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Os muriquis (Brachyeteles spp) são endêmicos da Mata Atlântica, e os maiores macacos das Américas. Antes abundantes, as 
duas espécies (B. hypoxanthus e B. arachnoides) encontram-se Criticamente Em Perigo de extinção nos estados onde ocorrem, 
contando com pouco mais de 1.000 indivíduos na natureza. Além da proteção contra a caça, a viabilidade dessas espécies 
depende do aumento da conectividade entre os fragmentos florestais, permitindo o fluxo genético. (Foto: José Caldas)
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1. Introdução

Atualmente, as florestas da Mata Atlântica co-
brem entre 11,4% e 16,0% de sua extensão ori-
ginal, sendo que 10% da área remanescente estão 
contidos em apenas um fragmento e 93% dos 
fragmentos têm menos de 100 hectares, apre-
sentando alto grau de isolamento (Ribeiro et al. 
2009). Além disso, a distribuição espacial e a por-
centagem de remanescentes apresentam grande 
variação nas diferentes regiões da Mata Atlântica 
(Ribeiro et al., 2009).

Apesar da grande perda de habitat e do elevado 
estado de fragmentação da Mata Atlântica, há 
estudos demonstrando que fragmentos peque-
nos podem conter uma alta diversidade biológica, 
dependendo do contexto no qual se encontrem 
(Metzger, 2000; Pardini et al., 2005; Martensen 
et al., 2008). Ademais, pequenos fragmentos têm 
uma função de facilitação do deslocamento dos 
organismos pela paisagem, reduzindo o isolamen-
to entre fragmentos maiores (Uezu, 2008). Além 
disso, existem evidências de que muitas espécies 
respondem a configurações pretéritas das paisa-
gens (Metzger et al., 2009), indicando que, caso 
não sejam adotadas ações para o incremento da 
área de habitat disponível e para a redução do iso-
lamento entre os fragmentos, essas espécies ten-
dem a desaparecer em um futuro próximo.

Diversas espécies da fauna que apresentam limi-
tações de deslocamento por áreas não florestais 
podem desaparecer em áreas fragmentadas devido 
à redução de tamanho e ao aumento do isolamen-
to dos fragmentos. A redução do deslocamento de 

Capítulo 2
Identificação de áreas para o aumento da 
conectividade dos remanescentes e unidades de 
conservação da Mata Atlântica
Autores: Leandro R. Tambosi, Alexandre C. Martensen, Milton Cezar Ribeiro e 
Jean Paul Metzger.

organismos pela paisagem e a perda de algumas 
espécies causadas pela fragmentação podem in-
fluenciar diversos processos ecológicos, como a 
polinização e a dispersão de sementes por agentes 
bióticos, resultando em alterações na comunidade 
vegetal (Ghazoul, 2005). 

Entre os efeitos da fragmentação sobre a comuni-
dade vegetal em florestas tropicais está o aumento 
da mortalidade de indivíduos de espécies arbóreas 
de grande porte e a redução  da diversidade de an-
giospermas, podendo diminuir significativamente 
a biomassa dos fragmentos e aumentar a emissão 
de gases do efeito estufa (Laurance, 2008; Lopes 
et al., 2009). Além disso, a perda dessas espécies 
resulta na redução da complexidade de intera-
ções entre plantas, polinizadores e dispersores, 
diminuindo a oferta de recursos a polinizadores 
e frugívoros, gerando um desequilíbrio nos pro-
cessos ecológicos (Lopes et al., 2009; Laurance et 
al., 2000).

Uma das formas de diminuir os efeitos da frag-
mentação é aumentar a conectividade da paisa-
gem por meio de ações de recuperação, facilitando 
o fluxo de organismos entre os remanescentes, 
aumentando, assim, a disponibilidade de recursos 
e a manutenção dos processos ecológicos.

Tendo em vista o atual cenário de degradação, é 
essencial para a conservação de espécies da Mata 
Atlântica que se estabeleçam estratégias de re-
cuperação para a região como um todo, visando 
reduzir os efeitos da fragmentação e da perda de 



 34 Mapeamentos para a Conservação e Recuperação da Biodiversidade na Mata Atlântica Brasileira

habitat de forma a garantir a conservação de espé-
cies em longo prazo (Rodrigues et al., 2009). 

Dados recentemente coletados em três paisagens 
da Mata Atlântica indicam que a eficiência da 
recuperação depende da cobertura florestal e da 
configuração da paisagem (Pardini et al., 2010). 
A princípio, existiria uma faixa ótima em valores 
intermediários de cobertura florestal, por volta 
de 20% a 50%, nos quais deveriam ser adotadas 
ações de recuperação florestal. Em paisagens 
acima dessa faixa, já haveria cobertura florestal 
suficiente para que os processos naturais de re-
cuperação - regeneração florestal e recoloniza-
ção de fragmentos onde houve extinção - funcio-
nassem de forma eficiente, visto a proximidade 
entre as manchas de mata. Nesses casos, ações de 
recuperação não resultariam em ganho substan-
cial de conectividade, apresentando assim, me-
nor eficiência. Por outro lado, em paisagens abai-
xo de 20% de cobertura florestal, os fragmentos 
remanescentes já estariam muito empobrecidos 
pelo efeito da fragmentação ao longo do tempo 
e o isolamento entre os fragmentos seria mui-
to grande, resultando em ações de recuperação 
pouco eficientes.

Desta forma, é necessário adotar uma estratégia 
para a priorização de áreas destinadas à recupe-
ração que leve em consideração tanto a porcenta-
gem de cobertura florestal remanescente quanto 
sua configuração espacial nas diferentes regiões 
da Mata Atlântica. 

2. A teoria dos grafos

As análises para a definição das áreas prioritárias 
para recuperação serão baseadas na teoria dos 
grafos (Bunn et al., 2000; Urban e Keitt, 2001). 
Esta tem se mostrado de grande utilidade para 
estudos de conservação por ser uma teoria bem 
estruturada e eficiente para valorar elementos da 
paisagem dentro de um contexto espacial amplo. 

O grafo é um conjunto de nós e ligações que co-
nectam dois nós distintos. Na representação de 
uma paisagem como um grafo, os nós são os frag-
mentos de habitat circundados por áreas de não-
-habitat. As ligações entre dois nós representam 
conexões funcionais (figura 1), ou seja, represen-
tam que determinado organismo, seguindo uma 
determinada regra de ligação, é capaz de se des-
locar de um fragmento a outro atravessando uma 
área de não-habitat. 

