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RESUMO 

A Mata Atlântica é considerada uma das 35 áreas mais importantes paraa conservação da 

biodiversidade do mundo, no entanto, restam apenas 10% da área original desse ecossistema. 

Na região Nordeste do Brasil encontra-se a porção com maior ocorrência de espécies 

endêmicas e ameaçadas de extinção, consequentemente um maior número de áreas prioritárias 

para conservação da biodiversidade. Apesar disso ela é a porção mais ameaçada e degradada. 

Em resposta a isso estão sendo implementadas diversas estratégias de conservação em 

diferentes escalas, uma delas, com uma abrangência em larga escala, é o Corredor de 

Biodiversidade do Nordeste (CBNE). Com o surgimento da agenda ambiental, nos anos 1970, 

diversos instrumentos e metodologias foram propostos com o objetivo de mensurar e 

monitorar os avanços no caminho para o desenvolvimento sustentável. Este estudo objetivou 

analisar a relação dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) com a distribuição 

dos fragmentos florestais nos municípios inseridos no CBNE. Para isso, buscou-se (i) 

Identificar os IDS disponíveis para os municípios de Pernambuco inseridos no CBNE; (ii) 

Analisar quais IDS podem ser utilizados para o estudo de distribuição dos remanescentes em 

municípios do CBNE; e (iii) Determinar a variação na percentagem de cobertura florestal com 

relação aos IDS. Foram selecionados 110 municípios inseridos no CBNE em Pernambuco e 

estruturado um banco de dados composto por IDS. Foi realizada uma Análises de 

Componentes Principais (PCA) para reduzir, a partir da covariância, o número de variáveis 

estudadas. Foi aplicada o Modelo Linear Generalizado (MLG) para testar se o modelo 

proposto de relação da quantidade de floresta com IDS. As análises estatísticas foram 

realizadas através do software R. Sete municípios foram excluídos da matriz de análise de 

dados por apresentarem uma porcentagem de área com remanescente de floresta próxima a 

zero, sendo analisados 103 no total. A partir da PCA foi observada a covariância de alguns 

desses indicadores e passamos a trabalhar com oito deles em cada município. Os IDS não 

apresentaram uma distribuição normal da variância de seus dados. A partir da análise de 

resíduos da MLG ficou claro que o modelo proposto pode ser aceito. Este estudo propõe que 

sejam priorizados os municípios que apresentam os IDS mais baixos, com uma maior 

população pobre e rural, para projetos de Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade 

da Mata Atlântica. 

 

Palavras-chave: Corredor de Biodiversidade. Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. 

Mata Atlântica do Nordeste.  



 

ABSTRACT 

The Atlantic Forest is considered one of the most important 35 areas to the conservation of 

the world’s biodiversity, and only 10% of this original area of this ecosystem exists now. In 

the northeast region of Brazil, we can find the major occurrence of endemic and risk of 

extinction species, consequently a larger number of priority areas to the biodiversity 

conservation. Despite this, that is the most threatened and degraded portion. In response of 

this are be deployed several conservation strategies in different scales, one of these in a large 

scale is the Corredor de Biodiversidade do Nordeste (CBNE). The appearanceof the 

environmental agenda, in 1970’s, several instruments and methodologies were purposed 

aiming to measure and monitor the advances to the sustainable environment. This study aimed 

to analyze the relations among the Sustainable Development Indicators (IDS) with the 

distribution of forest fragments in the municipalities inside the CBNE. In order to do this: (i) 

Analyze the IDS that can be used to study the distribution of the remnants in the 

municipalities of the CBNE; (ii) Analyze the IDS that can be used to study the distribution of 

the remnants in the municipalities of CBNE; (iii) Determine the variation of the percentage of 

the forest covering related to the IDS. There were selected 110 municipalities and structured a 

database of IDS and indicators of biodiversity conservation. From the PCA was observed the 

covariance of some of these indicators and eight were selected were analyzed in each 

municipality.It was applied to the Generalized Linear Model (GLM) to test whether the model 

proposed ratio of the amount of forest with IDS. Statistical analyzes were performed using the 

software R.Seven municipalities were excludedfrom the matrix of data analysis because 

showed a percentage of area with forest remnants near to zero and were analyzed 103 in total. 

