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ZONAS-TAMPÃO MISTAS E A CONSERVAÇÃO DAS MATAS
EM REFLORESTAMENTOS HOMOGÊNEOS*

Alexandre de ALMEIDA **

RESUMO

Enfatiza-se as diferenças entre efeito de borda e ecótone porque há grande confusão de conceitos
em publicações e as técnicas de manejo devem ser primeiro direcionadas para salvar espécies florestais que
estão sofrendo declínio e não espécies de borda que estão aumentando suas áreas de ocorrência. ASSIm,
para mitigar o efeito de borda e os eventuais efeitos de multidão e aumento na taxa de predação em nmhos
de aves florestais, são sugeridas zonas-tampão mistas imediatamente circundando remanescentes florestais
em reflorestamentos homogêneos. Este tampão, inicialmente formado por Eucalyptus sp. sofrerá
regeneração natural do sub-bosque florestal ao lado. Nove aspectos apóiam o uso de zonas-tampão
mistas em detrimento dos métodos tradicionais de restauração florestal. Prioridades em pesquisas futuras
e recomendações são oferecidas.

Palavras-chave: zona-tampão; efeito de borda; efeito de multidão; Eucalyptus; regeneração natural;
restauração ecológica; conservação; fragmentos florestais; aves; ecótone.

ABSTRACT

This review stresses the differences between edge effects and ecotones since there is great
confusion of concepts in publications, and the management techniques must be directed to save forests
species that are declining and not edge species that are increasing in range. Thus, to mitigate the edge effect
and eventual crowding effect and increase on rate of predation in forest bird nests, it is suggested buffer-
zones mixed with Eucalyptus sp. immediately surrounding forest remnants in man-made forests. This
buffer, initially formed by Eucalyptus sp., will undergo natural regeneration of forest understory aside. Nine
aspects support the use of mixed buffer-zones instead of traditional methods of forest restoration. Priorities
in future researches and recommendations are suggested.

Key words: buffer-zone; edge effect; crowding effect; Eucalyptus; natural regeneration; ecological
restoration; conservation; forest fragments; birds; ecotone.

1 INTRODUÇÃO

Em 1965 entrou em vigor o Código Florestal (Lei Federal nº 4771 de 15/09/65) com o apoio de
um programa federal de incentivos fiscais ao estabelecimento de plantações florestais. Tal código
determinava que fossem mantidos 10% da área a ser explorada com reservas de vegetação natural, ou 1%
com reflorestamento de essências nativas. Desde então, pequenos remanescentes de mata nativa tomaram-se
elementos comuns na paisagem das fazendas florestais. Felizmente, muitas das grandes empresas florestais
mantiveram áreas maiores do que 10%. Mesmo assim, a conservação das características biológicas originais
nestes "relictos" permanece um desafio porque os preceitos básicos que hoje norteiarn a biologia para
conservação eram, na época, incipientes (Simberloff, 1988) e as reservas não foram planejadas com o
devido rigor, embora relações entre área e número de espécies Já fossem conhecidas (Arrhenius, 1921;
Darlington Jr., 1957; MacArthur & Wilson, 1963) e Preston (1962) já tivesse alertado para o perigo de
manterem-se somente pequenos fragmentos de habitat. Como conseqüência, além dos problemas inerentes
ao tamanho dos remanescentes, questões acerca do formato inadequado, baixa conectividade, efeito de
borda e provavelmente efeito de multidão ainda estão por ser resolvidas com medidas de manejo, tais como
a implernentação de zonas-tampão na borda dos fragmentos.

n Aceito para publicação em julho de 2001.
(U) Pós-graduando do Departamento de Ciências Florestais, Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"/Universidade de São Paulo - ESALQ/USP,
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2 PRIORIDADE DE CONSERVAÇÃO PARA AVES FLORESTAIS

Novaes (1973) segrega as aves entre espécies florestais e de borda, estas últimas habitam
originalmente capoeiras em regeneração, margens de rios e copas de árvores, não sendo encontradas no
interior da floresta. Têm sua dispersão facilitada por se deslocarem ao longo dos rios, fato que explica o
baixo grau de endemismo dentro do grupo. Terborgh & Weske (1969) e Willis (1974) reforçam a
observação acima alertando quanto à relutância de espécies florestais a adentrarem em ambientes abertos.

Possivelmente por razões fisiológicas, as espécies de aves procuram dentre os habitats disponíveis
condições microclimáticas ótimas, refletindo um processo dinâmico, complexo e variável no tempo e no
espaço (Karr & Freemark, 1983). Com o desflorestamento e alterações antrópicas dos habitats as populações
e as áreas de ocorrência das espécies de aves típicas de ambientes abertos estão aumentando em detrimento
das espécies florestais que evoluíram em um ambiente contínuo e têm pouca adaptação à dispersão (Stiles,
1983), áreas de ocorrência relativamente menores (Wiedenfeld, 1991), e especificidade ao habitat
reconhecida, elevando os índices de vulnerabilidade mesmo na escala de um bioma (Goerck, 1997).

Adicionalmente, a fragmentação e a proximidade da borda em fragmentos são aspectos que têm
sido relacionados com aumento na taxa de predação em ninhos de aves florestais (Paton, 1994; Keyser et
aI., 1998), embora haja críticas a muitos experimentos que evidenciaram o fenômeno (Murcia, 1995). Willis (1979),
Almeida (1982), Lovejoy et al. (1986), Aleixo & Vielliard (1995), Almeida (1997) relacionaram o desaparecimento
de espécies florestais exigentes em recursos ambientais ao tamanho dos fragmentos florestais e ao efeito de borda.

