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    A Universidade Federal do Maranhão desenvolve o projeto de pesquisa e educação 

ambiental denominado “Programa Integrado de Estudos Ecológicos dos Manguezais do Estado 

do Maranhão”. Esse projeto analisou imagens aéreas e de satélite para acompanhar a redução 

da vegetação desse ambiente. Elaborou, também, um Livro e uma Cartilha sobre o Mangue, que 

alerta os moradores sobre os perigos da devastação dos manguezais, sobretudo das 

conseqüências da retirada do mangue vermelho (Rhizophora mangle) para a manutenção da 

população do caranguejo-uçá (Ucides cordatus). O projeto também contempla ações de Educação 

Ambiental sobre o aproveitamento correto dos recursos dos manguezais, recuperação de áreas 

degradadas, de modo interativo e participativo por meio de oficinas, teatros e atividades de lazer.

    O Museu do Una, em Várzea do Una, São José da Coroa Grande, PE, desde 2002, intensificou 

ações junto a órgãos públicos, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (Ibama), a Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e o 

Ministério Público Federal, quanto às providências necessárias para coibir e reduzir os danos 

ambientais resultantes de modificações antrópicas na área estuarina, por desmatamentos e 

aterros de manguezais, além da pesca predatória. O Museu também desenvolve um programa 

de Educação Ambiental, ministrando palestras, em escolas, sobre a conservação e o cuidado 

com o meio ambiente. O plantio de mudas de espécies do mangue, como é feito em Caravelas, 

BA, também é uma ação positiva para combater a Fragmentação de Ecossistemas no Bioma 

Ambientes Costeiros e Marinhos da região.

A partir das fotos, reflita e discuta sobre ações positivas que busquem a conservação dos 

Ambientes Costeiros e Marinhos.

Conclusão

É necessário um 

ordenamento do 

crescimento urbano, 

associado a atividades de 

Educação Ambiental, com 

o intuito de minimizar 

a pressão antrópica que 

leva à Fragmentação de 

Ecossistemas 

remanescentes do Bioma 

Ambientes Costeiros e 

Marinhos.

O Bioma Ambientes Costeiros e Marinhos vem sendo submetido a um intenso uso de seu 
território, causado principalmente pelo aumento da população e conseqüente urbanização 
dos espaços naturais, o que leva à Fragmentação de seus Ecossistemas. 
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Reflita e discuta sobre os conflitos que ameaçam a conservação dos Ambientes Costeiros e 

Marinhos, ilustrados nas fotos.

Questão para Diálogo
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A região costeira vem sendo submetida a um intenso uso e ocupação humana,  que já devastou 
boa parte da mesma, com o aterramento de manguezais, praias e restingas. A construção de 
barragens nos rios também tem modificado negativamente as características naturais desses 
ambientes com conseqüências ruins para os seres que nele vivem.

    A ilha de São Luís, MA, perdeu aproximadamente 73% da área de manguezais em 22 anos 

(entre 1971 e 1993). As perdas foram quatro vezes mais velozes nos anos 90 do que nas 

décadas anteriores. As folhas de árvores do mangue vermelho servem de alimento para o 

caranguejo-uçá, consumido pela população do vilarejo de Parnauaçu e é vendido nos 

mercados da cidade de São Luís. A retirada das árvores do manguezal, que são utilizadas por 

80% da população, para construção de casas, extração de lenha, carvão e tanino, prejudica a 

vida dos caranguejos-uçá.

    Em 2000, como conseqüência de uma forte chuva que alagou as áreas mais baixas da vila 

de Várzea do Una, em São José da Coroa Grande, PE, a prefeitura do município modificou o 

curso final do rio Una, sem qualquer consulta aos órgãos ambientais. Esse empreendimento 

causou alteração na localização da foz, que foi deslocada para cerca de 3 km ao norte da foz 

original. A antiga boca do rio transformou-se numa lagoa bastante salgada e reduziu o oxigênio 

dissolvido na água, representando um prejuízo ambiental. Além disso, o acesso dos barcos 

pela antiga foz foi dificultado, causando danos à navegação, pesca e ecoturismo, o que 

prejudicou a economia da região e aumentou a pobreza.