The IDS doesn´t have a normal distribution of the data variance. From the residue analysis of 

GLM it became clear that the proposed model can be accepted.This study purposes the 

prioritization of the municipalities with lower IDS, showing bigger poor and rural population, 

in the projects of Conservation and Sustainable Uses of the Biodiversity of the Atlantic 

Forest. 

 

Keywords: Biodiversity Corridor.Indicators of sustainable 

development.BrazilianNortheastAtlantic Forest. 
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1 -INTRODUÇÃO 

A destruição de habitats e a introdução de espécies exóticas invasoras são as 

principais causas da perda de biodiversidade no planeta, e elas estão diretamente associadas 

ao aumento da densidade populacional e, consequentemente, ao uso direto dos serviços e 

recursos naturais proporcionados pelas áreas naturais (LOYOLA; LEWINSOHN, 2009). Por 

ser tratar da primeira região do Brasil a ser colonizada e, consequentemente, urbanizada, 

encontra-se na Mata Atlântica a maior parte da população e da economia do país. A sua 

ocupação sempre esteve relacionada aos principais ciclos econômicos do Brasil (pau-brasil, 

cana-de-açúcar, café, bovinocultura, eucalipto, entre outras), estimulando a expansão das 

áreas urbanas (DEAN, 1997).  

Diante do estado atual de degradação e da constante ameaça à Mata Atlântica e sua 

biodiversidade, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) desenvolveu, entre os anos de 1998 

e 2000, o subprojeto Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 

nos Biomas Floresta Atlântica e Campos Sulinos, no âmbito do Projeto de Conservação e 

Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO). Nesse programa foi 

realizado um mapeamento de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, 

definindo categorias de prioridade (MMA, 2007). Dos 147 sítios definidos como prioritários 

para a conservação da biodiversidade, mais de 15% estão inseridos na Mata Atlântica do 

nordeste do Brasil (MMA, 2007). Nessa região estão localizados quatro, dos cinco centros 

de endemismo de espécies identificados em todo o bioma. Nesses centros está concentrado 

um grande número de espécies endêmicas, em especial aves e árvores (SILVA; 

CASTELETI, 2003).  

Apesar deste alto grau de endemismo de espécies, a Mata Atlântica do Nordeste é 

tido como a região mais degradada, menos conhecida e menos protegida do bioma no país 

(SILVA; CASTELETI, 2003). A Mata Atlântica do Nordeste é representada por um 

arquipélago de pequenos fragmentos florestais imersos em uma matriz composta, 

predominantemente, por culturas agrícolas (ex. cana-de-açúcar e pastagem) (COIMBRA-

FILHO; CÂMARA, 1996; RANTA et al.,1998; TABARELLI et al.,2005). O percentual de 

áreas protegidas nesta região é ainda menor que a média para o bioma em outras regiões do 

Brasil, com menos de 100.000 hectares protegidos (CDB, 2010). Diante do estado de 

ameaças e da extrema relevância biológica (MMA, 2007), a Mata Atlântica do Nordeste é 

tida como uma das regiões do planeta onde os esforços de conservação são mais urgentes 

(RODRIGUES et al.,2004), sendo considerado um hotspotinserido em outro 

hotspot(TABARELLI; RODA, 2005). 
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A presença de locais com alta biodiversidade e endemismo de espécies em regiões 

onde há pressão do uso e ocupação do solo, promovida pela expansão de áreas urbanas e 

agrícolas, torna evidente a necessidade de analisar aspectos demográficos e 

socioeconômicos para compreender e propor estratégias de conservação eficientes no Brasil. 

Para mitigar o efeito deletério dessa pressão proporcionada pelos diferentes usos e 

ocupações do solo, existe uma crescente demanda por estratégias de conservação em 

diferentes escalas (CARDILLO; MACE; GITTLEMAN, 2006).  

