ode
dimensoes variaveis, cuja totalidade e integrada e
sistemica em sua funcionalidade.



Ecotono: Zona de transi~ao entre duas comunidades que
contem especies caracterfsticas de cada uma delas.

Educac;ao Ambiental lEA): a Polftica Nacional de Educa~ao
Ambiental (PNEA), no art. 1 do cap. 1, define Educa~ao
Ambiental como "0 processo por meio do qual 0

indivfduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competemcias
voltadas para a conserva~ao do ambiente, bem de uso
comum do povo, essencial a qualidade de vida e sua
sustentabi Iidade".

Manejo de ecossistemas: eo usa cuidadoso e habil de
princfpios ecol6gicos, econ6micos, sociais e
administrativos para produzir, restabelecer ou sustentar a
integridade da fun~ao e da estrutura de ecossistemas e
manter condi~6es desejadas para usa de recursos
naturais (produtos), valores e servi~os ambientais ao
fango do tempo.

Mata ciliar: e a area de preserva~ao permanente
constitufda pela faixa de vegeta~ao nativa as margens de
rios, lagos, nascentes e mananciais em geral. Importante
para garantir a qualidade e a quantidade das aguas,
reduzindo assoreamento e contamina~ao.

Preservac;ao: e nao usar ou nao permitir qualquer
interven~ao humana significativa.

Recuperac;ao: e 0 ato de recobrar 0 perdido, de adquiri-Io
nova mente. Assim sendo, 0 processo de recupera~ao de
areas degradadas consiste em criar condi~6es de
sustenta~ilo de uma popula~ao vegetal na area e plantio
desta popula~ao. Constitufdo um substrato capaz de dar
sustenta~ao a vegeta~ao, podera ser feito 0 plantio
buscando-se compatibilizar as especies a serem plantadas
com 0 substrato existente.

Sustentabilidade: Refere a capacidade de uma sociedade
e/ou de qualquer sistema em movimento continuar
funcionando num futuro indefinido, sem ser for~ado a
declinar por causa do esgotamento dos recursos
essenciais.

Visao sistemica: e 0 processo em que cada atividade e
avaliada quanta ao seu impacto sobre as demais
atividades integrantes de um sistema mais complexo.
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