O que o processo de 

divisão de ambientes 

naturais, intensificado 

pelo ser humano, pode 

causar ao longo dos anos 

para os seres vivos?
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Conclusão

    Para mudar a forma de lidar com a terra, recuperar o solo desgastado, evitar a abertura de 

novas clareiras que promovem a Fragmentação dos Ecossistemas no Bioma Amazônia e fixar 

o produtor na região, a Associação dos Pequenos Agrosilvicultores de Nova Califórnia, na 

divisa do Acre com Rondônia, formada em 1987, criou o Projeto Reflorestamento Econômico 

Consorciado e Adensado (RECA). No projeto, foi adotado o Sistema Agro-Florestal (SAF) 

como principal modelo de uso e manejo do solo, tendo como culturas-base o cupuaçuzeiro 

(Theobroma grandiflorum), a pupunheira (Bactris gasipaes) e a castanheira (Bertholletia 

excelsa). A produção de manteiga de cupuaçu é utilizada por uma indústria de cosméticos como

matéria-prima para cremes e sabonetes. Já o palmito de pupunha é exportado para a França.

    Desde sua criação em 1998, o Programa de Prevenção e Controle às Queimadas e aos 

Incêndios Florestais no Arco do Desflorestamento (Proarco), do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), atua na região conhecida como

“Arco do Desflorestamento” que, no estado do Pará, envolve, entre outros, os municípios de 

Paragominas, Marabá e Parauapebas. O Proarco identifica as áreas de maior risco de ocorrência 

de desmatamento e incêndio, combatendo a Fragmentação de Ecossistemas no Bioma 

Amazônia. Também capacita comunidades, informando aos produtores e comunidades rurais 

quanto aos riscos de incêndios florestais, por meio de campanhas educativas e de mobilização 

social, que incluem a formação de unidades de combate próximas às áreas de risco e o 

aprendizado de práticas de agricultura de subsistência sustentável.

O Bioma Amazônia é caracterizado pela alta diversidade biológica e pelas relações que 
garantem sua estabilidade. Porém, esses ambientes estão sendo descaracterizados e 
fragilizados por causa da eliminação de grandes trechos de floresta, o que leva à 
Fragmentação de Ecossistemas.

Reflita e debata sobre ações que reduzem a Fragmentação de Ecossistemas no Bioma Amazônia.

Alterações na composição 

e abundância das 

espécies do Bioma 

Amazônia podem ser 

amenizadas ou evitadas 

com a implementação 

de ações de combate à 

Fragmentação de 

Ecossistemas, como o 

manejo adequado da 

floresta e a capacitação 

para a prevenção e 

combate ao desmatamento 

e queimadas.
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Questão para Diálogo

     As regiões do alto Acre (municípios de Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri) e baixo 

Acre (municípios de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, 

Senador Gulmard) apresentaram, no ano 2000, os maiores desmatamentos e queimadas, 

ocasionados pela expansão da agropecuária. O uso inadequado do solo para pastagens e 

plantio de alimentos resulta na diminuição da quantidade de gado e no desgaste destas áreas. 

Na maioria dos casos, os produtores abandonam essas pastagens e buscam novas áreas de 

floresta, desmatando para formar novas áreas para alimentar o rebanho.

    A mais antiga fronteira de colonização da Amazônia, o nordeste do estado do Pará, como 

os municípios de Bragança, Castanhal, Tomé-Açu e Paragominas, sofre um intenso processo de 

alteração ambiental devido às repetidas derrubadas de árvores para o preparo de área, tanto 

pelos pequenos agricultores como pelos grandes fazendeiros. Essas derrubadas abrem clareiras 

que ressecam o ar e aumentam a quantidade de folhas e restos de troncos no chão, favorecendo 

a queimada e os incêndios florestais. Esse processo leva à perda contínua e irreversível dos 

nutrientes e dos seres vivos que não podem se recuperar em ambientes desgastados. 