As regras de conexão, por sua vez, dependem es-
sencialmente da capacidade de dispersão do orga-
nismo focal. Assim, uma mesma paisagem poderá 
apresentar diferentes estruturas de grafo depen-
dendo da espécie estudada e de sua capacidade de 
dispersão (Paese, 2002). Para espécies com baixa 
capacidade de dispersão, haverá um menor núme-
ro de ligações entre os nós e um maior número 
de componentes ou subgrafos quando comparadas 
com a mesma paisagem representada como grafo 
para uma espécie com maior capacidade de disper-
são (figura 1).
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Figura 1: A) Remanescentes de vegetação de uma paisagem fragmentada. B) Paisagem representada 
como um grafo para organismos que não são capazes de se deslocar por áreas de não-habitat. C) Pai-
sagem representada como um grafo com as ligações existentes entre os nós para uma capacidade de 
deslocamento de 120 metros. A paisagem apresenta seis subgrafos. O limite dos fragmentos está apre-
sentado em cinza para facilitar a visualização das conexões entre os fragmentos. D) Grafo da paisagem 
para organismos com 500 metros de capacidade de deslocamento. A paisagem apresenta apenas um 
componente, pois todos os fragmentos estão funcionalmente conectados.
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A representação dos fragmentos como nós possi-
bilita que algumas propriedades lhes sejam atri-
buídas, tais como a área do fragmento, a quanti-
dade de biomassa, o número de indivíduos de uma 
população no fragmento etc. Esses atributos po-
dem ser usados nos cálculos de diversos índices 
que descrevem a estrutura dos grafos e a impor-
tância de cada nó.

Para as análises propostas neste projeto serão 
utilizados dois índices descritores de grafos que 
apresentaram comportamento consistente em 
diferentes configurações de paisagens: o índice 
Probability of  Connectivity (PC), proposto por 
Saura e Pascual-Hortal (2007), e o Integral In-
dex of  Connectivity (IIC), proposto por Pascual-
-Hortal e Saura (2006), e suas frações IICflux  
e IICconnector (Bodin e Saura, 2010). As  
fórmulas e a descrição dos índices são apresenta-
das no anexo 1.

O índice PC é um índice probabilístico obtido 
através da somatória dos produtos dos atributos 
de cada par de nós e a probabilidade de existir 
conexão funcional entre os pares de nós, em fun-
ção da distância que os separa (anexo 1). Para 
isso, é necessário elaborar uma curva de proba-
bilidade de conexão em função da distância entre 
dois nós.

O IIC é um índice binário, ou seja, ao invés de 
trabalhar com a probabilidade de conexão entre 
dois nós, ele considera apenas a presença ou au-
sência de conexão. Por ser um índice computa-
cionalmente mais simples, permite o cálculo para 
grafos com grande quantidade de nós. O cálculo 
do valor do IIC de uma paisagem é feito pela so-
matória dos produtos dos atributos de um dado 
par de nós funcionalmente dividido pelo número 
de ligações do caminho mais curto entre estes 
mesmos dois nós (anexo 1). Desta maneira, cada 
nó tem uma contribuição para o valor de IIC do 
grafo. Ao remover determinado nó, é possível 
quantificar a variação do IIC (varIIC) do grafo e 
definir esse valor como a importância do nó para 
o grafo como um todo.

A fração IICflux pode ser interpretada como o 
potencial de fluxo entre os nós de um grafo em 
uma paisagem. Desta forma, quanto maior o va-

lor de varIICflux de um nó do grafo, maior a sua 
importância para o fluxo entre os nós do grafo 
analisado. Por sua vez, o valor de varIICconnector 
representa a importância de um nó para a ma-
nutenção da estrutura do grafo. Valores altos de 
varIICconnector indicam que, ao remover deter-
minado nó do grafo, este será dividido em dois 
ou mais componentes isolados. Quanto maior o 
valor de varIICconnector, maiores serão os com-
ponentes que ficarão isolados com a remoção de 
determinado nó.

3. Metodologia

3.1. Dados usados nas análises

Para a execução das análises foi utilizado o ma-
peamento dos fragmentos de vegetação florestal 
elaborado pela Fundação SOS Mata Atlântica e 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(ano base de 2005). Optou-se pelo uso do ma-
peamento elaborado por essa fundação pois, ao  
ser comparado a mapeamentos realizados em 
escala mais detalhada e com grande esforço  
de validação de campo, apresentou maior  
acurácia (entre 76 e 97%) que outros mapea-
mentos disponíveis para toda a Mata Atlântica  
(Ribeiro et al., 2009).

Pelo fato de a Mata Atlântica apresentar uma 
grande heterogeneidade de relevo, de condições 
climáticas, de histórico de alterações antrópicas 
e de ocorrência de espécies, foram adotados os  
limites das biorregiões, elaborado por Silva  
e Casteleti (2005) para a realização das  
análises. Esses limites dividem a Mata Atlântica 
em regiões que apresentam maior similaridade 
em função da distribuição de diversos grupos 
biológicos, permitindo analisar separadamente 
cada região segundo suas distintas característi-
cas biogeográficas.

Por fim, foram utilizados os dados do mapeamen-
to de áreas potencias para recuperação elaborados 
pelo Pacto pela Restauração da Mata Atlântica 
(PACTO), que representam áreas com baixo po-
tencial agrícola em função de condições de relevo 
e de limitações presentes na legislação ambiental 
(PACTO, 2009).
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3.2. Cálculo dos atributos das paisagens da 
Mata Atlântica

A primeira etapa das análises consistiu em sub-
dividir a área da Mata Atlântica em paisagens 
hexagonais de 5.000 hectares (figura 2) e identi-
ficá-las segundo a biorregião em que estão loca-
lizadas. Para isso, uma paisagem que apresentas-

se sua área dentro de mais de uma biorregião foi 
considerada como pertencendo apenas à biorre-
gião que possui mais de 50% de sua área. Como 
resultado desse ajuste, os limites das biorregiões 
foram levemente alterados para coincidir com os 
limites das paisagens hexagonais localizadas nas 
bordas das biorregiões.

Figura 2: Divisão de um trecho da Mata Atlântica em paisagens hexagonais.

Para cada paisagem de 5.000 hectares foi calcu-
lada a porcentagem de cobertura florestal (PFO-
REST) e o índice de conectividade PC baseado na 
teoria dos grafos. 

O cálculo do índice PC foi feito com o softwa-
re Conefor Sensinode 2.2, versão linha de coman-
do (Saura e Torné 2009) e, para isso, adotou-se  
uma probabilidade de 50% de um organismo  
cruzar uma distância de 50 metros entre  
fragmentos. Esse valor foi baseado em da-

dos empíricos de deslocamento de organismos  
com sensibilidade intermediária à fragmen- 
tação, em particular aves de sub-bosque e  
pequenos mamíferos em áreas fragmentadas  
da Mata Atlântica (Awade e Metzger, 2008; Bos-
colo et al., 2008; Hansbauer et al., 2008 e 2010; 
Crouzeilles et al., 2010). A partir desses valores, 
o software gera uma curva exponencial negati-
va para determinar as probabilidades de cone-
xão para diferentes distâncias entre fragmentos  
(figura 3).
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3.3. Classificação das paisagens da Mata 
Atlântica 

A segunda etapa das análises consistiu em clas-
sificar as paisagens da Mata Atlântica em três 
categorias: paisagens com baixa resiliência, pai-
sagens com média/alta resiliência e paisagens 
fontes de biodiversidade.