A principal estratégia adotada para a conservação da biodiversidade tem sido a 

criação de Unidades de Conservação (UCs), que excluem atividades humanas ou as tornam 

compatíveis com os objetivos de conservação (CDB, 2010). Apesar das UCs serem 

propostas globalmente, sabe-se que elas não são suficientes para garantir a conservação da 

biodiversidade remanescente. Primeiramente, as espécies não se limitam aos territórios 

demarcados por instrumentos de lei, ou seja, as áreas no entorno das UCs também são 

prioritárias para a conservação; e segundo por que não há um investimento significativo na 

gestão e manejo dessas áreas (CDB, 2010).  

Desta forma, para conectar essa rede de UCsexistem diferentes estratégias de 

conservação com uma maior escala de planejamento como os Mosaicos de Áreas Protegidas, 

Reserva da Biosfera e Corredores de Biodiversidade.Através delas se propõem promover o 

desenvolvimento no entorno da UCs com atividades que gerem renda e conservação da 

biodiversidade, como o mercado produtivo de restauração ecológica, agroflorestal, etc. Na 

Mata Atlântica, existem três propostas de Corredores de Biodiversidade, uma delas é o 

Corredor de Biodiversidade do Nordeste (CBNE), que abrange as porções costeira e 

interiorana da Mata Atlântica dos estados da Bahia, litoral norte, Sergipe, Pernambuco, 

Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte (AMANE, 2014). 

Uma das ferramentas adotadas para subsidiar a tomada de decisão são os 

Indicadores.Indicador pode ser descrito como uma ferramenta que possibilita agregar 

informações à respeito de uma realidade, permitindo a comparação entre diferentes 

localidades ou períodos (MITCHELL, 1996). Ele permite a mensuração de determinados 

aspectos da realidade socioambiental através de um entendimento simples, quantificação 

estatística e da comunicação eficiente do estado do fenômeno observado, demonstrando 

tendências e relacionando variáveis,  para uma tomada de decisão (GALLOPÍN, 1997; 

MULLER, 1996). Ao longo dos últimos 40 anos foram desprendidos diversos esforços na 

construção de indicadores que  possibilitassem o monitoramento de questões de extrema 

relevância para a compreensão do desenvolvimento das populações humanas. 
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A idealização do crescimento econômico como um processo interminável indica a 

necessidade de estudar e debater cada vez mais este tema. Para isto, desde os anos 1970 

representantes de diversos países e instituições realizaram conferências e estudos para 

discutir o modelo de desenvolvimento compreendido, apenas, como crescimento econômico 

(BENETTI, 2006). Em 1972 foi elaborado um dos primeiros relatórios, sendo encomendado 

pelo Clube de Roma, intitulado “Os limites do crescimento!”. Nele foi demonstrado a 

inviabilidade do modelo de crescimento industrial (MEADOWS; MEADOWS; RANDERS, 

1972).Durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano em 

Estocolmo, ainda em 1972,foram tratados, pela primeira vez, em nível global e 

intergovernamental, problemas ambientais, sociais, políticos e econômicos. Assim, surgir o 

conceito de “ecodesenvolvimento”, valorizando o conhecimento das populações locais para 

a gestão do meio ambiente. Em 1980, a União Internacional para a Conservação da Natureza 

(International Union for theConservationofNature – IUCN), utilizou pela primeira vez o 

termo desenvolvimento sustentável (BRUSEKE, 1996; LAGO, 2006). 

Para compreender o conceito de desenvolvimento sustentável deve-se levar em 

consideração a eficiência econômica, a justiça social e o equilíbrio ambiental através de um 

processo contínuo em busca de um novo paradigma de sociedade (UNDSD, 2000; 

UNESCO, 2001). Para garantir o monitoramento deste processo, diversas instituições se 

debruçaram para propor uma metodologia que indicasse o estágio de desenvolvimento 

sustentável de uma nação. Assim, surgiu a proposta de indicadores de desenvolvimento 

sustentável para agregar e quantificar informações à respeito do tripé social, econômico e 

ambiental do desenvolvimento sustentável (GUIMARÃES; FEICHAS, 2009). 