A Amazônia apresenta grande variedade de seres vivos. Esse ambiente está sendo 
descaracterizado e fragilizado devido a eliminação de grandes trechos de floresta, o que 
leva a mudanças climáticas, e cria situações jamais vividas pelos seres vivos que ocupavam 
o lugar, originalmente.

Com base nas fotos, reflita e discuta sobre os efeitos da destruição da Amazônia.

O que pode acontecer se 

as atividades que dividem 

a floresta amazônica em 

vários pedaços não forem 

controladas?
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Conclusão

O Bioma Caatinga tem passado por um processo de Fragmentação de seus Ecossistemas, 

devido a fatores antrópicos, provocando modificações na estrutura e na perda da diversidade 

de espécies nele existentes. 

Importantes ações, como 

o envolvimento da 

comunidade e de diversas 

instituições 

governamentais e 

não-governamentais na 

conservação do Bioma 

Caatinga, favorecem a 

construção de um 

ambiente ecologicamente 

equilibrado, reduzindo a 

Fragmentação de 

Ecossistemas, incluindo 

melhorias na qualidade de 

vida para o ser humano.

    O Grupo Ecológico Serra Verde vem trabalhando intensamente no combate ao fogo nas Áreas 

de Preservação Permanente (APP), nas encostas das Serras de Jacobina, BA.  Com a criação, em 

1997, da Brigada Voluntária de Incêndio Florestal, o controle do fogo vem sendo feito por meio 

do levantamento de informações como topografia do terreno, para elaboração de rotas de fuga, 

além do uso de técnicas apropriadas para apagar incêndio por meio do combate direto sobre 

as chamas, terra sobre o material em combustão e uso de ferramentas manuais (chicote de 

mangueira e foice). Outra ação da Serra Verde é a recomposição da mata nativa atingida pelo 

fogo, através da plantação de mudas produzidas por seu horto-florestal, minimizando, assim, 

a Fragmentação dos Ecossistemas do Bioma Caatinga.

A partir das fotos, identifique algumas das ações que promovem a conservação do Bioma Caatinga. 
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Questão para Diálogo

A Caatinga ocupa uma área de aproximadamente 735 mil km2, sendo exclusivamente brasileira. 

A falta de proteção e perda de sua vegetação coloca em risco os seres vivos desta área, 

em virtude das atividades humanas, tais como o desmatamento e a queimada para agricultura e 

para pecuária. 

A partir do conflito 

apresentado, de que 

forma podemos contribuir 

para que a Caatinga seja 

preservada?

    É constante o uso de queimadas e desmatamentos em áreas protegidas de encostas, por 

proprietários rurais, a exemplo das Serras da Microrregião de Jacobina, BA. Estas práticas, 

bastante comuns em toda a extensão da Caatinga, visam liberar a área natural para a 

agropecuária de forma rápida. Por promoverem a retirada de plantas nativas em grande 

extensão, terminam por trazer prejuízos à vida dos animais, à atmosfera ao solo e aos cursos 

d’água da região.

A partir das fotos, reflita e identifique alguns dos conflitos que vêm ameaçando a Caatinga.
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foto: Diana Gonçalves Simões

foto: acervo Agência Ambiental de Goiás mapa: Conservação Internacional do Brasil
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Conclusão

Combater a Fragmentação 

de Ecossistemas do Bioma 

Cerrado é essencial para 

evitar extinções locais e 

alterações na composição 

e abundância de espécies. 

Cerca de 80% do carvão vegetal consumido no Brasil vem das árvores do Bioma Cerrado. 

A segunda maior formação vegetal brasileira vem sofrendo crescentes perdas em sua cobertura 

original, submetendo-se à Fragmentação dos Ecossistemas. Em função disso, o Bioma Cerrado 

é, hoje, considerado um dos 25 hotspots do mundo. 

Com base nas fotos, reflita e debata sobre as ações positivas propostas para a conservação do 

Bioma Cerrado.