3 EFEITO DE BORDA

Pequenos remanescentes florestais possuem uma fragilidade característica que, na ausência de
manejo, pode comprometer sua integridade ao longo do tempo por ação do efeito de borda (Bowers, 1999).

O termo "efeito de borda" consta na literatura como sinônimo de ecótone (Odum, 1986), mas
também mais recentemente, como um conjunto de fatores prejudiciais que afetam as características físicas e
bióticas na periferia de um fragmento florestal (Lovejoy et a/., 1986). A confusão é grave pois os efeitos dos
dois fenômenos podem ser antagônicos. Segundo a definição clássica em ecologia, o ecótone é um ambiente
entalado entre outros dois tipos de ambientes diferentes e bem definidos, que o influenciam em composição
específica. Trata-se de uma área de confluência, com sobreposições de espécies de dois ambientes e
eventualmente com espécies típicas da transição, disto resulta a alta riqueza específica que geralmente o
caracteriza. Pesquisas suportam a hipótese de que quando geograficamente grandes, são zonas de contato
entre espécies e subespécies, talvez agindo como núcleos de especiação (Smith et aI., 1997).

O conhecido projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais permitiu a comparação de
dados quantitativos anteriores com posteriores à fragmentação (Bierregaard Jr. & Lovejoy, 1989). Foi
demonstrado que os efeitos causados com a criação de uma borda abrupta não têm as mesmas características
de um ecótone, onde há incremento na riqueza de espécies (Lovejoy et al., 1986), como havia sugerido
Willis (1984) e posteriormente reforçado por Cândido-Júnior (2000). Também Terborgh et al. (1990) mostraram
que a borda florestal não é um local com alta diversidade, mas sim com grande substituição de espécies.

Há nítida diferença entre o interior de uma mata bem conservada e o seu perímetro externo ou
borda, especialmente se o entorno do fragmento for uma paisagem aberta ou cultura anual. A periferia
recebe grande impacto do vento (que provoca queda de árvores e resseca o sub-bosque) e insolação (causando
aumento na temperatura e ressecamento), além de proporcionar melhor desenvolvimento de plantas pioneiras,
sendo que muitas destas são lianas e arbustos escandentes que prejudicam o crescimento de árvores maiores
podendo até matá-Ias, seja por recobrimento (interferindo na fotossíntese), ou por aumentar o peso e área de
contato com o vento (causando a queda). Estes são alguns aspectos do que se convencionou chamar de
"efeito de borda" que, em determinadas situações de relevo e exposição ao vento, arruína paulatinamente
uma pequena floresta a partir de sua borda (Lovejoy et al., 1986; Viana, 1990; Terborgh, 1992; Waldhoff &
Viana, 1993; Murcia, 1995; Viana & Tabanez, 1996; Tabanez et a/., 1997; Rodrigues, 1998).

IF Sé •.. Rcg., São Paulo, n. 24, p. 1-11, maio 2002.



3

ALMEIDA, A. de. Zonas-tampão mistas e a conservação das matas em reflorestamentos homogêneos.

Assim, a sugestão de melhoria de habitats proposta por Firkowski (1990) que consiste em
manutenção de bordas naturais e na criação de bordas artificiais formando uma "colcha de retalhos", deve
ser interpretada com reservas, uma vez que espécies de borda não estão perdendo habitats como as espécies
florestais que sofrem amplo declínio populacional, portanto parece claro que é melhor haver grandes
contínuos de floresta em estágio avançado de sucessão ao invés de bordas, mesmo sendo reconhecido que a
heterogeneidade de habitats é fator importante na manutenção da biodiversidade em paisagens fragmentadas em
mosaico (Law & Dickman, 1998). O planejamento e manejo de áreas naturais baseados em índices de
diversidade de aves obtidos em bordas e ecótones proposto por Magro et ai. (1992) também exige cautela
porque tais índices não são identificadores, ou seja, espécies florestais podem ser-substituídas por espécies
de borda e o índice numérico permanecer igual (Meslow, 1978).

Viana (1990) observa que os fragmentos inseridos em reflorestamentos sofrem menor efeito de
borda do que aqueles circundados por plantações de cana-de-açúcar. Isto reflete um relativo tamponamento
exercido pelos reflorestamentos. Porém, esta ação amenizadora acidental está longe do ideal desejado,
porque o aceiro e/ou estrada, usualmente de quatro ou seis metros*, que separa as reservas dos
plantios, permite que o efeito de borda se manifeste. Adicionalmente tem sido observada a ação do fogo, do
gado que invade as reservas dispersando gramíneas invasoras indesejadas e das máquinas que por motivo
da colheita, desnecessariamente danificam a borda (Poggiani & Oliveira, 1998). Além disso, a maioria
dos plantios é cortada a cada sete ou oito anos, em decorrência, as reservas ficam periodicamente sem
proteção alguma contra os efeitos de borda por quatro ou cinco anos, até que o novo plantio atinja uma
estatura capaz de abrandá-los,

4 EFEITO DE MULTIDÃO

'l':.

Willis & Oniki (1988) foram os primeiros no Brasil a alertar sobre o fenômeno que ocorre quando
populações de animais silvestres são expulsas de seus territórios por motivo do alagamento decorrente do
enchimento de uma represa ou reservatório. Contudo, 3. avaliação deste tipo de dano, designado efeito
estendido de represa, não contou com dados conclusivos sobre o que ocorre realmente com os animais
desabrigados e aqueles que têm territórios no entorno imediato.