Considerando a contribuição com uma perspectiva multidisciplinar no planejamento 

da conservação e um cenário de alto grau de ameaça à biodiversidade, propomos investigar a 

relação existente entre os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável e a conservação da 

biodiversidade da Mata Atlântica nos municípios inseridos no Corredor de Biodiversidade 

do Nordeste (CBNE).Tendo em vista os desafios encontrados no caminho do 

desenvolvimento sustentável, faz-se necessária a construção de uma visão multidisciplinar 

para compreender as questões complexas que influenciam as tomadas de decisão. Assim, a 

partir de questionamentos e hipóteses empíricas, o estudo das relações de indicadores de 

desenvolvimento sustentável com a conservação da mata atlântica se faz necessário para 

estabelecer uma linha de base como referência para o monitoramento da eficiência das 

estratégias de conservação aplicadas em larga escala. 
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Desta forma, este estudo propõe contribuir para a construção de um modelo de 

planejamento mais eficiente e eficaz para a conservação dos recursos ambientais e 

socioeconômicos da Mata Atlântica do Nordeste. As questões que norteiam esta pesquisa 

são:Há relação entre o Desenvolvimento Sustentável e a Conservação da Biodiversidade? Os 

aspectos positivos de conservação de biodiversidade, como área florestal e presença de UCs 

e áreas importantes para a conservação da biodiversidade, estão relacionados ao 

subdesenvolvimento de municípios? Quais Indicadores de Desenvolvimento Sustentável 

podem ser utilizados para o estudo de distribuição dos remanescentes em municípios do 

CBNE? Qual a relação desses indicadores com indicadores de conservação da 

biodiversidadedo CBNE?  

Assim, o presente estudo tem como objetivo geral analisar a relação dos IDS com a 

cobertura florestal nos municípios da Mata Atlântica de Pernambuco. Para isso, foram 

investigados os seguintes objetivos específicos: (i) Identificar os IDS disponíveis para os 

municípios de Pernambuco inseridos no Corredor de Biodiversidade do Nordeste (CBNE); 

(ii) Identificar quais IDS podem ser utilizados para o estudo de distribuição dos 

remanescentes em municípios do CBNE; (iii) Determinar a variação na percentagem de 

cobertura florestal com relação aos IDS. 
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2 -REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 -MATA ATLÂNTICA 

A Mata Atlântica é a segunda maior floresta tropical pluvial do continente americano 

e sua extensão original totalizava mais de 1,5 milhões de km
2
 do território nacional, 

estendendo-se desde o Nordeste brasileiro até o Rio Grande do Sul, além de cobrir porções 

do Paraguai e da Argentina (SOS Mata Atlântica; INPE, 2001; SICK, 1997). Atualmente ela 

ocupa, aproximadamente, 17% do território brasileiro. Suas diversas fisionomias florestais 

estão distribuídas por toda a costa do país e em manchas interioranas, desde o nível do mar 

até 2.700 metros de altitude. Presente ao longo de toda a costa, a Mata Atlântica possui uma 

variação latitudinal que lhe confere enorme heterogeneidade. Em cada faixa de latitude, as 

florestas apresentam características particulares e espécies próprias, endêmicas e restritas a 

estas áreas (MYERS et al., 2000). Abriga mais de 8.000 espécies endêmicas, entre 21.361 

espécies de plantas vasculares, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 849 de aves, 350 de peixes e 

270 de mamíferos (GALINDO-LEAL; CÂMARA, 2003, 2005). Hoje reduzida a cerca de 

12% da sua área original, com 83% dos fragmentos menores que 50 hectares, abriga cerca 

de 60% das espécies de animais ameaçadas de extinção no Brasil (RIBEIRO et al.,2009). 

Devido à diversidade biológica singular e ao cenário de extrema devastação, ela é 

considerada uma das 35 áreas mundiais prioritárias para a conservação da biodiversidade, 

conhecidas, em inglês, como Hotspot(MITTERMEIER et al., 2004; MYERS, 2003). 