    Uma operação de emergência está em curso para conter a Fragmentação de Ecossistemas 

no Bioma Cerrado. A operação ‘Carga Legal’, coordenada pelo Ministério Público, pela Agência 

Goiana de Meio Ambiente, pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos e pela 

Secretaria da Fazenda e realizada pela Polícia Militar de Goiás, fecha as fronteiras do Estado de 

Goiás, para coibir o transporte irregular de carvão produzido com madeira nativa. A medida 

visa impedir, principalmente, o consumo da madeira pelas siderúrgicas mineiras, além de 

fiscalizar e apreender os produtos e subprodutos florestais, de origem nativa, transportados 

ilegalmente.

    A implantação do Corredor de Biodiversidade Cerrado-Pantanal (Emas-Taquari) situado 

em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com a parceria entre a Organização Não-

Governamental Conservação Internacional do Brasil, a Secretaria de Meio Ambiente de Mato 

Grosso do Sul, a Fundação Ecológica de Mineiros e a Agência Americana de Desenvolvimento 

Internacional, visa conectar áreas naturais, minimizando a Fragmentação de Ecossistemas do 

Bioma Cerrado, por meio da recuperação ambiental e de programas educacionais. Isso, aliado 

ao desenvolvimento de alternativas socioeconômicas mais sustentáveis, como o ecoturismo e a 

criação comercial de animais silvestres, procurando conservar a diversidade biológica e reduzir 

o isolamento entre populações, favorece a troca genética e a conservação da biodiversidade.
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Questão para Diálogo

O que você acha que 

acontecerá se o Cerrado 

for completamente 

destruído? Por que 

devemos conservá-lo?

A segunda maior formação vegetal brasileira, o Cerrado, está sofrendo crescentes perdas, e 
tornando-se cada vez mais reduzida. As áreas naturais de Cerrado estão cada vez mais isoladas 
e menores, e aquelas que ainda não sofreram redução, correm o risco de serem alteradas, 
mesmo quando protegidas. 

Com base nas fotos, reflita e debata sobre a origem e as causas da destruição do Cerrado.

    Em menos de quatro anos, as siderúrgicas mineiras, instaladas principalmente em Sete 

Lagoas e Divinópolis, MG, transformaram em carvão 106,3 milhões de árvores do Cerrado 

goiano, especialmente no Nordeste do estado. A madeira é usada para aquecer os autofornos 

de produção de ferro, matéria-prima do aço. Os altos preços do aço no mercado internacional 

aumentam a procura pelo carvão vegetal e, conseqüentemente, o avanço da derrubada da 

vegetação. Essa derrubada ocorre a partir da associação entre carvoeiros e fazendeiros. 

Os primeiros financiam a retirada da vegetação para a fabricação de carvão vegetal, enquanto 

os segundos estão interessados no plantio de soja, para exportação.

    A partir da década de 1970, a chegada da agropecuária ao Centro-Oeste destruiu cerca de 

70% do ambiente natural do Cerrado. Apesar de algumas áreas naturais estarem protegidas, 

encontram-se isoladas por plantações de soja e pastagem, como é o caso do Parque Nacional 

de Emas, GO, e isso dificulta o deslocamento de alguns animais, para alimentação e reprodução, 

podendo levá-los ao desaparecimento.
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PantanalFragmentação de Ecossistemas

foto: Guilherme Baroli (CI-Brasil)

Rondonópolis

Juscimeira
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Conclusão

    A criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), áreas naturais protegidas 

em propriedades particulares, possibilita a diminuição do desmatamento, posto que os 

proprietários rurais podem diversificar suas atividades econômicas e fontes de renda. O 

Serviço Social do Comércio (SESC) criou uma RPPN em Poconé, MT, que é modelo para o 

ecoturismo na região. Com mais de 100 mil hectares, além de proteger fauna e flora locais, 

este empreendimento tem uma política de redução de impactos, como tratamento de efluentes, 

redução do consumo de água e coleta seletiva de lixo, mostrando que o ecoturismo é uma 

alternativa economicamente viável e não-predatória que contribui para reduzir a Fragmentação 

de Ecossistemas no Bioma Pantanal.