Lovejoy et ai. (1986) reportaram que no momento do isolamento, reservas de 1 ha e 10 ha sofrem
influxo das aves fugitivas das matas ao redor destruídas (efeito de multidão). Observaram através da técnica
de captura-marcação-recaptura ao longo do tempo, que a taxa de persistência das invasoras é alta, sugerindo
que as residentes fiquem em desvantagem contra as refugiadas agressivas. Residentes investiriam tanto em
defesa de território contra numerosos invasores que sofreriam alta mortalidade ou abandonariam a reserva, a
chamada negligência por agressividade (Hutchinson & MacArthur, 1959; Ripley, 1961).

Se os fragmentos de mata nativa inseridos em florestas implantadas são capazes de manter
populações densas e diversificadas de aves florestais com alto valor de conservação (Almeida, 1979;
Almeida et al., 1982a; Almeida, 1997), tal qual os plantios homogêneos com sub-bosque desenvolvido
(Almeida & Laranjeiro, 1982; Berndt, 1993; Machado & Lamas, 1996), então mesmo que ainda não tenha
sido demonstrado, pode ser esperado que ocorra um efeito de multidão semelhante ao descrito acima para as
aves florestais que perderam suas áreas de vida por motivo do corte dos talhões, e que portanto, precisam
refugiar-se nas reservas e talhões remanescentes contíguos. Possivelmente, este fenômeno que deve ocorrer
a cada desbaste, caracterize a dinâmica da avifauna e provavelmente de outros grupos que habitam
eucaliptais com rico sub-bosque em fazendas florestais, como mostrado por Stallings (1990).

(') Segundo o Eng. Florestal H. F. '-uz (informação verbal) ainda hoje existem reflorestamentos que possuem aceiros externos (limite periférico do
empreendimento) de vinte metros e internos de dez metros. conforme regimento do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal _ IBDF. da época
dos incentivos fiscais. Tais aceiros acarretam em perda de área útil para plantio. altos gastos de manutenção e propiciam a erosão.

IF Sé r. Reg., São Paulo, n. 24, p. 1-11, maio 2002.
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Intuitivamente, o efeito de multidão deve ser mais pronunciado quanto: i) maior for a área de
plantios a ser suprimida; ii) menor for a quantidade e tamanho das reservas, ou mesmo talhões que restarem
ilesos ao corte; iii) maior a quantidade de talhões com sub-bosque desenvolvido e reservas em melhor estado
de conservação, por apresentarem assembléias faunísticas mais ricas e/ou adensadas.

Sabe-se contudo, que dado o melhoramento genético dos clones usados nos reflorestamentos e
outras variáveis inerentes ao clima, solo e insumos, o sub-bosque demora mais do que sete ou oito anos, o
tempo usual de corte, para se desenvolver significativamente, entretanto, embora esta seja a regra nas
grandes empresas, nem todas, e nem todos seus plantios possuem variedades clonais e tratos silviculturais
tão aprimorados. É conhecido também, que a proximidade dos talhões das fontes de colonização, as reservas
ou "núcleos de vida silvestre", induz à colonização mais rápida da flora e fauna, fato que pode potencializar
o efeito de multidão em menor tempo.

Embora ainda especulativo, o efeito de multidão nas fazendas florestais pode ser bastante prejudicial se
espécies florestais exclusivas das reservas nativas, geralmente com hábitos especializados de forrageio e
reprodução (Evelyn, 1978; Rosemberg, 1990; Soares & Anjos, 1999), tiverem que disputar suas áreas de
vida com uma multidão de espécies mais generalistas (Recher, 1990) vindas dos talhões suprimidos e por
motivo da negligência agressiva, abandonarem seus territórios e prole, ou sofrerem altas taxas de mortalidade.
Assim, apesar das empresas se beneficiarem do controle biológico exercido pelas aves (Otvos, 1979;
Almeida & Alves, 1982; Almeida et al., 1982; Laranjeiro, 1994; Clarke & Schedvin, 1999), podem estar
indeliberadamente causando danos constantes às espécies de aves florestais vulneráveis ao referido efeito.

5 ZONAS-TAMPÃO

A sugestão de que simples faixas de quebra-vento, ou de zonas-tampão são úteis para minimizar o
efeito de borda tem aparecido com freqüência na literatura (Harris, 1984; Lovejoy et al., 1986; Viana, 1990;
Waldhoff & Viana, 1993; Poggiani, 1996; Poggiani & Oliveira, 1998).

Zonas-tampão são áreas periféricas a uma porção nuclear que deve ser conservada, geralmente
uma reserva ou unidade de conservação, com a função de amortecer ou absorver os impactos provenientes
do exterior. Consta que pelo seu extraordinário desenvolvimento, até princípios do século passado (1939)
antes de ter sido usado como madeira, o eucalipto tinha utilidade como quebra-vento (Sampaio, 1961).
Ironicamente, pouca pesquisa foi realizada nos últimos trinta anos com quebra-ventos (Perry, 1998).

O presente artigo apóia o uso de Eucalyptus sp. como espécie inicialmente dominante para a
implementação de zonas-tampão ao redor das reservas florestais nativas inseridas em reflorestamentos
homogêneos, a despeito dos esforços de pesquisadores no sentido de aperfeiçoar as técnicas de restauração
ecológica tendo como base a sucessão vegetal de espécies exclusivamente nativas.

