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O que é Biodiversidade? 

• variabilidade entre organismos vivos de todas as origens, 

incluindo (...) a diversidade dentro de espécies, 

entre espécies e de ecossistemas

(SECRETARIADO DA CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA, 2003).



– Na prática a diversidade dentro de espécies vem 
sendo tratada como equivalente à diversidade 
genética (número de alelos e sua frequência).

– A baixa diversidade genética compromete a 
viabilidade de populações em longo prazo, pois 
fatores de estresse podem surgir e não existir 
organismos resistentes.

O nível genético



Causas da redução 
de diversidade genética

• Perda e fragmentação de hábitats são os principais responsáveis pela 
redução da diversidade genética

• Processo comum que tende a continuar



Como minimizar a perda de diversidade 
genética – Manejo de populações

• Aumento da conexão entre fragmentos (corredores ecológicos)
• Translocação de indivíduos entre fragmentos
• Inserção de indivíduos provenientes de repositórios (ex situ) 



Conhecimento da diversidade 
genética brasileira

• Conhecer a estrutura genética dentro das 
espécies  e entender o processo de erosão nos 
diferentes biomas é importante para desenvolver 
as técnicas de manejo adequadas

• Nível genético é o menos conhecido.



Conhecimento da diversidade 
genética vegetal

• Diversos estudos pontuais, focados em avaliar espécies 
isoladas e não o processo de erosão genética em 
comunidades ou ecossistemas.

• Algumas iniciativas onde busca-se o entendimento de padrões 
gerais da dinâmica genética de um conjunto de espécies:

-Dendrobase (EMBRAPA): uma base de dados de sistemas genéticos 
para espécies arbóreas tropicais, cujos dados permitem predições sobre 
variação na quantidade de diversidade em regiões, levando-se em conta 
diversas variáveis ambientais.

-Conservação de Recursos Genéticos Vegetais e Estratégias e 
Parâmetros para a Conservação Genética in situ da Floresta Tropical 
Brasileira (ESALQ/EMBRAPA): entender padrões de espécies-modelo que 
possam ser extrapolados para espécies com características semelhantes. 



Conhecimento da diversidade 
genética animal

• Segundo levantamento do Ministério do Meio Ambiente, há
iniciativas de estudo para apenas para:

22% dos mamíferos,
3% das aves

15% dos répteis
0% dos anfíbios

Ameaçados de 
extinção no 

Brasil

• Estudos com objetivos e metodologias diferentes, de difícil 
comparação, em sua maioria de curto prazo, impossibilitando 
qualquer tentativa de monitoramento global.

Maioria são espécies 
da Mata Atlântica 

e Amazônia



Conhecer a diversidade genética 
deve ser uma meta

• Conhecer e monitorar a diversidade genética é
necessário para a conservação dos outros níveis.

• É uma tarefa tecnicamente difícil, mas é também o 
diferencial para um país com liderança na questão 
ambiental.

• Iniciativas coordenadas, com diversos centros 
trabalhando conjuntamente para um mesmo 
objetivo, com metodologia padronizada (exemplo de 
sucesso: Rede Genoma).



O nível de espécies



Quantas espécies existem no Brasil?

• Biodiversidade brasileira – rica e desconhecida.
• Lewinsohn e Prado (2005) – o Brasil teria, em 

média, 13% do total mundial de espécies, 
considerando os grupos taxonômicos mais bem 
conhecidos. 

• Extrapolando esse valor para os grandes grupos 
taxonômicos, o Brasil seria o campeão mundial em 
biodiversidade, com algo em torno de 1,8 milhão de 
espécies.



Número Estimado de Espécies no Brasil (X1.000) 
(Lewinsohn e Prado 2005)



Megadiversidade (Mittermeier et al. 1997)

• Riqueza e Endemismo = Megadiversidade
• Brasil (vertebrados e plantas superiores):

Riqueza     Endêmicas
– Mamíferos: 524 131
– Aves 1.622 >191
– Répteis 468 172
– Anfíbios 517 294
– Peixes de água doce >3.000 -
– Plantas superiores 50-56 mil     16,5-18,5 mil

• 17 países megadiversos



Países Megadiversos –
Plantas Superiores Endêmicas



O estado de conservação 
da flora e da fauna

• Principais causas da perda de biodiversidade:

– Perda de habitats
– Mudanças na composição dos ecossistemas
– Sobreexplotação
– Introdução de espécies exóticas
– Poluição e contaminação
– Mudanças climáticas



Listas brasileiras da flora e da fauna 
ameaçadas

• Quatro listas nacionais da flora e da fauna ameaçadas, a 
partir de 1968.

• Número de grupos taxonômicos analisados aumentou ao 
longo dos anos, assim como o número de especialistas 
envolvidos na elaboração das listas (e.g. um especialista em 
fauna em 1968 vs. 227 especialistas na lista de 2003/2004).

• Aumento do número de espécies ameaçadas é consequência
tanto do aumento do conhecimento quanto do aumento das 
ameaças.

• Frequência irregular.
• Métodos não padronizados.



Número de Espécies Ameaçadas 
de Extinção
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Número de spp da fauna por grupo 
taxonômico

Grupos 
taxonômicos.