Foram consideradas paisagens com baixa re-
siliência aquelas que apresentaram valores de 
PFOREST < 20% (Martensen, 2008). Paisagens 
com baixa porcentagem de cobertura florestal 
apresentam alto grau de isolamento dos fragmen-
tos, resultando em baixa chance de colonização 
das áreas restauradas por organismos florestais. 
Estas paisagens têm, assim, baixo potencial para a 
manutenção da biodiversidade (Martensen, 2008; 
Banks-Leite, 2009), sendo consideradas de baixa 
resiliência e, desta maneira, não prioritárias para 
ações de recuperação (Pardini et al., 2010).

Paisagens que apresentaram valores de PFO-
REST ≥ 20% foram consideradas paisagens com 
média e alta resiliência, tendo maior potencial 
de facilitar o fluxo de organismos pela paisagem, 
propiciando a colonização de áreas restauradas a 
partir de fragmentos ou paisagens fonte (Pardini 
et al., 2010). 

Figura 3: Curva exponencial negativa para a determinação dos valores de probabilidade de cruzar di-
ferentes distâncias entre fragmentos. O parâmetro usado para gerar a curva (probabilidade de 0.5 para 
uma distância de 50 metros) está apresentado em vermelho. A probabilidade de cruzar uma distância 
de 100 metros determinada pela função é de 0.25, linha tracejada.

As paisagens fontes de biodiversidade são aque-
las que não necessitam de ações de recuperação 
florestal por apresentarem alto grau de conecti-
vidade, estando acima do limiar de percolação da 
paisagem (Stauffer, 1985) e, provavelmente, aci-
ma do limiar de extinção da maioria das espécies 
(Metzger e Décamps, 1997); consequentemente, 
apresentam alto potencial de manutenção de bio-
diversidade nos fragmentos (Pardini et al. 2010). 
Foram utilizados dois critérios para identificar 
as paisagens fontes de biodiversidade. Primeiro, 
foram consideradas aquelas que apresentaram 
valores de PFOREST ≥ 60%. Em um segundo 
passo, foram consideradas aquelas que apresen-
taram uma combinação de valores de PFOREST 
entre 40 e 60% e valores de PC maiores do que 
a mediana para esta mesma faixa de PFOREST 
para cada biorregião.

O primeiro critério de definição de paisagens 
fontes está de acordo com o limiar de perco-
lação considerando apenas conexões ortogo-
nais (Stauffer 1985), ou seja, são paisagens que 
apresentam alta probabilidade de permitir que 
indivíduos cruzem a paisagem sem passar por 
áreas de não-habitat. O segundo critério inclui 
as paisagens com maiores índices de conectivi-
dade dentro do limiar de percolação consideran-
do conexões diagonais (Stauffer 1985). O cálculo 
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da mediana dos valores de PC por biorregião 
permitiu estabelecer um corte específico para 
a identificação de paisagens fontes, em função 
das condições de cada biorregião. Desta forma, 
as biorregiões com alto grau de fragmentação e 
isolamento dos fragmentos, como são os casos 
das biorregiões do São Francisco e das Florestas 
de Interior (Ribeiro et al. 2009), também apre-

sentaram paisagens consideradas fontes na faixa 
de PFOREST entre 40 e 60%.

As paisagens fontes adjacentes a outras paisagens 
fontes foram unidas de maneira a formarem uma 
única área fonte de maior extensão (figura 4). 
Após esta união, foi feito o cálculo do valor de PC 
dentro da nova paisagem delimitada como fonte.

Figura 4: Detalhe de um trecho da Mata Atlântica apresentando paisagens com as três classes de resi-
liência (A) e paisagens fontes de biodiversidade vizinhas unidas para formar áreas fonte contínuas (B). 

3.4. Identificação dos gargalos de 
conectividade 

Após a determinação das paisagens fontes e das 
paisagens com média/alta resiliência, toda a Mata 
Atlântica foi dividida de acordo com os limites 
das biorregiões, sendo que cada uma destas foi 
considerada um grafo ao mesmo tempo que cada 
paisagem de 5.000 hectares de cada uma das bior-
regiões foi considerada um nó. Os valores de PC 

de cada uma das paisagens foram considerados-
como atributo dos nós do grafo , por serem estes 
os valores que melhor representam o potencial 
de conexão. Aos grafos de cada biorregião foram 
incorporadas todas as paisagens das biorregiões 
vizinhas que estivessem a uma distância de até 
17km da biorregião focal. Este procedimento foi 
realizado de forma a incorporar a influência das 
paisagens das biorregiões vizinhas no fluxo de or-
ganismos da biorregião analisada (figura 5).
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Figura 5: Exemplo do raio de 17 km (linhas tracejadas) usado para incorporar as paisagens das bior-
regiões vizinhas para identificação dos gargalos de conectividade. As cores das linhas tracejadas repre-
sentam o limite da biorregião que foi expandida.

Figura 6: Subdivisões da biorregião Florestas de Interior utilizadas para a identificação dos gargalos 
de conectividade.
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A biorregião de Florestas de Interior apresenta 
quatro regiões descontínuas que foram analisadas 
separadamente para identificação dos gargalos de 
conectividade (figura 6).

Para as análises de cada biorregião foram feitos 
experimentos de remoção dos nós para o cálculo 
dos índices varIICflux e varIICconnector, através da 
remoção de cada uma das paisagens da biorregião. 
O cálculo do índice varIICflux foi feito consideran-
do todas as paisagens de uma determinada bior-
região e as paisagens das biorregiões vizinhas em 
um raio de 17 km. Para as análises da biorregião 
de florestas de interior de maior extensão (Inte-
rior 4, figura 6) foram removidas 25% das pai-
sagens para superar limitações computacionais 
e possibilitar o cálculo do índice varIICflux. As 
paisagens removidas foram aquelas que apresen-
taram menores valores de PC - ou seja, aquelas 
paisagens que apresentam menor potencial de flu-
xo de organismos em seu interior, afetando, por 
isso, pouco o resultado final.