Esta afirmativa é reforçada pelos seguintes aspectos:

1) algumas espécies de Eucalyptus permitem desenvolvimento rápido de rico sub-bosque que sustenta
considerável riqueza florística (Silva Júnior et al., 1995; Durigan et al., 1997) e faunística (Almeida &
Laranjeiro, 1982; Machado & Lamas, 1996);

2) rapidez de crescimento sem o risco de haver assincronia entre espécies pioneiras e climácicas (morte
das primeiras antes que haja desenvolvimento satisfatório das últimas) resultando em estagnação do
desenvolvimento, que se pode observar em alguns módulos de regeneração florestal, uma vez que a
espécie em questão se enquadra nestas duas categorias sucessionais;

3) menor custo e maior facilidade na produção das mudas de Eucalyptus spp. em relação às mudas de
nativas para as empresas florestais;

4) pode-se optar por espécies de Eucalyptus cuja propagação por sementes seja muito pequena;

IF Sér. Reg., São Paulo, n. 24, p. 1-11, maio 2002.
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5) a partir do sétimo ou oitavo ano, dependendo do desenvolvimento do sub-bosque, algumas árvores de
Eucalyptus spp. poderiam ser aproveitadas economicamente;

6) existe abundante informação acerca da biologia e manejo dessas espécies;

7) sendo reconhecido que a diversificação da paisagem proporciona habitats para inimigos naturais de
pragas (Perry, 1998), então, se a faixa de tampão tiver tamanho suficiente, provavelmente será uma
potencial zona de seleção de espécies animais em afinidades ecológicas COm o eucalipto, favorecendo o
desenvolvimento de maiores populações de espécies controladoras de pragas do que as próprias reservas nativas;

8) essas populações selecionadas deverão atenuar um eventual efeito de multidão, pois a composição
específica da fauna dos talhões, com exceção das suas espécies de borda, será provavelmente um
subconjunto da fauna do tampão (teorias de: "funções de incidência" e "subconjuntos concêntricos",
Diamond, 1975 e' Patterson, 1987, respectivamente), assim as competições entre fugitivos e residentes
deverão ser maiores nesta faixa, diminuindo o impacto de desorganização no núcleo da reserva adjacente, e

9) a empresa não perde legalmente o direito ao uso da área, podendo manejá-Ia com atividades de menor
impacto do que o corte raso (supressão total), por exemplo, visando à produção de madeira destinada à
serraria, através de desbastes rotativos seletivos.

A idéia de utilizar uma espécie exótica em vez de módulos florestais de nativas poderá ser
interpretada com aversão por ecologistas conservadores, porém ela é consoante com novas correntes em
restauração ecológica. Tradicionalmente, reflorestamentos têm como meta a produção de madeira, embora
sejam reconhecidos outros benefícios, como a redução da erosão no solo, provisão de habitat para a vida
silvestre e manutenção dos recursos hídricos. Mais recentemente, o potencial das plantações de madeira
para catalisar os processos de sucessão secundária e permitir a recolonização da flora nativa tem sido

'10:. demonstrado. Estes estudos indicam que a colonização depende do grau de degradação, proximidade da
floresta nativa fonte de propágulos, idade, características das espécies plantadas e intensidade de manejo
da plantação (Keenan et al., 1997).

Geralmente, espécies exóticas por apresentarem muitas vezes pobreza de pragas, são pouco
atrativas para a vida silvestre, particularmente se não oferecem néctar e frutos. Contudo, quando as plantas
exóticas oferecem recursos apropriados, podem ser equivalentes ou melhores que as plantas nativas
(Wulderle Jr., 1997). Quanto a existência de pragas em Eucalyptus spp., são exemplos os trabalhos de
Laranjeiro (1994); Pedrosa (1993); Zanuncio (1993); Zanuncio et. al. (1994), e a respeito do uso do néctar,
prestam-se as publicações de Sick (1997); MacNally & McGoldrick (1997) e a tese de Antunes (2000).
Alguns exemplos de restauração ecológica com eucaliptos, bem como sua utilidade na manutenção da
diversidade biológica são encontrados em Lima (1996).

As possibilidades de formação da zona-tampão com Eucalyptus spp. e espécies nativas não são
mutuamente exclusivas, pelo contrário o consórcio é esperado, desejado e deverá ocorrer por propagação
natural, mesmo que não haja enriquecimento induzido destas últimas como documentado por Poggiani &
Simões (1993), Galegario & Souza (1993), Silva Júnior et al. (1995) e Durigan et alo (1997).

Além do grande incremento de habitat que tais faixas de proteção devem proporcionar, podem ser
usadas para corrigir o formato das reservas, eliminando as reentrâncias e alargando-as, tomando-as mais
circulares ou elípticas, diminuindo a área de contato com a borda. Também, o aumento na conectividade
entre os fragmentos pode ser providenciado, através da implementação dos tampões. Estas medidas
aproximariam as reservas do ideal almejado em termos de conservação (International Union for Conservation of
Nature - IUCN; United Nations Environment Programme - PNUMA; World Wildlife Fund - WWF, 1980),
em parte compensando a falta de planejamento que tiveram, tanto daquelas inseridas em reflorestamentos
homogêneos, quanto para as que se encontram em outros tipos de paisagens.

