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Resumo:
O Brasil é um país megabiodiverso reunindo quase 12% da vida natural do planeta. A Mata
Atlântica é reconhecida como Patrimônio Mundial e Reserva da Biosfera, constituindo um dos
hotspot do mundo. Esse estudo determinou as áreas com maior biodiversidade da Região
Hidrográfica do Atlântico Sudeste (RHAS), região de maior endemismo do mundo. Para
alcançar esse objetivo, foram analisados os padrões de distribuição geográfica do grupo
bioindicador, Leguminosae, através de ferramentas de sistemas de informação geográfica. As
áreas de maior riqueza formam um corredor que liga a região da Serra do Mar à Mantiqueira.
Nele, é possível perceber áreas com remanescentes florestais, unidades de conservação (uc’s),
áreas de morros desmatados e uma área urbana. Essas diferentes situações nos fazem refletir
sobre a necessidade de estratégias diferenciadas para a conservação dessa biodiversidade, o
que requer iniciativas tais como: criação e manutenção de uc’s, reflorestamento de áreas
públicas e privadas, e projetos socioambientais.

Resumo expandido:
O Brasil é um país megabiodiverso, campeão absoluto de biodiversidade terrestre,
reunindo quase 12% de toda a vida natural do planeta. Concentra mais de quarenta mil espécies
de plantas superiores (cerca de 20% de todas as espécies existentes no mundo), muitas delas
endêmicas (Forzza et al. 2010). Quatro dos biomas mais ricos do planeta estão no Brasil: Mata
Atlântica, Cerrado, Amazônia e Pantanal (Myers, 1999). No momento, são reconhecidas
32.130 espécies de Angiospermas para a flora brasileira (Forzza et al. 2010). Dentre essas, 50%
são endêmicas e cerca de 10% são classificadas como ameaçadas no Livro Vermelho da Flora
Brasileira, publicado em 2013 pelo CNCFlora (Martinelli et al., 2013).
A Mata Atlântica é reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Mundial e Reserva da
Biosfera, constituindo um dos hotspot do mundo. Este bioma é composto por toda a região
litorânea do Brasil, com uma parte interiorana, especialmente as montanhas da Serra do Mar e
Mantiqueira, incluindo extensões ocidentais do Paraguai e da província de Missiones, na

Argentina (Myers et al., 2000). A Mata Atlântica ocupa cerca de 15% do território nacional
brasileiro, com uma extensão original de 1.227.600 km². Atualmente a área remanescente
intacta é de apenas 7,5%, ou seja, 9.930 km², dos quais apenas 2,7%, ou 00 km² são abrangidos
por Unidades de Conservação (Myers et al., 2000).
Estudos vêm sendo realizados para melhor entender os padrões de distribuição de
espécies na Mata Atlântica (Werneck et al., 2011; Murray-Smith et al, 2008; Harris et al.,
2005). Esses estudos convergem na descrição da região do Estado do Rio de Janeiro e
adjacências, incluindo áreas no Espírito Santo, como as de maior riqueza.
A presente pesquisa pretende somar-se a esses estudos, visando a detalhar informações
sobre uma das regiões de maior endemismo do mundo, a Região Hidrográfica do Atlântico
Sudeste (RHAS). Essa bacia, apontada pelos autores citados no parágrafo anterior como
extremamente rica em biodiversidade, apresenta a maior demanda e a menor oferta de água per
capita no país, conforme dados da Agência Nacional de água (ANA). Porém, a ampla escala
utilizada em tais estudos ainda dificulta o uso dos resultados nas estratégias e ações para a
conservação da biodiversidade em situações específicas. Sendo assim, uma melhor
compreensão dos padrões em uma escala mais fina sobre endemismo e riqueza nessa área
poderia facilitar o aproveitamento destas considerações para o planejamento e implementação
de ações de conservação específicas para a RHAS.
Este trabalho consistiu em determinar as áreas com maior biodiversidade na RHAS. Para
alcançar esse objetivo, foram analisados os padrões de distribuição geográfica do grupo
taxonômico Leguminosae, bioindicador de riqueza de espécies. O maior conhecimento sobre
esse grupo constitui um grande passo para acessibilidade a dados sobre a diversidade de plantas
no planeta. A expansão desse conhecimento tem a missão de facilitar não só o diálogo entre as
ciências, bem como a conservação da biodiversidade e as políticas ambientais num mundo em
constantes mudanças. O referido grupo possui representantes das mais variadas formas de vida,
nos mais diversos habitats, desde as espécies extremamente raras, às endêmicas até as mais
generalistas existentes na área de estudo. Espécies endêmicas e/ou ameaçadas são bons
indicadores de áreas prioritárias, o que permite a elaboração de estratégias de conservação.
As áreas mais importantes para a conservação foram determinadas observando-se onde
o habitat permanece e onde a biodiversidade está disponível. Dessa forma, satisfazem-se os
princípios-chave da priorização de áreas para conservação: abrangência (extensão da área),
adequação, representatividade e eficiência (Wilson et al. 2009).
As aréas de maior riqueza potencial formam um corredor que liga toda a região serrana
do estado do Rio de Janeiro, desde Miguel Pereira a Teresópolis. Nele, é possível perceber