O índice varIICflux foi calculado para três distân-
cias de conexão entre as paisagens – 3km, 9km e 
17km -, correspondendo, respectivamente, à con-
tribuição apenas dos vizinhos justo- adjacentes e à 
faixa de duas e três paisagens vizinhas. Desta for-
ma, obteve-se o cálculo do índice varIICflux para 
três escalas de influência distintas. 

Após o cálculo dos valores de varIICflux, foram se-
paradas apenas as paisagens consideradas de mé-
dia/alta resiliência de cada biorregião. Em seguida, 
os valores do índice varIICflux foram normalizados 
para que variassem de zero a um dentro de cada 
biorregião e de cada escala de influência analisada, 
sendo um o valor máximo de varIICflux para cada 
biorregião e escala analisada. Em seguida, foi feito 
o cálculo do valor médio dos valores normalizados 
de varIICflux para cada biorregião, resultando em 
um índice varIICflux multiescalar (MultivarIICflux) 
que variou de 0 a 1 dentro de cada biorregião.  

O índice MultivarIICflux foi interpretado como 
a importância de cada paisagem no fluxo de or-
ganismos entre paisagens de uma determinada 
biorregião. Paisagens que apresentam maiores 
valores de MultivarIICflux são aquelas que, ao 
serem removidas da biorregião, apresentam uma 
maior redução no fluxo potencial de organismos 
entre paisagens.

O cálculo do índice varIICconnector foi realizado 
considerando apenas as paisagens fontes e pai-
sagens de média/alta resiliência de cada biorre-
gião e da faixa de 17km das biorregiões vizinhas 
(figura 7). O índice varIICconnector foi calculado 
considerando apenas uma distância de conexão, 
correspondente apenas às paisagens vizinhas 
justo-adjacentes.
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Figura 7: Paisagens utilizadas para o cálculo do índice varIICconnector na biorregião Bahia.
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Os valores de varIICconnector das paisagens de 
média/alta resiliência de cada biorregião foram 
normalizados da mesma forma que os valores de 
varIICflux, variando de 0 a 1.

As paisagens que apresentam maiores valores de 
varIICconnector são aquelas que, ao serem remo-
vidas, provocam uma quebra mais expressiva do 
subgrafo. Quanto maior o valor de varIICconnec-
tor, maior o subgrafo quebrado.

Os valores dos índices MultivarIICflux e varIIC-
connector foram somados com o intuito de identi-
ficar as paisagens com maiores valores de impor-
tância como gargalos de conectividade (Gcon) - ou 
seja, são  as paisagens que contribuem de forma 
destacada para a  manutenção ou o incremento do 
fluxo de organismos entre paisagens. 

Dessa forma, foi possível classificar as paisagens 
em relação ao grau de prioridade para recuperação 
em função da conectividade em cada uma das bior-
regiões, sendo consideradas de maior prioridade 
aquelas que apresentaram maiores valores de Gcon. 

É importante ressaltar que, nesta primeira etapa 
de identificação das paisagens prioritárias, foram 
consideradas apenas as paisagens que apresenta-
ram média/alta resiliência e que, ao mesmo tem-
po, não foram classificadas como paisagens fonte, 
pois são estas as paisagens onde investimentos 
em recuperação têm a princípio maior potencial 
de retorno (Pardini et al., 2010).

3.5. Áreas potenciais para recuperação 
indicadas	pelo	PACTO

A base de dados de áreas potenciais para recupera-
ção, indicadas pelo PACTO, foi utilizada para cal-
cular a área total e a porcentagem das paisagens 
ocupadas por áreas de preservação permanente na 
rede hidrográfica, de topo de morro, área de baixa 
aptidão agrícola e o total de áreas potenciais para 
recuperação (soma das três categorias anteriores).

3.5.1. Paisagens prioritárias para a 
recuperação da Mata Atlântica

Para a determinação das paisagens prioritárias 
visando a recuperação da Mata Atlântica, foram 

adotados dois critérios de priorização, uma vez 
que as áreas potenciais para recuperação mapea-
das pelo PACTO não abrangem todas as paisa-
gens analisadas.

Para as paisagens que possuíam estimativa da 
porcentagem de áreas potenciais para recupe-
ração, elaborada pelo PACTO (descrita pela ex-
pressão “%PACTO”), foi realizada uma classi-
ficação na qual as paisagens que apresentavam 
valores de Gcon e potencial para a recuperação 
%PACTO maiores que a mediana desses dois ín-
dices para a biorregião foram consideradas como 
prioridade muito alta para recuperação (figu-
ra 8). Estas paisagens, além de apresentarem  
características que indicam um grande poten- 
cial de sucesso para ações de recuperação,  
devido aos altos valores de Gcon, também apre-
sentam altos valores de áreas potenciais para 
recuperação, indicando que muitas propriedades 
podem apresentar terras inadequadas para ati-
vidades agrícolas, sendo ótimas candidatas para 
ações de recuperação.

As paisagens que apresentaram valores de Gcon 
acima da mediana, porém com valores de %PAC-
TO abaixo da mediana, foram consideradas com 
prioridade alta (Figura 8), pois, apesar de não 
apresentarem os valores mais altos de áreas po-
tenciais para recuperação, apresentam grande po-
tencial de sucesso das ações de recuperação devi-
do as características da paisagem.

As paisagens que apresentaram valores de Gcon 
abaixo da mediana e valores de %PACTO acima 
de mediana foram consideradas como prioridade 
média-alta para recuperação (figura 8), pois são 
paisagens que apresentam grande quantidade  
de áreas inadequadas para atividades agrí- 
colas, devendo também ser focos de ações de  
recuperação para a manutenção de diversos  
serviços ecossistêmicos.

As demais paisagens, com valores tanto de Gcon 
quanto de %PACTO abaixo da mediana, foram 
consideradas de média-alta prioridade para recu-
peração (figura 8), uma vez que apresentam me-
nos áreas inadequadas para agricultura e também 
condições de paisagem não tão favoráveis quanto 
às outras áreas analisadas.
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Para as paisagens em que não havia estima- 
tiva de porcentagem de áreas potenciais para  
recuperação, segundo o PACTO, a prioridade 
para recuperação foi definida apenas a partir  
do valor de Gcon. Segundo este critério, as  
paisagens que apresentaram valores de Gcon  
acima da mediana para a biorregião foram  

consideradas como de alta prioridade e  
serão apresentadas nos resultados como prio-
ridade alta2 a fim de que seja diferenciada do  
primeiro critério. As paisagens com valor  
de Gcon abaixo da mediana foram consideradas 
de média-alta2 prioridade e serão apresentadas 
como média-alta2. 

Figura 8: Critérios aplicados por biorregião para definição da prioridade de recuperação a partir dos 
valores dos índices Gcon e %PACTO. Os valores dentro de cada quadrante representam o número de 
paisagens da Mata Atlântica e o total de vegetação no interior dessas paisagens (em km2) para cada uma 
das classes de prioridade para recuperação.