Estudos indicam que um terço das árvores da Mata Atlântica do nordeste estariam 

ameaçadas de extinção em escala regional, como consequência da interrupção do processo 

de dispersão de sementes. Cerca de 185 espécies de árvores possuem apenas um registro e 

espécies com até cinco registros somam 66% da flora de árvores conhecidas para a mata 

atlântica do nordeste (SILVA; TABARELLI, 2000). Modelos de extinção de árvores, 

elaborados posteriormente, sugerem que esse número pode estar sendo subestimado e que 

esta é a unidade biogeográfica da floresta atlântica com maior probabilidade de perder 

espécies em escala regional e global.  

Além da flora, a Mata Atlântica do Nordeste abriga uma grande quantidade de aves 

ameaçadas de extinção. Nela encontra-se a maior quantidade de espécies de aves ameaçadas 

de extinção nas Américas (BENCKE et al.,2006). Toda essa riqueza, endemismos e presença 

de espécies ameaçadas motivou diferentes esforços para identificar áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade em níveis internacional e regional. 
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Um esforço global para identificar e garantir a conservação de aves se consolidou 

através do Programa de Áreas Importantes para a Conservação de Aves (Important Bird 

Areas – IBA) implementado pela ONG conservacionista BirdLifeInternational, que no 

Brasil conta com o apoio da Sociedade para Conservação das Aves do Brasil (SAVE Brasil). 

Este programa prevê a identificação, proteção e gestão de uma rede de áreas importantes 

para viabilizar, a longo prazo, populações naturais de aves, ao longo de seus locais de 

distribuição geográfica. No Brasil foram identificadas 237 IBAs, sendo que cerca de 70% 

das áreas (163 IBAs) estão localizadas no Domínio Mata Atlântica e 14 delas encontram-se 

no estado de Pernambuco (BENCKE et al.,2006). 

As Áreas Chaves para Conservação de Biodiversidade (Key BiodiversityAreas - 

KBAs) são identificadas com uma significância global para a conservação de 

biodiversidade. As KBAs podem ser vistas como um conceito guarda-chuva, no qual são 

incluídas áreas com importância global para a conservação de diferentes grupos de espécies, 

como por exemplo: Áreas Importantes para Conservação das Aves (IBA), Áreas Importante 

para Plantas (ImportantPlantAreas - IPAs), Sítios Importantes para a Biodiversidade da 

Água Doce (Important Sites for FreshwaterBiodiversity) e Aliança para a Extinção Zero 

(Alliance for Zero Extinction - AZE). Entre os anos de 1998 e 2000, o MMA realizou a 

primeira “Avaliação e Identificação de Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação dos 

Biomas Brasileiros”, na qual foram identificadas 900 áreas instituídas pela Portaria MMA 

N˚126, de 27 de maio de 2004. No ano de 2007 foi publicada, pela Portaria MMA N˚ 09/07, 

a revisão deste levantamento, e de um total de 2.684 áreas, 880 (33%) encontram-se na 

região da Mata Atlântica (MMA, 2007). 

 

2.2 -CONSEQUÊNCIAS DA PERDA DE COBERTURA FLORESTAL 

A fragmentação de um habitat é definida como a redução de uma área contínua de 

floresta e o isolamento dessa mesma área, agora inserida em uma matriz não florestada (i.e. 

culturas agrícolas e manchas urbanas) criada após o processo de fragmentação (FAHRIG, 

2003; FISHER; LINDENMAYER, 2007). Esse processo é onipresente em florestas tropicais 

e representa a mais séria ameaça à biodiversidade nesse ecossistema (LAURENCE et al., 

2002; TURNER, 1996). Algumas dessas ameaças ocasionadas pela fragmentação são as 

reduções de áreas florestais, o aumento do grau de isolamento das manchas, o efeito da 

matriz não florestada sobre os remanescentes de floresta. Desta forma, proporcionando a 

formação de clareiras no interior dos fragmentos, alterações microclimáticas e aumento da 

velocidade dos ventos próximo das bordas de floresta. Esses fatores levam à alterações na 
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dinâmica dos remanescentes florestais, causando aumento nas taxas de mortalidade de 

árvores de um grupo extremamente diverso em estratégias ecológicas e consequentemente 

causando a proliferação de espécies pioneiras (JULES; SHAHANI, 2003; PROBIO, 2004). 