áreas com remanescentes florestais, algumas unidades de conservação (uc’s), imensas áreas de
morros desmatados, desde o ciclo do café, e uma área urbana que vem crescendo
vertiginosamente. Essas diferentes situações nos fazem refletir sobre a necessidade de
estratégias diferenciadas para a conservação dessa biodiversidade, o que requer iniciativas tais
como: criação e manutenção de uc’s, reflorestamento de áreas públicas e privadas, e projetos
com características socioambientais.
Os resultados desta pesquisa apontam ainda a maior riqueza nos corredores da
Mantiqueira e da Serra do Mar, onde se apresenta a maior heterogeneidade ambiental,
principalmente no que concerne a temperatura, precipitação hídrica e relevo. No geral, o padrão
de maior riqueza se concentra em áreas de transição entre os tipos de vegetação e os de
geomorfologia. Sendo essas áreas de transição, situadas entre serras e depressões, a maior
riqueza vegetal encontra-se entre matas secas e úmidas. Dentre as sub-bacias as mais ricas são
as do Paraíba do Sul e do Litoral do ES. Em relação à distribuição das espécies, observaramse cinco padrões de distribuição de endêmicas, que variam de ampla a muito restrita.
Essa biodiversidade está distribuída de maneira heterogênea, influenciada pelas
diferentes condições e recursos disponíveis particulares a região, sendo considerada a mais rica
em espécies do mundo. A manutenção dessa biodiversidade é crucial para o bom
funcionamento dos serviços ecossistêmicos, o que sustenta o fluxo de bens e serviços da
RHAS. A perda dessa biodiversidade gera efeitos na qualidade de vida, no capital natural e
econômico, nos meios de subsistência e nas redes de segurança das sociedades humanas da
região. Desta forma, ações de conservação devem ser estimuladas, como por exemplo, a
recuperação e a manutenção da mata ciliar, o investimentos em saneamento básico, para que
seja interrompido o fluxo contínuo de dejetos nos rios, criação e manutenção de uc’s,
reflorestamento de áreas públicas e privadas, e projetos com características socioambientais.
Referencias Bibliográficas:
Forzza, R. C., P. M. Leitman, A. F. Costa, A. A. Carvalho Jr, A. L. Peixoto, B. M. T. Walter, C.
Bicudo et al. "Lista de espécies da flora do Brasil." Jardim Botânico do Rio de Janeiro, (2010).
Harris, Grant M., Clinton N. Jenkins, and Stuart L. Pimm. Refining biodiversity conservation
priorities."Conservation Biology 19.6: 1957-1968, (2005).

Martinelli, G., and M. S. Moraes. "Livro Vermelho da Flora do Brasil [Red book of Brazilian
Flora]." Rio de janeiro, Instituto de Pesquisas Jardim Botânico, (2013).
Myers, N., Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., da Fonseca, A.B. and Kent, J. Biodiversity
hotspots for conservation priorities. Nature 403: 853-858, (2000).
Murray-Smith, Charlotte., Brummitt, N. A., Oliveira-Filho, A. T., Bachman, S., Moat, J.,
Lughadha, E. M., & Lucas, E. J. Plant diversity hotspots in the Atlantic coastal forests of
Brazil.Conservation Biology, 23(1), 151-163, (2009).
Werneck, M. D. S., Sobral, M. E. G., Rocha, C. T. V., Landau, E. C., & Stehmann, J. R.
Distribution and Endemism of Angiosperms in the Atlantic Forest. Natureza & Conservação,
9(2), 188-193, (2011).
Wilson, Kerrie A., Mar Cabeza, and Carissa J. Klein. "Fundamental concepts of spatial
conservation prioritization." Spatial Conservation Prioritization: Quantitative Methods and
Computational Tools. Oxford University Press, New York:16-27, (2009).