3.6. Resultados

A partição da Mata Atlântica em paisagens he-
xagonais de 5.000 hectares resultou em um total 
de 31.551 paisagens. Contudo, o mapeamento dos 
remanescentes de cobertura florestal não está dis-
ponível para toda a extensão da área de aplicação 
da Lei da Mata Atlântica (Lei nº 11.428 de 2006), 
sendo que os estados da Paraíba, Rio Grande do 
Norte, Ceará e Piauí não foram analisados (Ribei-
ro et al., 2009), resultando em um total de 29.505 

paisagens analisadas (93,51%) que abrigam 16,1 
milhões de hectares de remanescentes florestais.

As 29.505 paisagens analisadas foram divididas 
nas oito biorregiões da Mata Atlântica (figura 9), 
elaboradas por Silva & Casteleti (2005) e adapta-
das por Ribeiro et al. (2009), sendo que a biorre-
gião das Florestas de Interior apresentou o maior 
número de paisagens (14.241), enquanto a bior-
região Brejos Nordestinos apresentou apenas 28 
paisagens (tabela 1).
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Figura 9: Limite das biorregiões da Mata Atlântica utilizado para a divisão das paisagens de 5.000 
hectares (modificado a partir de Silva e Casteleti, 2005, e Ribeiro et al., 2009).
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Após a divisão das paisagens em biorregiões, fo-
ram calculados os valores de PFOREST e PC 
para as paisagens da Mata Atlântica (figura 10), 
permitindo, assim, a classificação das paisagens 
segundo as categorias de baixa resiliência, mé-
dia/alta resiliência e paisagens fonte de biodi-
versidade (figura 11). Foram identificadas 25.506 

Tabela 1: Número e porcentagem de paisagens nas três classes de resiliência por biorregião e 
para toda a Mata Atlântica

           Classificação das paisagens  
Biorregião Baixa Média/ Paisagens Total
 Resiliência Alta Resiliência Fontes
Araucária 4080 (82%) 709 (14%) 206 (4%) 4995
Serra do Mar 1110 (46%) 619 (26%) 697 (29%) 2426
Interior 13373 (94%) 721 (5%) 147 (1%) 14241
              Interior 1 725 (97%) 20 (3%) 2 (0%) 747
              Interior 2 651 (97%) 8 (1%) 10 (1%) 669
              Interior 3 123 (78%) 29 (18%) 6 (4%) 158
              Interior 4 11874 (94%) 664 (5%) 129 (1%) 12667
Brejos Nordestinos 23 (82%) 4 (14%) 1 (4%) 28
Pernambuco 635 (86%) 95 (13%) 7 (1%) 737
Diamantina 1506 (80%) 302 (16%) 70 (4%) 1878
Bahia 1924 (73%) 496 (19%) 224 (8%) 2644
São Francisco 2405 (94%) 125 (5%) 26 (1%) 2556
Mata Atlântica 25056 (85%) 3071 (10%) 1378 (5%) 29505

paisagens com baixa resiliência na Mata Atlân-
tica, o que corresponde a 85% do total das pai-
sagens. Cerca de 10% das paisagens (3.071) fo-
ram classificadas como paisagens de média/alta 
resiliência e os outros 5% das paisagens (1.378) 
foram classificadas como paisagens fonte de bio-
diversidade (tabela 1).
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Figura 10: Classificação das paisagens das diferentes biorregiões da Mata Atlântica em função dos 
valores de porcentagem de cobertura florestal (PFOREST) e do índice de conectividade Probability of  
connectivity (PC). Linhas verdes representam os limites de valores para a determinação das paisagens 
fonte de biodiversidade e linhas vermelhas delimitam as paisagens de média/alta resiliência.
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Figura 11: Distribuição das paisagens nas diferentes biorregiões da Mata Atlântica segundo o resulta-
do da classificação de resiliência das paisagens.
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As 3.071 paisagens de média/alta resiliência nas 
quais os investimentos de recuperação apresen-
tam maior potencial de retorno correspondem a 
15.355.000 hectares e abrigam 4.709.746 hectares 
de vegetação florestal - ou seja, quase 30% da área 
de remanescentes da Mata Atlântica, resultando 
em aproximadamente 10,6 milhões de hectares 
sem cobertura florestal e disponíveis para ações 
de recuperação.

As 1.378 paisagens fonte de biodiversidade abri-
gam 30% da vegetação remanescente, enquanto 
os outros 40% (6,6 milhões de hectares) estão lo-
calizados em paisagens com baixa resiliência. 

A distribuição das diferentes classes de paisagem 
é bastante heterogênea ao longo das biorregiões 
da Mata Atlântica, sendo que as biorregiões Serra 
do Mar e Bahia são as que apresentam as maio-
res porcentagens de áreas fonte (respectivamente, 
29% e 8%) e também de áreas de média/alta re-
siliência (respectivamente, 26% e 19%). Por ou-
tro lado, Florestas de Interior, Pernambuco e São 
Francisco apresentam as menores porcentagens 
de fonte (~1%) e também de áreas de média/alta 
resiliência, sendo que Florestas de Interior e São 
Francisco apresentam apenas 5% de suas áreas 
nesta classe, enquanto Pernambuco apresenta 
13% (tabela 1). As demais biorregiões apresentam 
4% de áreas fonte, sendo que Araucária e Brejos 
Nordestinos apresentam 14% de suas áreas na 
classe de média/alta resiliência, enquanto Dia-
mantina apresenta 16%.

Os valores do índice MultivarIICflux foram cate-
gorizados em função dos quantis de cada biorre-
gião para apresentação da importância das paisa-
gens para o fluxo biológico segundo este critério 
(figura 12; ver anexo 2, figuras 1 a 6, para deta-

lhamento das biorregiões). Desta maneira foi pos-
sível identificar diversas paisagens com alta im-
portância para o fluxo biológico próximo às áreas 
fonte. Também é possível notar paisagens com al-
tos valores de MultivarIICflux em regiões distan-
tes às áreas fonte, mas com presença de paisagens 
de média/alta resiliência adjacentes, como em al-
guns casos nas biorregiões Florestas de Interior 
e Diamantina (figura 12), demonstrando a impor-
tância destas paisagens no contexto da biorregião 
em que ela está situada.