Além disso, os efeitos da fragmentação podem atuar de maneira sinérgica com outras 

variáveis (extração de madeira, aumento da população humana, caça predatória), 

potencializando a redução da biodiversidade (TABARELLI;SILVA; GASCON, 2004). 

A causa histórica e contemporânea deste cenário tem sido a substituição da floresta 

pela lavoura de cana-de-açúcar; primeiro para a produção de açúcar e, mais recentemente, 

para a produção de álcool combustível (COIMBRA-FILHO; CÂMARA, 1996). Durante 

este processo, apenas áreas consideradas impróprias para a agricultura foram poupadas pelas 

empresas e/ou proprietários de terras (topos de morro e ravinas íngremes), padrão comum de 

uso do solo nas regiões tropicais (CHATELAIN;GAUTIER; SPICHTER,1996). Como a 

maioria dos remanescentes de Mata Atlântica do Nordeste está inserida em matrizes de 

cana-de-açúcar, esses fragmentos de floresta são expostos a diferenças nas radiações solares, 

ventos, água e disponibilidade de nutrientes no solo, quando comparadas a áreas contínuas 

de floresta (HOBBS, 1993; SAUNDERS; HOBBS; MARGULES,1991). Além do problema 

da matriz não florestada e de todos os efeitos deletérios provenientes da fragmentação 

florestal, a Mata Atlântica do Nordeste possui pouquíssimas áreas protegidas e 

implementadas (i.e. gestão, plano de manejo e conselho gestor). Além do problema da área 

de cobertura significativa da região, as UCs são pequenas e não estão devidamente 

implantadas (SILVA; TABARELLI, 2000). 

Hoje é bastante claro que a fragmentação causa um expressivo número de extinções 

(DENIS; RICHARD; MARGULES, 1991; QUAMMEN, 1997), as quais tendem a acelerar, 

sendo considerada a principal ameaça à biodiversidade (CDB, 2010). Desde a década de 

1980 já se proclama que a perda de biodiversidade previstas para a próxima década são 

alarmantes, especialmente nos “países megadiversos” dos trópicos (WILSON, 1988). Desta 

forma, torna-se urgente a adoção de estratégias de conservação da biodiversidade em 

diferentes escalas. 

2.3 -ESTRATÉGIAS DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM LARGA 

ESCALA 

Para conciliar a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e o crescimento 

econômico, garantindo o alcance das metas de acordos internacionais, são necessárias 

propostas em diferentes escalas (CALMON, et al., 2011; HERRMANN, 2008). Uma das 
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primeiras estratégias de Conservação da Biodiversidade adotada em ampla escala espacial 

foi a Reserva da Biosfera (SAYER, 1991; UNESCO, 1972). Nesta abordagem, as 

populações residentes no entorno de áreas protegidas têm o direito de usufruir de recursos 

biológicos em zonas adequadamente definidas, com limites que não prejudiquem a 

conservação dos valores biológicos da zona denominada como zona núcleo, a qual não 

envolve o uso de recursos por comunidades locais. Este conceito parte da necessidade que 

essas comunidades sejam beneficiadas economicamente através de atividades alternativas 

orientadas para conservação (e.g. produção de mudas florestais, sistemas agroflorestais e 

agricultura baseada em princípios da agroecologia) e, desta forma, não perpetuem atividades 

de subsistência que ameaçam a biodiversidade local (SALAFSKY; WOLLENBERG, 

2000).Essa estratégia de conservação de biodiversidade a partir de incentivos econômicos a 

comunidades locais (UNESCO, 1972), assim como outras semelhantes, também apresenta 

sérias dificuldades para ser implementada (LARSON; FREUDENBERGER;WYCKOFF-

BAIRD, 1996; OATES, 1995; SAYER, 1991). Isso porque, em alguns casos, a atratividade 

das atividades econômicas, nas zonas destinadas ao beneficiamento de populações locais, 

gera incentivos e subsídios para a expansão das mesmas sobre as áreas ou habitats definidos 

como zona núcleo, zona que deveriam ser estritamente relacionada à conservação da 

biodiversidade (SALAFSKY; WOLLENBERG, 2000). 

