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 1900-2000 AD

Encolhimento da Biosfera Terrestre

A cada nascimento de um novo indivíduo de Homo 
sapiens, a área disponível do planeta para nossa 
sobrevivência diminui. 

Superfície terrestre

hectare per/capita

 1900-2000 AD



O que é Conservação da 
ambiental?

Resposta recente frente a onda 
de mudanças ambientais globais 
que ameaçam de extinção uma 

grande parte dos recursos 
naturais do planeta



  



  

1994
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2005



  



  

Como frear as mudanças feitas pelo Homem?



  



  



  



Paisagens não são estáticas



  



  



  

O que fazer?





  





1980-2000



Dinamica da Paisagem



Dinamica da Paisagem



Processos 
Geradores

Da Paisagem
Paisagem

Padrões e procesos 
ecológicos

Diversidade
Compartimentos
Serviços Amb.

Estrutura
Composição
Disposição

Função
FluxosForça

Naturais
Culturais
Socioeconômicas
Políticas

Pressão
Uso e ocupação
Substâncias
Perda habitat
Fragmentação

Ecossistemas



MATA ATLÂNTICA
Distribuição original e atual

1500                2000



Mata Atlântica - mudança



1962 - 1981

1981 - 200



Por que conservar?Por que conservar?

Garantir às futuras gerações o acesso aos mesmos recursos 
disponíveis na atualidade, incluindo a Biodiversidade e os 

serviços que esta presta ao homem



Para quem conservar?



Onde, o que  e como conservar??



  

Como planejar a ocupação 
da terra em face as 

atividades humanas no 
Antropoceno de forma a 
garantir desenvolvimento 
associado a conservação 

ambiental?



Onde, o que  e como conservar 
paisagens, espécies, pessoas, o 

universo e tudo mais??



  

Deep Thougth



Ecologia de paisagens:
O posicionamento espacial importa

Ecologia 
Teórica

Ecologia de 
Paisagens

Carll Troll (1939)
Risser et al (1983)



RUSSIA
Ciências do solo

Geografia 
física

Geologia

Australia
Geografia física e 

inventórios territoriais 
em larga escala

Europa e Am. do norte
Geografia cultural e histórica.

Organização territorial

Europa
Geografia

Biologia e ecologia 
vegetal

Ecologia de 
Paisagens

Início do século XX   



A distribuição e interrelações espaciais entre os ambientes e 
seus componentes interferem na dinâmica de populações e 
comunidades, alterando suas possibilidades de deslocamento pela 
paisagem, abundância e riscos de extinção

PREMISSA

Ecologia de Paisgens



  

Métricas Dados Biológicos

Efeito da Estrutura da 
Paisagem sobre as Espécies ou 
Processos Ecológicos



Avaliando a Estrutura da Paisagem
Imagens/Fotos

SIG

Pré-
cla

ss
ific

aç
ãoVerificação

Correção

Classificação final



  

Tipos de perguntas e problemas 
comuns em Ecologia de Paisagens

Como respondê-las (como coletar e lidar com os dados)?

1 - Distribuição de espécies
populações
comunidades

2 - Conectividade funcional

3 – Uso de corredores e permeabilidade da matriz

4 - Planejamento territorial

5- Mudanças na paisagem



  

Distribuição de espécies
Como a configuração e composição (estrutura) da paisagem 
afetam a distribuição espacial das espécies?

0     1.5      3               6                9 km

Regressões e Correlações

Modelos analóticos, GLM, etc...



  

Distribuição da espécie ao longo de um sua amplitude de ocorrência

A
bu
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CB
A

Efeito de contra ção 
na amplitude de 

distribuição

Depressão na 
abundância nos 

habitats
fragmentados

Curva hipotética sem 
fragmentação

Distribuição da espécie ao longo de um sua amplitude de ocorrência

A
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da
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A

Efeito de contra ção 
na amplitude de 

distribuição

Depressão na 
abundância nos 

habitats
fragmentados

Curva hipotética sem 
fragmentação



  

Registro de ocorrência da espécie

Mapas com informações ambientais 

Modelagem de 
espécie

Modelos de espécies

Modelagem da 
comunidade

+



  