Os valores do índice varIICconnector também fo-
ram categorizados em função dos quantis para a 
ilustração dos resultados (figura 13; ver anexo 3, 
figuras 1 a 6, para detalhamento das biorregiões). 
É possível notar a presença dos valores baixos de 
varIICconnector nas paisagens de média/alta resi-
liência isoladas por paisagens de baixa resiliência 
em todas as biorregiões. Esses valores baixos de 
varIICconnector ocorrem devido ao fato de que es-
sas paisagens não estão em possíveis corredores 
biológicos, não representando potenciais garga-
los de conectividade. As biorregiões da Serra do 
Mar e Araucária apresentam grande quantidade 
de paisagens com valores mínimos de varIICcon-
nector (figura 13) devido a presença de grandes 
áreas fonte e de alta concentração de paisagens de 
média/alta resiliência. Essas paisagens de média/
alta resiliência também não representam possíveis 
gargalos de conectividade, pois existem várias ro-
tas alternativas para o fluxo biológico entre paisa-
gens fonte e paisagens de média/alta resiliência.

Os índices MultivarIICflux e varIICconnector apre-
sentaram valores baixos de correlação (tabela 2), 
ressaltando a importância do uso dos dois índices 
combinados para a identificação dos gargalos de 
conectividade através do índice Gcon.
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A identificação das paisagens como gargalos de 
conectividade pelo índice Gcon também foi catego-
rizada por biorregião, segundo os quantis (figura 
14; ver anexo 4, figuras 1 a 6, para detalhamento 
das biorregiões). É possível notar uma concordân-
cia entre os resultados do índice Gcon e Multiva-

Tabela 2: Coeficiente de correlação de Spearman entre os índices MultivarIICflux, varIICconnector e 
Gcon para todas as biorregiões da Mata Atlântica

Biorregião MultivarIICflux  varIICconnector MultivarIICflux x
 x varIICconnector x Gcon Gcon

Araucária 0.26 0.49 0.97
Bahia -0.01 0.46 0.88
Brejos Nordestinos -0.61 0.47 0.41
Diamantina 0.04 0.77 0.66
Interior 0.20 0.75 0.76
     Interior 1 -0.27 0.80 0.36
     Interior 2 -0.94 0.32 0.02
     Interior 3 0.15 0.78 0.74
     Interior 4 0.05 0.50 0.89
Pernambuco -0.03 0.58 0.80
São Francisco 0.18 0.65 0.86
Serra do Mar 0.05 0.23 0.98

rIICflux para grande parte das paisagens; porém, 
nas biorregiões Bahia, Diamantina, Pernambuco e 
no sul da biorregião Araucária, fica mais evidente 
a contribuição do índice varIICconnector para iden-
tificar as paisagens que constituem gargalos de 
conectividade (figura 14).
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Figura 12: Importância das paisagens de média/alta resiliência segundo os resultados do índice Mul-
tivarIICflux.
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Figura 14: Importância das paisagens de média/alta resiliência como gargalos de conectividade segun-
do os resultados do índice Gcon.
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Figura 13: Importância das paisagens de média/alta resiliência segundo os resultados do índice va-
rIICconnector.
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O mapeamento de áreas indicadas para recupera-
ção pelo PACTO não abrange todas as paisagens 
das diferentes biorregiões (figura 15), sendo ne-
cessário adotar dois critérios para a priorização 
das paisagens para recuperação. O critério de cor-
te pelo valor da mediana a partir dos valores dos 
índices Gcon e %PACTO permitiu classificar as 
paisagens com altos valores dos dois índices como 
as de maior prioridade (figura 16 e tabela 3).

Para as paisagens sem indicação de áreas poten-
cias para recuperação pelo PACTO também foi 
usado o critério de corte pela mediana, porém, 
apenas pelo valor do índice Gcon, o que resultou 
em apenas duas classes de prioridades: alta2 e 
médio-alta2, que podem ser consideradas equi-
valentes às classes alta e média-alta definidas 
pelo critério anterior, mas que estão apresentadas 
de maneira separada apenas para a quantificação e 
visualização de sua distribuição (tabela 3 e figura 
17; ver anexo 5, figuras 1 a 6, para detalhamento 
das biorregiões).

As 583 paisagens classificadas com prioridade 
muito alta abrigam mais de um milhão de hec-
tares de remanescentes de vegetação, resultando 
em 1,9 milhões de hectares sem vegetação que po-
dem ser alvo de ações de recuperação (tabela 3). 
Somando as 959 paisagens classificadas como de 
alta prioridade, chega-se a um total de pouco mais 
de cinco milhões de hectares sem vegetação loca-
lizados nas paisagens com as maiores prioridades 
para recuperação (tabela 3).

É importante ressaltar que as biorregiões dos 
Brejos Nordestinos e de São Francisco não apre-

sentam paisagens com prioridades muito alta e 
média-alta por não possuírem estimativas de 
áreas potenciais para recuperação produzidas pelo 
PACTO, sendo classificadas apenas como alta2 e 
média-alta2.

Apesar de ser possível notar uma maior concen-
tração de paisagens de muito alta prioridade 
próximas às áreas fontes, existem paisagens com 
prioridades elevadas em várias regiões afastadas 
das áreas fontes, assim como observado pelos ín-
dices de gargalos de conectividade (figura 17). 
Esses resultados ressaltam a importância dessas 
paisagens para a manutenção do fluxo biológi-
co nas áreas mais fragmentadas, apresentando 
um grande potencial de recolonização das áreas 
restauradas nessas paisagens, além de possuírem 
uma grande concentração de áreas potenciais para 
recuperação segundo o PACTO.

Entre todas as biorregiões, a que apresentou 
maior proporção de paisagens priorizadas foi a 
Serra do Mar, com mais de 25% de suas paisa-
gens dentro de algum grau de priorização, sen-
do seguida pela Bahia e Diamantina, respecti-
vamente com 19% e 16%. A região dos Brejos 
Nordestinos e Araucária apresentam 14% de 
suas paisagens priorizadas, enquanto Pernam-
buco apresenta 13% (tabela 4). As biorregiões  
que exibiram a menor proporção de paisa- 
gens priorizadas foram a São Francisco e  
as Florestas de Interior, com 5% cada uma;  
contudo, nesta última a região de Bodoquena 
(Interior 3) é uma exceção, já que mais de 18%  
de suas paisagens apresentam algum grau de 
priorização (figura 17). 
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Figura 15: Distribuição das paisagens de média/alta resiliência nas diferentes biorregiões. Paisagens 
em preto apresentam áreas potenciais para recuperação e paisagens em vermelho não apresentam esti-
mativas de áreas potenciais para recuperação segundo o PACTO.
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Tabela 3: Número total de paisagens (#PAIS), área de vegetação (AVEG) e área sem vegetação 
(SVEG) em cada uma das classes de prioridade para recuperação por biorregião. Os campos refer-
entes a área estão apresentados em milhares de hectares.