Os pesquisadores Hess e Fischer (2001) identificaram 19 formas de utilização do 

termo “corredor”. O conceito de biologia da conservação define Corredor como o elemento 

que conecta dois núcleos de habitats com o fim de garantir o fluxo genético entre as 

populações de animais e plantas nela existentes e a continuidade dos processos ecológicos 

(BENNETT, 1998).Neste sentido, o conceito de corredor ecológico, aplicado pelo 

Ministério do Meio Ambiente e IBAMA, que prevê tanto o aumento da conectividade na 

paisagem quanto a melhora da qualidade ambiental para as populações humanas, se mostra 

como a abordagem mais adequada e inovadora para a conservação da biodiversidade da 

Mata Atlântica, considerando o contexto regional. 

Os Corredores de Biodiversidade podem ser definidos como unidades ecossistêmicas 

que visam a expansão, conectividade, restauração ecológica e formação de Áreas Protegidas 

(AYRES et al., 2005; MMA, 2006). A definição de Corredores de Biodiversidade faz parte 

de uma estratégia de planejamento que permite ações integradas e complementares entre 

UCs ou áreas de vegetação nativa, visando otimizar recursos e resultados para a conservação 

e uso sustentável da biodiversidade (IUCN, 1998). Áreas agrícolas e outras paisagens 

transformadas, bem como áreas protegidas, estão incluídas no território desses corredores, 
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sendo parte integrante de toda a rede de conservação (LOMBARD et al., 2010; 

SANDERSON et al., 2003). Um grande corredor de conservação da biodiversidade é, assim, 

uma região onde são planejadas ações para integrar a representação e a viabilidade de 

espécies, ecossistemas e processos ecológicos e evolutivos em um contexto de 

desenvolvimento econômico.  

Em síntese, os Corredores de Biodiversidade funcionam como uma rede de áreas 

protegidas que, em conjunto com diferentes sistemas de uso da terra, é manejada de forma a 

maximizar a persistência regional de um grande número de espécies, a manutenção de 

processos ecológicos e evolutivos e o desenvolvimento de uma economia regional forte e 

resiliente, baseada no uso sustentável dos recursos naturais. Desta forma, o preenchimento 

de lacunas entre as UCs com a adoção de práticas mais sustentáveis (e.g. agroflorestal, 

permacultura e agricultura orgânica) podem garantir o sucesso de conservação da 

biodiversidade em sistemas de áreas protegidas antes isoladas ou imersas em matrizes não-

sustentáveis (e.g. monoculturas, áreas urbanas). 

2.4 -DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Após mais de quarenta anos de discussão, aparentemente ainda não existe um 

conceito bem definido do que vem a ser o desenvolvimento sustentável. Existem cerca de 

160 interpretações diferentes para este termo (VAN BELLEN, 2002) e, talvez por conta 

disso, não existe uma concordância em relação aqual delas é a mais adequada (BENETTI, 

2006).O primeiro registro do termo ocorreu na Conferência de Estocolmo, em 1972, onde 

foi gerado o Relatório denominado deBrutland, também conhecido como a publicação 

“Nosso Futuro Comum” (CMMAD, 1988). As discussões sobre crescimento econômico e 

conservação do meio ambiente proporcionaram a criação do termo “ecodesenvolvimento”. 

A Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), na década de 

1980, consolidou o conceito como aquele que atende as necessidades do presente, sem 

comprometer as gerações futuras (CMMAD, 1988).O conceito continuou sendo debatidona 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), 

realizada em 1992 no Rio de Janeiro, também conhecida como Rio 92; na Cúpula Mundial 

sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+10, em 2002 em Johanesburgo, África do Sul; e 

na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), a Rio 

+20, em 2012 no Rio de Janeiro. 