    A Fundação de Apoio à Vida nos Trópicos (Ecotrópica), em parceria com a organização 

não-governamental Conservação Internacional do Brasil, vem desenvolvendo um projeto para 

implantação do Corredor de Biodiversidade Cuiabá - São Lourenço, MG e MS. A equipe está 

realizando o diagnóstico socioeconômico e ambiental dos municípios que compõem a área com 

o intuito de efetivar implantação do corredor e assim reduzir a Fragmentação de Ecossistemas 

no Bioma Pantanal, favorecendo o bem-estar da fauna.

O Bioma Pantanal é a maior planície inundável do mundo e possui uma grande biodiversidade, 
por conectar-se com os Biomas Cerrado e Amazônia, e é considerado por cientistas como uma 
das 37 grandes regiões naturais da terra. É um ambiente frágil e sofre constantes ameaças de 
Fragmentação de Ecossistemas.

Com base nas fotos, reflita e identifique algumas das ações positivas propostas para minimizar 

os danos causados pela Fragmentação de Ecossistemas do Bioma Pantanal.

Ações positivas, como 

o desenvolvimento 

do turismo ecológico 

ordenado e a criação de 

áreas que permitam a 

proteção das espécies 

vêm minimizando 

a Fragmentação 

de Ecossistemas e 

contribuindo para a 

conservação do Bioma 

Pantanal.
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foto: Guilherme Baroli (CI-Brasil)

foto: Onélia Carmem Rossetto
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Questão para Diálogo

    Desde o final do século XIX, a pecuária é a principal atividade econômica do Pantanal, sendo 

que as criações tradicionais sempre obedeceram o ritmo das inundações naturais na região, e o 

gado era criado solto e as propriedades não eram divididas por cercas. A modernização dessa 

atividade, entretanto, trouxe a divisão de terras (invernadas) e a necessidade de interferir no 

fluxo das águas com pequenas represas, estradas e drenagens, prejudicando o turismo. Para 

alimentar o gado, foram introduzidos alguns tipos de capins de outras regiões e passaram a 

utilizar pesticidas, práticas comuns no município de Cáceres, MT. Atualmente, o rebanho na 

região pantaneira já ultrapassa 3 milhões de animais.

    Os rios Cuiabá e São Lourenço são fundamentais para o Pantanal por formar o rio Paraguai 

que percorre a região pantaneira, MT e MS. Devido ao crescimento das áreas de plantio e sua 

expansão sobre a vegetação nativa, a diminuição de alimento disponível tem sido a principal 

ameaça aos animais nativos da região. 

O Pantanal é a maior área plana inundável do mundo, possui uma grande variedade de animais 
e plantas e é considerada por cientistas como uma das 37 grandes regiões naturais da terra. 
Apesar de conservado, é um ambiente frágil e sofre constantes ameaças.

Com base nas fotos, reflita e discuta sobre algumas atividades que prejudicam o Pantanal.

Conhecendo os conflitos 

que afetam o Pantanal, 

de que forma podemos 

contribuir para sua 

conservação?
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Mata AtlânticaFragmentação de Ecossistemas

foto: Carlos Hiroo Saito

fotos: Carlos Hiroo Saito

foto: Fundação SOS Mata Atlântica
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Conclusão

    O projeto Gente, São Paulo, SP, vem apresentando a exposição “O Grito Silencioso da Mata”, 

em diversas escolas públicas e particulares, integrando esculturas, fotografias, poesias e 

música, com o objetivo de sensibilizar o público e minimizar o processo de Fragmentação 

que vem ocorrendo no Bioma Mata Atlântica. O projeto produziu, também, um livro que alerta 

sobre o risco que corremos quando ignoramos o grito silencioso da mata que não está sendo 

conservada.  