Listas nacionais

1968 1973 1989 2003/2004

Mamíferos 17 29 58 69

Aves 25 53 107 160

Répteis 2 3 9 20

Anfíbios 0 0 1 16

Peixes 0 0 0 154

Invert. terrestres 0 1 31 130

Invert. aquáticos 0 0 1 78

Machado, A.B.M. 2008.



Número de Espécies 
Plantas Ameaçadas (por Bioma)



Medidas para Conservação

• Portaria conjunta MMA e ICMBIO 316/2009 definiu 
três instrumentos para a conservação e recuperação 
de espécies ameaçadas de extinção:
– As Listas Nacionais
– Livros Vermelhos
– Planos de Ação para espécies ameaçadas (flora e fauna)

• Planos de Recuperação e Planos de Gestão (peixes e 
invertebrados aquáticos ameaçados e sobreexplotados, 
respectivamente).



Espécies ameaçadas da fauna e da flora 
sob medidas de manejo



Considerações
• O Brasil apresenta rica biodiversidade, que constitui 

importante capital natural a ser utilizado no desenvolvimento 
do país.

• O conhecimento a respeito da diversidade genética é
incipiente e parte corre o risco de se perder devido a extinção 
de espécies ou desaparecimento de alelos. A pesquisa e a 
conservação desse patrimônio deve ser estimulada.

• O conhecimento a respeito da diversidade de espécies é
maior quando comparado ao conhecimento a respeito da 
diversidade genética, mas devido as lacunas de conhecimento 
são necessários mais taxonomistas, apoio para coleções 
biológicas e melhor distribuição de recursos para pesquisa no 
território nacional.

• É necessário a adoção de metodologia padronizada para a 
elaboração das listas nacionais e estaduais de espécies 
ameaçadas (Categorias da IUCN).

• Aumentar o aporte de recursos materiais e humanos (MMA e 
suas autarquias) para o efetivo cumprimento das medidas de 
conservação.



O nível de biomas



• Baseado no mapa de 
vegetação (IBGE, 
2004);

• Áreas de vegetação 
contínua;

• Escala original de 
1:5.000.000;

• 6 biomas continentais;
• Zona Costeira e Marinha 

= “7º bioma” para fins 
de políticas públicas.

Biomas brasileiros

 Mapa de Biomas do Brasil: Primeira Aproximação (IBGE, 2004)



Zona Costeira e Marinha



• Informações padronizadas sobre os seguintes 
aspectos dos biomas:

 Área total e remanescente de vegetação nativa;
 Principais problemas ambientais (e.g., desmatamento, 

“florestamento”, baixa cobertura de UCs, poluição e 
sobreexplotação de recursos);

 Histórico de ocupação;
 Características biológicas: e.g. número total de espécies 

conhecidas e endêmicas;
 Áreas de endemismo de espécies;
 Área protegida e número de UCs por categoria de 

proteção;
 Histórico de UCs do bioma.



Áreas de endemismo nas terras baixas da Amazônia, baseadas na distribuição de 
vertebrados terrestres. Fonte: Silva et al. (2005).

Nome da área Tamanho (km2) Área no
Brasil (%)

Desmatamento
da área no
Brasil (%)

Napo 508.104 13,9 2,00

Imeri 679.867 44,2 2,69

Guiana 1.700.532 50,8 4,06

Inambari 1.326.684 67,5 5,10

Rondônia 675.454 96,1 12,56

Tapajós 648.862 100,0 9,32

Xingu 392.468 100,0 26,75

Belém 199.211 100,0 67,48
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Considerações finais
• O conhecimento e a conservação dos biomas brasileiros têm 

avançado bastante nos últimos anos. Exemplos: Amazônia (PRODES, 
DETER, DEGRAD); extensão do monitoramento oficial dos 
desmatamentos a todos os biomas extra-amazônicos (essencial para 
cumprimento das metas de redução de emissões GEEs); 

• Porém, a distribuição das UCs pelos biomas brasileiros é bastante 
desigual, havendo baixa representatividade de UCs particularmente 
na ZCMarinha, Pampa e Pantanal;

• Parte significativa da área total de UCs corresponde a APAs, 
categoria com baixos níveis de restrição de uso, o que gera dúvidas 
quanto à efetividade do sistema de UCs, particularmente para a 
ZCMarinha, Pampa e Caatinga;

• Ainda há poucos dados relativos aos benefícios econômicos gerados 
pelas UCs, os quais poderiam ser traduzidos em valores econômicos 
e revertidos para manutenção do SNUC.



• A biodiversidade brasileira é única, tendo levado milhões de anos 
para se desenvolver da forma como é hoje, de modo que é
impossível recriá-la. Em um contexto de estabilidade e trajetória de 
forte crescimento econômico, como o que se delineia para o Brasil, e 
ainda de falta de conhecimentos sobre a nossa biodiversidade, é
bastante provável que parte considerável do capital natural brasileiro 
esteja sendo eliminada antes mesmo de ser conhecida pela ciência. 
Isso é particularmente preocupante para o bioma Cerrado, que 
apresenta atualmente as mais elevadas taxas de desmatamento. 

• É necessário que o potencial de perda da biodiversidade seja 
considerado, efetivamente, no âmbito decisório quando da 
implementação de políticas e ações, nas esferas públicas e privada, 
de forma a evitá-lo ou mitigá-lo. Merecem destaque as obras de 
infraestrutura e o uso do solo para as atividades produtivas, por 
serem importantes vetores associados a essa perda.