Te
m

pe
ra

tu
ra

Precipitação



  

Mudanças climáticas 
podem modificar as zonas 
de distribuiçõ potencial de 
espécies



  

Clima



  

Clima

Distribuição de espécies no Quaternário



  

Clima

Variação na quantidade atmosférica de CO2



MATA ATLÂNTICA
Distribuição original e atual

1500                2000



•Modelos dinâmicos

•Tendências populacionais

Persistência das 
espécies em 
Paisagens 

fragmentadas

Modelos de Análise de Viabilidade 
Populacional Espacialmente 
Explícita
 MVP EExp.MVP EExp.

Variações populacionais

X
Informações Estruturais da Paisagem



1

O MVP Espacialmente explícitoO MVP Espacialmente explícito

Simulação com agentes dinâmicos

1. Distribuição espacial do habitat (estático)

1. Populações de aves (dinâmico)

Dois níveis distintos:
2

Características       Bio-
ecológicas



Probabilidade de 
ocorrência

Modelo de Viabilidade Modelo de Viabilidade 
Espacialmente ExplEspacialmente Explíícitocito

Modelo conceitual

Simulações

Ajuste dos 
processos

Análise de 
persistência

capacidade de 
movimentação

Estrutura da 
paisagem

Funcionalidade 
da paisagem

Simular a persistência das 
espécies na paisagem

Implementação

Campo / Bibliografia

Probabilidade de 
ocorrência

Modelo de Viabilidade Modelo de Viabilidade 
Espacialmente ExplEspacialmente Explíícitocito

Modelo conceitual

Simulações

Ajuste dos 
processos

Análise de 
persistência

capacidade de 
movimentação

Estrutura da 
paisagem

Funcionalidade 
da paisagem

Simular a persistência das 
espécies na paisagem

Implementação

Campo / Bibliografia

““todos os modelos são errados, todos os modelos são errados, 

alguns são úteis” (Box 1976)alguns são úteis” (Box 1976)

Campo / BibliografiaCampo / Bibliografia



Matriz

Territórios 
potenciais

Área 
funcional

Movimentação pela paisagem

machos

fêmeas

juvenis

reprodutivo

não reprodutivo

Estrutura do MVP EExp.Estrutura do MVP EExp.



Fêmeas 
procuram 
machos

reprodução

C. caudata

Machos 
procuram 
fêmeas

reprodução

X. fuscus

Machos 
procuram 
fêmeas

Macho 
vai ao 

território 
da fêmea

P. leucoptera

Fêmea 
disponível

reprodução

Juvenis

Morte de 
adultos Dispersão

Morte de 
juvenis

Procura por 
territórios

12 repetições

Estação reprodutiva

removido removido

1

2 3 4 5

nascimento

removido

Fêmeas 
procuram 
machos

reprodução

C. caudata

Machos 
procuram 
fêmeas

reprodução

X. fuscus

Machos 
procuram 
fêmeas

Macho 
vai ao 

território 
da fêmea

P. leucoptera

Fêmea 
disponível

reprodução

Juvenis

Morte de 
adultos Dispersão

Morte de 
juvenis

Procura por 
territórios

12 repetições

Estação reprodutiva

removido removido

1

22 33 44 55

nascimento

removido

Dinâmica populacional do modeloDinâmica populacional do modelo

♀♀
♂
♀

Cuida da 
prole

151Fêmeas

151Machos

   

 

Por território



SimulaçõesSimulações

reprodutivo

não reprodutivo

 ter. pot. vazio

matriz funcional



Efeito da coberturaEfeito da cobertura

Pr
ob

ab
ili

da
de
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e 

ex
tin

çã
o

Proporção de territórios
0 100%

1
Pr

ob
ab

ili
da

de
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e 
ex

tin
çã

o

Proporção de territórios
0 100%

1

sensíveisresistentes

Espécies 
guarda-chuva

 alta densidade
 fácil 

reprodução

 baixa densidade
 reprodução 

restritiva



Paisagens Ecologicamente 
calibradas


Dinâmica Populacional

Estrutura do modelo

Melhor compreensão das implicações ecológicasimplicações ecológicas da 
organização espacialorganização espacial do habitat