IF Sêr, Reg., São Paulo, n. 24, p. 1-11, maio 2002.
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6 PRIORIDADES EM PESQUISAS FUTURAS E RECOMENDAÇÕES

1) Teste sobre a provável ocorrência do efeito de multidão nas aves. Sugere-se técnicas de telemetria,
mapeamento de territórios, captura-marcação e recaptura nas reservas e nos talhões.

2) Teste sobre a efetividade da zona-tampão minimizando os efeitos de borda, bem como dos eventuais
efeito de multidão, e aumento na taxa de predação em ninhos de aves na periferia das reservas.

3) Análise da fauna que ocorre na zona-tampão, no sentido de caracterizá-Ia, verificando se é realmente
. uma faixa de seleção das espécies controladoras de pragas mais eficiente do que as reservas
neste sentido.

4) Estudo sobre a largura da zona-tampão. Uma relação inversamente proporcional entre o tamanho da
zona-tampão e a dimensão dos fragmentos pode ser encontrada em Harris (op. cit.).

5) Seleção de espécies de Eucalyptus e estudo sobre adensamento, objetivando melhor desenvolvimento
do sub-bosque.

6) Avaliar o impacto ocasionado na estrutura da zona-tampão, por motivo da "extração de Eucalyptus spp.
destinados à serraria.

7) Tentar uma aproximação da relação custo beneficio sobre a manutenção das zonas-tampão interferindo
na estabilidade biológica das plantações, em situações com e sem desbaste rotativo seletivo.

8) Priorizar áreas mais carentes de proteção, bastando para tanto análise SIG (Sistema de Informação
Geográfica) da distribuição, forma, tamanho e conectividade das reservas, bem como estabelecer relações de
proporção entre áreas: i) reflorestamento versus remanescentes; ii) zona-nuclear versus perímetro ou borda;
iii) zona-tampão versus porção total dos fragmentos, a exemplo do trabalho de Ranta et ai. (1998). O estado de
conservação da vegetação nos fragmentos também deve ser ponderado. Preferencialmente a análise não
deve ser processada fazenda por fazenda, empresa por empresa, tnas sim regionalmente, na escala geográfica
dos distritos florestais, viabilizando o planejamento e tomada de decisões conjunta entre empresas.

9) O planejamento nesta escala deve levar em conta a possibilidade de haver hibridização de espécies de
Eucalyptus ao longo do tempo, haja visto que tem sido observada propagação natural neste gênero,
(de acordo com A. G. Manzatto, Departamento de Botânica, UNESP de Rio Claro (informação verbalj),
Em plantas, ocorre com freqüência intercruzamento localizádo entre populações simpátricas de
diferentes espécies, particularmente onde falha, por motivo de distúrbio no habitat, o componente
ecológico do isolamento reprodutivo, fator que parece ser o mais efetivo à troca gênica entre populações
de plantas (Futuyma, 1992). Então, mesmo que a regeneração natural de Eucalyptus spp. no Brasil seja
ínfima (Pires, 1981), como precaução à dispersão de híbridos eventualmente indesejados, o
monitoramento na região dos tampões objetivando detectar a propagação natural é recomendado.

7 AGRADECIMENTOS

A Horácio F. Luz, Paulo H. Groke Jr., Hilton T. Z. do Couto, Gustavo S. Betini, Alberto J.
Laranjeiro, Álvaro F. de Almeida, Cássio H. G. Cezare, Ângelo G. Manzattoe especialmente à Irmgard
Rôhe de Almeida, pelos comentários e sugestões.
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A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO DOS GUARDA-PARQUES
PARA A ELABORAÇÃO DE PLANOS DE MANEJO:

ESTUDO DE CASO NO PARQUE ESTADUAL DE CAMPOS DO JORDÃO, BRASIL*

Alexandre SCHIAVETTI**

RESUMO

o conhecimento dos guarda-parques sobre a diversidade e a dinâmica temporal da mastofauna do
Parque Estadual de Campos do Jordão, Estado de São Paulo, foi avaliado através de entrevistas abertas e
semi-estruturadas. Segundo os entrevistados, o número de espécies de mamíferos presentes no Parque mostrou-se
bastante elevado, porém com sérios problemas na sua conservação. Quatro etnoespécies foram descritas pelos
guardas como existentes na área do Parque Estadual, sendo que duas delas contêm várias espécies biológicas, que não
constam no Plano de Manejo da Unidade. A possibilidade de interação entre o conhecimento dos guardas e dos
administradores para a elaboração de planos de manejo e inventários faunísticos, visando aumentar o
esforço para a conservação dos recursos naturais, é apresentada como uma forma de integrar conhecimentos.

Palavras-chave: etnozoologia; unidades de conservação; biologia da conservação.

ABSTRACT

The extent of knowledge of the park guards about the diversity and temporal dynamics of the
mastofauna of the "Campos do Jordão" State Park, was evaluated by unstructured and semi-structured interviews.
According to the interviews, the number of species of mammals present in the park is quite high, although
serious conservation problems exist. The guards described four ethnospecies as existing in the park. However two of
the four include several biological species and are not part of the unit management plano Exchange of
information between the guards and the administrators to develop management plans and faunal inventories
and increase the effort to conserve natural resources is suggested as a way to integrate knowledge.