                       Classe de prioridade
  Muito Alta   Alta   Alta2
Biorregião #PAIS AVEG SVEG #PAIS AVEG SVEG #PAIS AVEG SVEG
Araucária 176 314,6 565,4 177 309,7 575,3 2 2,4 7,6
Bahia 89 163,6 281,4 154 279,6 490,4 6 10,5 19,5
Brejos Nordestinos 0 0 0 0 0 0 2 3,2 6,8
Diamantina 35 58,4 116,6 35 58,3 116,7 82 144,7 265,3
Interior 152 222,5 537,5 171 287,1 567,9 40 61,3 138,7
          Interior 1 4 5,3 14,7 3 3,9 11,1 4 5,2 14,8
          Interior 2 1 1,1 3,9 3 4,8 10,2 0 0 0
          Interior 3 0 0 0 0 0 0 15 25,6 49,4
          Interior 4 147 216,1 518,9 165 278,4 546,6 21 30,5 74,5
Pernambuco 22 37,2 72,8 26 39,9 90,0 0 0 0
São Francisco 0 0 0 0 0 0 63 110,3 204,7
Serra do Mar 109 211,3 333,7 194 376,6 593,4 7 10,1 24,9
Total por prioridade 583 1007,6 1907,4 757 1351,3 2433,7 202 342,4 667,6

                       Classe de prioridade
   Média-alta   Média   Média2
Biorregião #PAIS AVEG SVEG #PAIS AVEG SVEG #PAIS AVEG SVEG
Araucária 177 229,5 655,6 175 217,8 657,2 2 2,1 7,9
Bahia 154 216,4 553,6 88 117,1 322,9 5 6,8 18,2
Brejos Nordestinos 0 0 0 0 0 0 2 2,1 7,9
Diamantina 35 44,7 130,3 34 44,1 125,9 81 109,2 295,7
Interior 171 209,3 645,7 150 205,1 544,8 37 44,2 140,8
          Interior 1 3 3,7 11,3 3 4,2 10,8 3 3,7 11,3
          Interior 2 3 4,4 10,6 1 1 4 0 0 0
          Interior 3 0 0 0 0 0 0 14 17,2 52,9
          Interior 4 165 201,3 623,7 146 199,9 530,1 20 23,4 76,6
Pernambuco 26 30,9 99,1 21 24,9 80,1 0 0 0
São Francisco 0 0 0 0 0 0 62 82,4 227,6
Serra do Mar 194 269 701 108 144,1 395,9 7 8,5 26,5
Total por prioridade 757 999,8 2785,2 576 753,2 2126,8 196 255,4 724,6
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Tabela 4: Síntese por biorregião e para toda a Mata Atlântica do número e porcentagem de paisa-
gens selecionadas como prioritárias para recuperação, área de vegetação e área sem vegetação (em mil 
hectares) no interior das paisagens selecionadas

                   Total por Biorregião 
Biorregião Nº de Área de Área sem Porcentagem 
 Paisagens vegetação  vegetação  das paisagens
Araucária 709 1076,2 2468,8 14
Bahia 496 794 1686 19
Brejos Nordestinos 4 5,3 14,7 14
Diamantina 302 459,4 1050,5 16
Interior 721 1029,5 2575,5 5
        Interior 1 20 26 74 3
        Interior 2 8 11,2 28,8 1
        Interior 3 29 42,8 102,2 18
        Interior 4 664 949,6 2370,4 5
Pernambuco 95 132,9 342,1 13
São Francisco 125 192,7 432,3 5
Serra do Mar 619 1019,6 2075,4 25
Total  3071 4709,7 10645,2 10
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Figura 16: Valores do índice Gcon em função de %PACTO para definição da prioridade de recuperação. 
Os valores dos dois índices estão apresentados na escala logarítmica para facilitar a visualização. Linhas 
vermelhas representam as medianas dos índices usados para separar os gráficos em quadrantes. Ver 
figura 8 para detalhes sobre a prioridade correspondente a cada quadrante. São apresentadas apenas as 
biorregiões que possuíam paisagens com os dois índices analisados.
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Figura 17: Distribuição das paisagens segundo a classe de prioridade para restauração.
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4. Considerações finais

As paisagens classificadas como fontes de biodi-
versidade representam 5% da extensão da Mata 
Atlântica e 30% da vegetação remanescente. Es-
tas paisagens possuem alta cobertura florestal 
e alta conectividade, apresentando as melhores 
condições para a manutenção da biodiversidade. 
Devido à alta cobertura e à alta conectividade, as 
fontes de biodiversidade não foram consideradas 
prioritárias para ações de recuperação, uma vez 
que o incremento de cobertura florestal não resul-
taria em grande melhoria para a conservação da 
biodiversidade, considerando uma escala regional. 
Estas paisagens poderiam ser beneficiadas atra-
vés da criação de novas unidades de conservação 
visando a proteção dos fragmentos já existentes. 
Devido às condições favoráveis, possíveis ações 
de recuperação teriam grandes possibilidades de 
sucesso face ao alto potencial de colonização das 
áreas restauradas. Nesses casos, estratégias de 
recuperação mais baratas, como a suspensão dos 
fatores de degradação e o abandono e proteção das 
áreas para permitir a regeneração natural, podem 
ser adotadas caso não existam limitantes locais 
que impeçam a regeneração natural - como, por 
exemplo, alta erosão, degradação e compactação 
do solo e alta densidade de gramíneas.

As paisagens de média/alta resiliência represen-
tam 10% da Mata Atlântica e 30% dos remanes-
centes de vegetação, e foram consideradas prio-
ritárias para recuperação por combinarem menor 
custo financeiro e maior benefício para a biodiver-
sidade, avaliados pela quantidade e configuração 
(conectividade) da vegetação nativa remanescen-
te. Estas paisagens, ao passarem por ações de re-
cuperação que incrementem a cobertura florestal 
e a conectividade, terão seu potencial de manuten-
ção da biodiversidade aumentado, além de apre-
sentarem grande potencial de colonização das 
áreas restauradas e, portanto, alta probabilidade 
de sucesso das ações de recuperação. A diferencia-
ção dos níveis de prioridade entre as paisagens de 
média/alta resiliência foi feita levando em conta 
a quantidade e conectividade da vegetação rema-
nescente e a quantidade de áreas potenciais para 
recuperação. Desta maneira, as paisagens classi-
ficadas com maior prioridade são as que apresen-

tam maior quantidade de áreas de baixo potencial 
agrícola, aumentando as possibilidades de encon-
trar áreas disponíveis para recuperação, e também 
as que apresentam maior potencial de fluxo bioló-
gico, aumentando as chances de sucesso das ações 
de recuperação.