    A Fundação SOS Mata Atlântica lançou, em São Paulo, o programa de reflorestamento 

“Florestas do Futuro”, que conta com a participação e contribuição, direta e monitorada, 

de empresas e de cidadãos. Através do reflorestamento, feito com espécies nativas, busca-

se adensar as manchas, contribuindo com a redução da Fragmentação dos Ecossistemas. O 

programa visa apoiar também as ações socioambientais e a capacitação tecnológica, por meio 

de atividades ambientais sustentáveis que auxiliem na conservação do Bioma Mata Atlântica.

A Fragmentação de Ecossistemas no Bioma Mata Atlântica tem sido intensificada pela ação 
humana, o que dificulta o fluxo gênico entre populações diferentes. No entanto, algumas 
instituições não governamentais vêm desenvolvendo importantes ações para amenizar ou 
reduzir esse processo. 

A partir das fotos, reflita e identifique algumas das ações que são desenvolvidas para minimizar 

os efeitos da Fragmentação de Ecossistemas no Bioma Mata Atlântica. 

Importantes ações 

como programas de 

reflorestamento do 

Bioma Mata Atlântica, 

com espécies nativas, 

e articulações da 

comunidade têm 

contribuído para 

reduzir a Fragmentação 

dos Ecossistemas e 

conectar as manchas 

remanescentes desse 

Bioma.
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foto: Carlos Hiroo Saito

foto: Germano Woehl Jr.
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Questão para Diálogo

    Um dos problemas ocasionados pela interferência humana na Mata Atlântica foi o 

corte excessivo da vegetação para expansão das cidades e atividades econômicas, que 

transformaram grandes áreas em pequenas manchas, como no município de Corupá, SC. 

A falta de contato entre os animais – separados por causa das manchas – dificulta a reprodução 

e a busca por alimento. 

    Em diversos locais, a Mata Atlântica vem sendo derrubada, deixando pequenas porções 

de vegetação nativa distantes umas das outras e isso leva grandes animais, como as onças, 

a ficarem expostos à caça, em áreas de fazendas, e outros, como aves e insetos, a terem 

dificuldade de deslocamento de uma área para outra. Um exemplo dessa devastação está na 

confluência dos rios Paranapanema e Paraná, que dividem os estados de São Paulo, Paraná e 

Mato Grosso do Sul, onde os assentamentos rurais reduziram os ambientes naturais de Mata 

Atlântica ao Parque Estadual do Morro do Diabo, em Teodoro Sampaio, SP, e a algumas pequenas 

manchas de mata.

A transformação de florestas naturais em pequenas manchas isoladas, na Mata Atlântica, 
por causa da agricultura ou pelo desenvolvimento industrial e urbano tem se tornado cada vez 
mais freqüente. 

A partir das fotos, reflita e discuta sobre os danos causados pela destruição da Mata Atlântica.

De que forma podemos 

contribuir para a 

conservação da Mata 

Atlântica? 
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Campos SulinosFragmentação de Ecossistemas

foto: Juliano Morales de Oliveira

foto: Arquivo Cotrijal foto: Neco Varella - Arquivo SEMA/RSfoto: Neco Varella - Arquivo SEMA/RS

foto: Felipe Martins Müller
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Conclusão 

As atividades humanas desenvolvidas no Bioma Campos Sulinos reduzem as áreas naturais e 

provocam a Fragmentação de diversos Ecossistemas, colocando em risco a diversidade biológica 

e o próprio bem-estar das populaçãos humanas.

A reversão da 

Fragmentação de 

Ecossistemas, como 

parte da conservação do 

Bioma Campos Sulinos, 

requer ações científico-

tecnológicas associadas 

à participação da 

comunidade.

A partir das fotos, discuta sobre as ações que estão sendo realizadas para reduzir a Fragmentação 

de Ecossistemas e conservar o Bioma Campos Sulinos.