". Key words: ethnozoology; conservation units; conservation biology.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com 'a hipótese da biofilia de Wilson (1984), os seres humanos apresentam uma ligação
inata (não neutra) com os animais. Desse modo, todo e qualquer indivíduo, de qualquer cultura e de
qualquer época, interage com os recursos faunísticos de seu meio em pelo menos quatro dimensões: cognitiva,
ideológica, afetiva e etológica, Essa assertiva concorda com a definição oferecida por Marques (1995),
segundo a qual "a etnoecologia é o estudo das interações entre a humanidade e o resto da ecosfera através da
busca da compreensão dos sentimentos, comportamentos, conhecimentos e crenças a respeito da natureza".

Estudos de antropólogos e de etnobiólogos mostram ser possível registrar conhecimentos
etnozoológicos tanto em sociedades etnocentricamente rotuladas como "primitivas" (indígenas, tradicionais
e locais), quanto naquelas ditas civilizadas (Posey, 1984; Johannes, 1993; Ellen, 1997). As primeiras, por
encontrarem-se em contato mais íntimo com a natureza, detêm conhecimentos, na maior parte das vezes, tão
detalhados e sofisticados quanto o das culturas ocidentais. Por essa razão, o conhecimento que sociedades
indígenas e tradicionais têm sobre o comportamento, hábitos alimentares e reprodução dos animais
silvestres deveria ser aproveitado tecnicamente para acumular informação zoológica e iniciar ensaios no
manejo e uso sustentável rias espécies (Martínez, 1995).

(') Aceito para publicação em abril de 2002.
(") Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais, Universidade Estadual Santa Cruz - UESC, Rod. Ilhéus - ltabuna, km 16, 45650.000, Ilhéus, BA, Brasil.

Doutorando em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos - UFSCar, São Carlos, SP. E-mail: aleschi@hotmaiLcom
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l)iegues (1996) considera as populações humanas que vivem dentro e ao redor de áreas protegidas,
.Gomo parques estaduais, um componente essencial da paisagem e suas atividades são fundamentais para a
conservação e uso compatível dos recursos naturais a longo prazo. O conhecimento etnoecológico que essas

. comunidades possuem pode ter conseqüências práticas para enfrentar a crise ecológica recente, pois novos
modelos de desenvolvimento que incorporem o ponto de vista "nativo" poderão ter mais chances de ser
ecológica e socialmente acertados (Marques, 1991).

Segundo Mathias (1998) o conhecimento tradicional é aquele que um povo de uma dada
comunidade desenvolveu e continua a desenvolver ao longo do tempo. Nesse sentido, as comunidades
humanas que habitam o interior dos Estados de São Paulo e Minas Gerais e que têm um modo de vida
conhecido como "caipira" podem ser consideradas tradicionais (Cavalini, 1997).

O presente trabalho considerou os guarda-parques como detentores de conhecimentos sobre a
riqueza e as características da dinâmica da mastofauna do Parque Estadual de Campos do Jordão, e
confrontou a lista de espécies registradas no Plano de Manejo desta Unidade de Conservação com a lista
forneci da pelos guarda-parques que nela trabalham.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O Parque Estadual de Campos do Jordão (PECJ), localizado no interior do Estado de São Paulo,
foi criado em 1941. O Parque, inserido na região que faz divisa com Minas Gerais, possui 8.341 hectares e
compreende aproximadamente um terço do município da estância hidromineral de Campos do Jordão.

Em 1974, especialistas alemães juntamente com pesquisadores do Instituto Florestal de São Paulo
(Secretaria do Meio Ambiente) realizaram estudos sobre a paisagem do Parque, os quais resultaram na
elaboração do Plano de Manejo (Seibert et al., 1975). Atualmente, devido a modificações na área do Parque,
aumento da visitação e novos conhecimentos sobre manejo de Unidades de Conservação, o plano necessita
ser revisto e atualizado.

O trabalho de campo foi realizado durante dez dias em julho de 1995, período no qual foram
contatados 19 guarda-parques de 24 que trabalhavam no Parque. As entrevistas do tipo abertas foram
registradas por escrito. As entrevistas semi-estruturadas foram baseadas em questionários e em uma lista
com os nomes vulgares das espécies de mamíferos registra das no Plano de Manejo do PECl

A técnica de tumê (Spradley & McCurdy, 1972) foi utilizada, realizando-se excursões por trilhas
interpretativas existentes no Parque. Desse modo, aumentou-se a confiabilidade dos dados através de uma
maior interação com as atividades dos guarda-parques. Estabeleceu-se um rapport (relação de harmonia
mantida entre pesquisador e pesquisado) com um dos funcionários mais antigos do Parque (53 anos ,de
trabalho na área), o qual se tomou informante-chave. O trabalho de identificação das espécies .locais foi
facilitado através do uso de um catálogo com fotos dos animais, apresentado aos entrevistados quando havia
dúvidas sobre a identificação das etnoespécies.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os guarda-parques citaram 34 etnoespécies de mamíferos existentes na área do Parque (TABELA 1).
Estes animais pertencem a 20 famílias distintas, das quais Mustelidae e Cebidae apresentaram um maior
número de espécies (quatro espécies cada). Dos animais citados, sete encontram-se listados como ameaçados de
extinção pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (1989).
São eles: cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), gato-do-mato (Leopardus wiedii), jaguatirica (Leopardus
pardalis), lontra (Lutra longicaudisi, mono (Brachyteles arachnoidesi, onça-pintada iPanthera onca) e
sussuarana (Puma concolor).
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TABELA 1 - Número de respostas dos guarda-parques (N = 19) sobre as etnoespécies de mamíferos do
Parque Estadualde Campos doJordão.