As paisagens consideradas como de baixa resiliên-
cia abrigam 40% dos remanescentes de vegetação 
e apresentam menor cobertura florestal e menor 
conectividade, tendo, assim, um menor potencial 
para a manutenção da biodiversidade. Nessas 
paisagens são necessárias ações de recuperação 
que promovam um grande aumento de cobertu-
ra florestal e, provavelmente, muitas dessas pai-
sagens já apresentam uma diversidade biológica 
reduzida. Apesar disso, algumas destas paisagens 
podem abrigar fragmentos com alta diversidade 
e com espécies ameaçadas que se mantiveram de-
vido a condições locais adequadas. Nesses casos, 
onde registros biológicos atuais demonstrem a 
importância dessas paisagens para biodiversidade, 
estratégias de recuperação e conservação também 
deverão ser adotadas com o objetivo de manter 
as espécies ainda encontradas, particularmente 
aquelas de elevado valor para a conservação.

Os resultados apresentados neste estudo foram 
baseados na estrutura e composição da paisagem 
e na importância destas para a manutenção dos 
fluxos biológicos e conservação da biodiversidade. 
O planejamento de ações de recuperação com o 
objetivo de manutenção e recuperação de outros 
serviços ecossistêmicos, como sequestro de car-
bono, redução da erosão, proteção de mananciais 
e recarga de aqüíferos, deve ser realizado levan-
do em conta outros critérios. Nesses casos, muito 
provavelmente as áreas consideradas prioritárias 
serão outras, podendo incluir parte das paisagens 
classificadas neste estudo como de baixa resiliên-
cia. Portanto, os resultados obtidos neste trabalho 
podem ser combinados com outros critérios de 
priorização para a recuperação, a fim de garantir a 
manutenção e recuperação de diferentes serviços 
ecossistêmicos, além da conservação da biodiver-
sidade, de acordo com os objetivos específicos de 
cada iniciativa
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Anexo 1: Índices baseados na teoria dos grafos com as respectivas fórmulas e interpretações

Nome do índice Sigla Classe Fórmula Descrição
Integral Index of   IIC Binário  Índice que varia de 0 a 1 e
Connectivity    leva em consideração a 
    área, o número de 
    conexões e a importância 
    do fragmento para a 
    manutenção do grafo. 
    Quanto maior o valor do 
    índice, maior a 
    conectividade da paisagem

   n é o número de nós da 
   paisagem, ai e aj são os 
   atributos (área) dos nós 
   i e j, nlij é o número de 
   ligações no caminho 
   mais curto entre os nós 
   i e j e AL é o valor 
   máximo dos atributos 
   da paisagem (área da 
   paisagem)  

Probability of PC Probabilístico  Índice varia de 0 a 1 
Connectivity     e mede a probabilidade de  
    dois pontos selecionados 
    ao acaso na paisagem 
    caírem no interior de dois 
    fragmentos que estão 
    funcionalmente 
    conectados. Pode ser 
    considerada a versão 
    probabilística do IIC.
   n é o número de nós da Quanto maior o valor do 
   paisagem, ai e aj são os índice, mais conectada a 
   atributos (área) dos nós paisagem
   i e j, p*ij é o valor 
   máximo do produto das 
   probabilidades de todos 
   os caminhos possíveis 
   entre os nós i e j  
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Anexo 2: Resultados do índice MultivarIICflux detalhados para as biorregiões.

Figura 1: Resultado do índice MultivarIICflux para a biorregião Araucária e para as divisões 1 e 2 da 
biorregião Floresta de Interior.
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Figura 2: Resultado do índice MultivarIICflux para a biorregião São Francisco.
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Figura 3: Resultado do índice MultivarIICflux para as biorregiões Bahia e Diamantina.
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Figura 4: Resultado do índice MultivarIICflux para as biorregiões Pernambuco e Brejos Nordestinos.
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Figura 5: Resultado do índice MultivarIICflux para as divisões 3 e 4 da biorregião Florestas de Interior.

Figura 6: Resultado do índice MultivarIICflux para a biorregião Serra do Mar.
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Anexo 3: Resultados do índice varIICconnector detalhados para as biorregiões

Figura 1: Resultado do índice varIICconnector para a biorregião Araucária e para as divisões 1 e 2 da 
biorregião Florestas de Interior.
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Figura 2: Resultado do índice varIICconnector para a biorregião São Francisco.
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Figura 3: Resultado do índice varIICconnector para as biorregiões Bahia e Diamantina. 
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Figura 4: Resultado do índice varIICconnector para as biorregiões Pernambuco e Brejos Nordestinos.
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Figura 5: Resultado do índice varIICconnector para as divisões 3 e 4 da biorregião Florestas de Interior.

Figura 6: Resultado do índice varIICconnector para a biorregião Serra do Mar.
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Anexo 4: Resultados do índice Gcon detalhados para as biorregiões

Figura 1: Resultado do índice Gcon para a biorregião Araucária e para as divisões 1 e 2 da biorregião 
Florestas de Interior.
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Figura 2: Resultado do índice Gcon para a biorregião São Francisco.
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Figura 3: Resultado do índice Gcon para as biorregiões Bahia e Diamantina.
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Figura 4: Resultado do índice Gcon para as biorregiões Pernambuco e Brejos Nordestinos.
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Figura 5: Resultado do índice Gcon para as divisões 3 e 4 da biorregião Florestas de Interior.

Figura 6: Resultado do índice Gcon para a biorregião Serra do Mar.
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Anexo 5: Resultados da priorização de áreas para recuperação detalhadas para as biorregiões da 
Mata Atlântica

Figura 1: Classes de prioridade para recuperação da biorregião Araucária e das divisões 1 e 2 da bior-
região Florestas de Interior.
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Figura 2: Classes de prioridade para recuperação da biorregião São Francisco.
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Figura 3: Classes de prioridade para recuperação das biorregiões Bahia e Diamantina.
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Figura 4: Classes de prioridade para recuperação das biorregiões Pernambuco e Brejos Nordestinos.
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Figura 5: Classes de prioridade para recuperação das divisões 3 e 4 da biorregião Florestas de Interior.

Figura 6: Classes de prioridade para recuperação da biorregião Serra do Mar.
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O mico leão dourado (Leontopithecus rosalia) vive em um pequeno trecho da planície costeira do Rio de Janeiro, em 
escassos remanescentes florestais que ainda restaram em uma das regiões com maior densidade humana da Mata 
Atlântica. Essa espécie é um símbolo de sucesso dos programas de conservação. Após ser considerada criticamente 
ameaçada de extinção (CR), com a eficácia dos programas de reintrodução e acréscimo populacional, criação de 
áreas protegidas além da educação ambiental e pesquisa cinetífica, em uma estratégia de conservação regional, a 
espécie ainda está em perigo de extinção (EN), mas mais não em risco crítico. (Foto: Wigold B. Schäffer).