   Em 2002, um decreto do Governo do Rio Grande do Sul ampliou a área do Parque Estadual 

do Espinilho de 276 para 1.617 mil hectares, contribuindo para diminuir a Fragmentação de 

Ecossistemas no Bioma Campos Sulinos. Em Não-Me-Toque, RS, a Cooperativa Tritícola Mista 

Alto Jacuí (Cotrijal) criou, em 2004, o Projeto Bosques Gaúchos. Numa área de 11 hectares, 

foram organizados pequenos bosques, onde foram plantadas espécies que representam os 

diferentes tipos de vegetação presentes no estado, como as formações florestais, campestres e 

as plantas típicas da Formação Parque Espinilho, a exemplo do inhanduvaí (Prosopis affinis), o 

algarrobo-negro (Prosopis nigra) e o espinilho (Acacia caven). Nesse Bosque, a Cotrijal recebe 

escolas da região e desenvolve atividades de Educação Ambiental, assim, os alunos conhecem 

as espécies ali plantadas e recebem informações sobre a importância dessas plantas para a 

fauna associada e, também, para o ser humano.

    A Organização Não-Governamental (ONG) Núcleo Amigos da Terra Brasil, com sede no RS, vem 

combatendo a Fragmentação de Ecossistemas pela monocultura do eucalipto (Eucalyptus spp.) no 

Bioma Campos Sulinos. A entidade desenvolve campanhas de mobilização e conscientização da 

opinião pública por meio de material informativo e campanhas publicitárias com uso de outdoor. 

Uma ação importante da ONG foi a organização do Seminário “Os Impactos da Expansão das 

Áreas de Monocultura de Árvores no Rio Grande do Sul”, realizado em Porto Alegre, em outubro 

de 2005, evento que reuniu pesquisadores, produtores, movimentos sociais e a comunidade, para 

discutir o assunto.
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foto: Juliano Morales de Oliveira

foto: Neco Varella - Arquivo SEMA/RS

foto: Carlos Hiroo Saito
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Questão para Diálogo

O que podemos fazer 

para evitar que mais 

animais desapareçam da 

natureza? 

Observe as fotos e reflita sobre os alguns dos problemas que ameaçam a conservação dos Pampas.

    A vegetação dos Espinilhos, no Brasil, é um ambiente restrito apenas ao extremo-sudoeste do 

Rio Grande do Sul e é formado por árvores baixas com troncos retorcidos, que perdem as folhas 

na época das secas, e por muitos arbustos e plantas rasteiras, além de bromélias e cactus. Este 

ambiente abriga diversos animais típicos da região e, também, várias aves que nele passam, 

em busca de alimento ou que o utilizam como local para reprodução. O espinilho, quebrancho-

branco, inhanduvaí e o algarrobo-negro são as principais plantas desse ambiente, sendo que, 

as duas últimas, têm ocorrência restrita ao Parque Estadual dos Espinilhos, criado no município 

de Barra do Quaraí para proteger o que ainda permanece desse ambiente. Porém, os espinilhos 

continuam ameaçados, uma vez que o próprio Parque Estadual enfrenta o avanço das lavouras 

de arroz e da atividade pecuária no seu entorno, além da derrubada de sua madeira, que é 

utilizada como lenha.

    O plantio de florestas para produção de madeira, celulose e papel, como ocorre em Turuçu, 

RS, tem destruído os campos da metade sul dos Pampas. A Votorantim Celulose e Papel lançou, 

em 2004, o projeto “Poupança Florestal”, que visa o plantio de eucaliptos em propriedades 

particulares, na metade sul do Rio Grande do Sul, comprometendo-se com a compra de toda a 

produção. O objetivo da empresa é ter 100 mil hectares plantados até 2010, em áreas próprias e 

particulares. Esse projeto recebe o apoio do governo do Estado do Rio Grande do Sul. As florestas 

de eucalipto afastam e levam ao desaparecimento alguns animais, como o veado-campeiro, o 

lobo-guará e o cardeal amarelo, que são habitantes dos campos.

As atividades humanas desenvolvidas nos Pampas têm reduzido as áreas naturais, colocando em 

risco muitos seres vivos, inclusive o próprio bem-estar das populações humanas.
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