Quantificação estrutural de Quantificação estrutural de 
PaisagensPaisagens

(fatores estáticos)(fatores estáticos)

Modelagem Dinâmica Modelagem Dinâmica 
(processos ecológicos)(processos ecológicos)++

(Akçakaya (Akçakaya et al.et al. 1995,  1995, Wiegand Wiegand et al.et al. 1999, Wu & Hobbs 2002;2007) 1999, Wu & Hobbs 2002;2007)

Modelo baseado em processos ecológicos



Diferentes valores de: •Probabilidade de ocupação

•Probabilidade de dispersão

Como melhorar esse MVP Eexp?

Aumento da complexidade da paisagem

Manutenção da estrutura 
dinâmica simples

CorredoresCorredores

Pontos de ligação Pontos de ligação 
florestalflorestal









  



Experimentos de movimentação dos polinizadores

Rastreamento com radar harmônico 

Radares harmônicos

Osborne et al. 1999, Journal of Applied Ecology, vol. 36: 519-533. 

Transponders (~16 mm)

Imagem do radar





- U$ 40.000,00
- Distancia de localização limitada 

(máximo de 100 m)
- Sem medida precisa da distância
- -Caminhos tem que ser marcados 

manualmente

- Ineficiente em locais com muitos 
obstáculos ou montanhosos

- O custo de um radar mais potente 
(cerca de 1km de distância) é 
superior a R$ 450.000,00



Imagem criada por M.C. Ribeiro





Valença 25%

Ubaira 30%

Nilo Peçanha 35%

PTN 15%

 %
 F

lo
re

st
a

Redes de interção

W. Guimarães 40%

Camamu 45%

Jaguaripe 55%



Desenhos mais eficientes de paisagem

Maior produtividade com menores custos

Produção economicamente viável
+

Conservação biológica



  

 Planejamento territorial
SELEÇÃO DE ÁREAS COM BASE
 NA ESTUTURA DE PAISAGENS



  



  

Informações ambientais
contínuas

Algoritmos

Mapa de Áreas selecionadas

O que são algoritmos?

Valoração



  

Unidades de Planejamento Multi-escala
Análise da Paisagem e Dados Biológicos

Regionalização

Facilidade de manejo

Facilidade de processamento

Análise em múltiplas escalas



  



  

100mil hectares
50mil hectares
10mil hectares

Unidades de Planejamento (U.P.) Multi-escala
Análise da Paisagem e Dados Biológicos



  

Estrutura e configuração dos remanescentes
Nas células de análise (UPs)

(Formações savânicas)

Área: 760ha
Num.Manchas=1
Tamanho Médio: 760ha
Forma: 1.3
Borda: 19m/há
Interior: 570ha
Dist.Vizinho=0m

Área: 780ha
Num.Manchas=7
Tamanho Médio: 112ha
Forma: 1.76
Borda: 64m/há
Interior: 265ha
Dist.Vizinho=1424m* Para cada formação, e para “Cobertura Natural”..



  

250ha
500ha
1.000ha
2.000ha
>2.000ha

Estrutura e configuração dos remanescentes
Área remanescente de Cerrado na UP

* Para cada formação, e para “Cobertura Natural”..

UP = 10mil ha



  

5
10
15
20
>20 frags

Estrutura e configuração dos remanescentes
Numero de “Manchas” de Cerrado na UP



  

500m
1km
2km
5km
>5km

Estrutura e configuração dos remanescentes
Distância do Vizinho de Cerrado na UP



  

Síntese dos dados biológicos
Por grupo taxonômico na UP

Ocorrência
Riqueza
Endemismos
Etc...



  



Software livre de Código aberto



  

Criação de mosaicos 

amigáveis de usos da terra 

que permitam a Conservação 

da Biodiversidade, dos 

Serviços Ambientais e da 

Produção Agro-pecuária a 

longo prazo

É POSSÍVEL

Qual o Plano Ambiental que 
queremos?



  



  

Cherrapunji, India



  



  

Agradeço a atenção
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