Família ou Etnoespécie/ Plano de Observação Indícios Não existente
ordem Espécie científica Manejo Direta

Tapiridae anta + O 18
Tapirus terrestris

Mustelidae ariranha + 11 2 6
Pteronura brasiliensis
Irara , + 13 4 2
Eira barbara
lontra + 16 2
Lutra longicaudis
quixinim + 8 2 9
Conepatus chinga

Cebidae bugio + 8 5 6
Alouatta fusca
macaco-prego + 17 2 O
Cebus apella
mono 2 3 14
Brachyteles arachnoides
saá + 15 2 2
Cal/icebus sp.

" Canidae cachorro-da-mato + 13 2 4
Cerdoc; ")/1 tlious
cachorro-do-mato 8 5 6
Não determinada '

Hydrochaeridae capivara + 18 O
Hydrochaeris liydrochaeris

Tayassuidae cateto + 16 2
Tayassu tajacu
queixada + 15 3
Tayassu pecari

Dasyproctidae cutia + 17
Dasyprocta sp.

Sciuridae esquilo + 19 O O
Sciurus aestuans

Didelphidae gambá + 19 O O
Didelphis sp,
guaiquica + 8 .3 8

"'NãÔ-deten1iinadá"-~' ' _ •• , .•• ~._ ·1L •

continua
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continuação - TABELA 1

Família ou .Etnoespécie/ Plano de Observação Indícios Não existente
ordem Espécie científica Manejo Direta

Felidae gato-do-mato + 15 3
Leopardus wiedii
jaguatirica + 17 2 O
Leopardus pardalis
sussuarana + 10 8
Punia concotor
onça-pintada + 2 O 17
Panthera onca

Leporidae lebre. + 17 .., O..
Sylvilagus brasiliensis

Procyonidae mão-pelada + 9 2 8
Procyon cancrivorus
quati + 15 2 2
Nasua nasua

Chyroptera morcego-chupa-sangue 11 3 5
Não determinada
morcego-que-come-outras-coisas 15 2 2
Não determinada

Erethizontidae ounço + 18 O
Coendou villosus

Caviidae preá + 17 O 2
Cavea aperea

Agoutidae paca + 17
Agouti paca

Dasypodidae tatu + 17 2 O
Não determinada

Cervidae veado + 18 O
Mazama sp.

Myocastoridae ratão-do-banhado + 11 2 6
Myocastor coypus

Rodentia/ rato-de-mata 19 O O
Marsupialia Não determinada

rato-de-campo 19 O O
Não determinada

(+) Consta no Plano de Manejo.
(-) Não consta no Plano de Manejo.
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Três grupos de mamíferos, representados pelos etnogêneros "morcego", "cachorro-do-mato" e
"rato", foram de difícil identificação e classificação por parte dos guarda-parques devido à inexistência de
dados sobre as espécies que ocorrem na área e, principalmente, pela difícil visualização dos indivíduos.
Na percepção dos entrevistados, os morcegos existentes no Parque são classificados em duas etnoespécies:
"morcego-chupa-sangue", representando as espécies hematófagas, e "morcego-que-come-outras-coisas",

,_o incluindo as espécies frugívoras e insetívoras. A identificação do genérico "cachorro-do-mato" dá-se por
critérios morfológicos, podendo haver uma derivação desta classificação baseada no tamanho, sendo os
indivíduos maiores chamados sempre de "cachorro-do-mato" e os menores, de "raposinha", devido à sua
semelhança com este animal. Os "ratos", por sua vez, são classificados pelo tipo de habitat em que são
encontrados e também estão divididos em duas etnoespécies: "ratos-de-mata" e "ratos-de-campo". Neste
grupo, podem estar inclusos representantes das ordens Rodentia e Marsupialia.

Estas etnoespécies não se encontravam citadas no Plano de Manejo do PECJ. Isso indica que
problemas de amostragem e o pouco tempo para a confecção da listagem culminaram na omissão de
animais que desempenham papéis significativos na dinâmica do ecossisterna de florestas e campos.
Morcegos, por exemplo, são excelentes dispersores de sementes e os pequenos mamíferos são elementos-
chave nas cadéias alimentares, bem como indicadores de alterações nos sistemas. Chama a atenção que os
grupos dos "morcegos" e o dos "ratos" contam com diferentes espécies biológicas, enquanto a espécie citada no
Plano de Manejo, como sendo um "cachorro-da-mato" provavelmente se refira a duas espécies biológicas.

O mono (Brachyteles arachnoides), espécie altamente ameaçada de extinção, foi citado como existente
na área do parque. Tal relato causou certa surpresa, pois sua ocorrência nunca havia sido constatada para
altitudes superiores a 1.500 metros. Porém, a espécie foi reconhecida pelos guarda-parques baseando-se em
um catálogo com estampas de primatas brasileiros, sendo que sua presença também fora confirmada em
área contígua ao parque. A anta (Tapirus terrestris) foi observada uma vez por um único guarda-parque, há
aproximadamente 18 anos, mas funcionários mais antigos não relataram sua ocorrência. Isso sugere que um animal
grande como este não exista mais na área do Parque, ou que talvez nunca ocorrera na mesma.

Quando questionados sobre variações temporais no número de indivíduos, notadamente sobre o
comportamento reprodutivo das espécies, os informantes associaram a época de reprodução ao período das chuvas,
que vai de setembro a março. Esse período coincide com a ocorrência de temperaturas mais elevadas e com a
floração e frutificação de diversas espécies vegetais (Buzato et aI., 1994; Sazima et al., 1994). Fato de
significativa relevância foi que praticamente todos os entrevistados se referiam primeiro à estação de pinhões
(sementes de araucáría), cuja produção se concentra nos meses precedentes à época das chuvas, como evento
intimamente relacionado ao posterior nascimento dos filhotes. Em locais de forte sazonalidade, como os
encontrados por Alho & Rondon (1987) no Pantanal Mato-grossense para capivaras (Hydrochaeris hydrochaeris),
as maiores freqüências de nascimentos coincidem com os períodos de maior disponibilidade de alimentos.

O registro de conhecimentos tradicionais relacionados com a fenologia de recursos naturais foi
mostrado tanto por agricultores (Toledo, 1990) quanto pescadores de água doce e salgada (Marques, 1991;
Costa Neto, 1998') e caiçaras (Sanches & Campos, 1999). Realizando estudo junto às populações
tradicionais que habitam o Parque Estadual da Ilha do Cardoso, litoral de São Paulo, Sanches & Campos
(1999) obtiveram dados sobre hábitos alimentares, época de reprodução e tamanho da prole e habitats de
diversas espécies de mamíferos citadas como ocorrentes na Ilha, e elaboraram uma lista das espécies
usualmente avistadas e daquelas que são raras.

No' que se refere à atividade cinegética realizada dentro do PECJ, os guarda-parques afirmaram
que oito espécies de mamíferos sofrem pressão de caça, servindo principalmente como alimento e
recreação. Segundo a percepção dos informantes, o cateto (Tayassll tajacu) e a paca (Agouti paca) parecem
constituir as espécies mais procuradas pelos caçadores. Essas duas espécies também são as mais caçadas em
uma comunidade da Amazônia peruana (Bodmer & Penn-Júnior, 1997).

Kruger (1999), estudando a caça de subsistência na APA de Guaraqueçaba (PR), também concluiu
sobre sua importância para a dieta de parte da população rural, com reflexos na economia da renda familiar.
Neste estudo, observou-se que, além da finalidade alimentar, a caça tem caráter econômico, esportivo e/ou recreativo.
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A atividade de caça no PECJ repete-se em outras áreas de Unidades de Conservação, o que parece
ser um fenômeno nacional (Falcão et ai., 1999; Silva & Nicola, 1999). Desse modo, a fauna silvestre é um
dos elementos do ecossistema que mais sofre em decorrência da fragmentação florestal, pelo fato de tomar-se
alvo fácil para caçadores. A Lei Federal ns 9.985/00 estabelece a necessidade da proposição e efetivação da
zona de amortecimento para as Unidades de Conservação, revogando os 10 km de raio propostos de zona de
amortecimento pela Resolução CONAMA n2 013/90. Essa zona de amortecimento serviria para a
amortização dos impactos do meio exterior sobre os recursos naturais. Porém, no caso do PECJ, os dados de
pressão de caça sobre os animais levam a crer que essa zona de amortecimento não está funcionando.

De acordo com Silva & Nicola (1999), o diagnóstico e a avaliação real da situação da mastofauna
do Parque Estadual do Cerrado (PR) somente poderão ser feitos a partir de pesquisas que permitam a
obtenção de informações não apenas sobre a diversidade faunística, mas também sobre densidade
populacional e a biologia das espécies. Segundo Sanches & Campos (1999), os entrevistados que melhor
informaram sobre a ecologia e biologia dos animais ocorrentes no Parque Estadual da Ilha do Cardoso
foram os moradores que praticavam a caça de subsistência.

O conhecimento etnozoológico de guarda-parques, guardas-florestais e demais indivíduos que
vivem e/ou circulam dentro de Unidades de Conservação (UCs) deveria ser considerado no momento de se
definir estratégias de conservação e no processo de elaboração dos planos de manejo para novas UCs,
principalmente devido ao fato da maioria ser moradores locais e ter bons conhecimentos sobre aspectos da
composição, ecologia e comportamento da fauna local. Segundo Diegues (1996), populações humanas que
vivem nas UCs podem contribuir para a conservação dos recursos naturais se forem integradas na fase de
planejamento da área a ser conservada.

Ortiz (1999) salienta que o conhecimento indígena e a informação científica deveriam ser combinados
para solucionar problemas de natureza prática,podendo ser delas a parceria no desenvolvimento de planos de
manejo, evitando-se a apresentação de uma lista de espécies ou de uma compilação das possíveis espécies
ocorrentes na área, melhorando o nível de informação a ser apresentado nos planos de manejo. Exemplo
dessa parceria foi recentemente apresentado na elaboração do plano de manejo do Parque Nacional do Jaú,
no Estado do' Amazonas (Fundação Vitória Amazônica/Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - FVAlIBAMA, 1998) e indicado por Kruger (1999) como útil para o
planejamento e o manejo de unidades de conservação na área da APA de Guarequeçaba (PR).

4 AGRADECIMENTOS

Aos funcionários do Parque Estadual de Campos do Jordão, a oportunidade de poder compartilhar de seus
conhecimentos, e, principalmente ao "Seu" Otacílio pelos ensinarnentos recebidos. Aos colegas Raquel Moura
e Selene Nogueira da Universidade Estadual de Santa Cruz, Eraldo Costa-Neto da Universidade Estadual de
Feira de Santana e Nivaldo Nordi da Universidade Federal de São Carlos pela revisão do manuscrito.
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