Com o objetivo de revisar dados e metodologias de monitoramento da 

sustentabilidade, em 1996 foi realizada na Itália uma conferência que resultou na publicação 
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dos “Princípios de Bellagio”. De acordo com Hardi e Zdan (1997) estes princípios orientam 

desde a seleção de indicadores, a sua interpretação até a comunicação dos resultados. A 

aplicação desses princípios é orientadora para a melhoria dos processos de avaliação (VAN 

BELLEN, 2002).Os princípios de (SARTORI; SILOTO, 2013) são: (1) Guia de visão e 

metas; (2) Perspectiva holística; (3) Elementos essenciais; (4) Escopo adequado; (5) Foco 

prático; (6) Abertura / transparência; (7) Comunicação efetiva; (8) Ampla participação; (9) 

Avaliação constante. O princípio 1 propõe que seja estabelecido uma linha de base para o 

que é sustentabilidade e elabore um plano com metas relevantes à tomada de decisão. Nos 

princípios de número 2 até 5 são propostos o conteúdo e a necessidade de difundir o sistema 

através das questões prioritárias. Os princípios de 6 até 8 são propostos mecanismos que 

garantam o processo de avaliação participativa. E os princípios 9 e 10 tratam da necessidade 

de avalição continuada (VAN BELLEN, 2002).  

Indicador pode ser descrito como uma ferramenta que possibilita agregar 

informações acerca de uma realidade, permitindo a comparação entre diferentes localidades 

ou períodos (MITCHELL, 1996). Ele permite a mensuração de determinados aspectos da 

realidade socioambiental através de um entendimento simples, da quantificação estatística e 

da comunicação eficiente do estado do fenômeno observado, apontando tendências e 

relacionando variáveis, para uma tomada de decisão (GALLOPÍN, 1996; MULLER, 1996;).  

A partir do relatório Brundtland, onde foi apresentada a proposta inicial do conceito 

para Desenvolvimento Sustentável, surgiram os primeiros estudos para descrever os 

indicadores que permitissem o monitoramento deste processo em busca da sustentabilidade 

(GUIMARÃES; FEICHAS, 2009; QUIROGA, 2001).Uma das iniciativas mais bem 

sucedidas foi a criação do Índice de Bem-estar Econômico Sustentável (IBES), desenvolvido 

por Daly e Cobb (1989). A Comissão para o Desenvolvimento Sustentável (CDS) das 

Nações Unidas através da Agenda 21, proposta na Declaração da RIO-92, recomenda a 

implementação de indicadores de desenvolvimento sustentável para acompanhar o caminho 

a ser seguidopara uma sociedade sustentável. Logo em seguida, em 1995, a CDS liderou um 

projeto de cinco anos (1995-2000) para a construção de Indicadores de Desenvolvimento 

Sustentável.Esta iniciativa teve como principal objetivo a proposiçãode um sistema 

estruturado para apoiar a tomada de decisão na esfera de governos de países, podendo ser 

utilizado para gerar e monitorar políticas públicas.O primeiro resultado deste projeto foi o 

Livro Azul - Blue Book (UN, 1996), com base no modelo Força-Estado-Resposta, onde 

foram propostos 134 indicadores para que os países pudessem testar e aperfeiçoar os 

indicadores com base em suas realidades locais. No período de 1996 a 1999, esses 
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indicadores foram testados, voluntariamente, em 22 países, exceto Áustria, Bélgica, Brasil e 

China, que testaram apenas na esfera ministerial. Com base nas experiências de cada nação 

que testou os indicadores, os mesmos foram revisados e constituíram um universo de 57 

indicadores, no total, divididos em quatro categorias (ambiental, social, econômico e 

institucional) e em 14 temas (pobreza; governança; saúde; educação; demografia; riscos 

ambientais; atmosfera; terra; oceanos, mares e costas; água doce; biodiversidade; 

desenvolvimento econômico; parceria econômica global; e padrões de consumo e produção 

(ONU, 2007). 

Baseado no documento IndicatorsofSustainableDevelopment: Framework 

andMethodologies (UN, 1996), elaborado pela Comissão de Desenvolvimento Sustentável 

(CDS) das Nações Unidas, em 2002, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

divulgou uma lista de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) com o objetivo 

dos IDS acompanharem o grau de sustentabilidade do padrão de desenvolvimento do 

Brasilno período de 2002, 2004, 2006, 2008 e 2012. Na primeira publicação foram 

divulgados 50 indicadores, na segunda 59 e, atualmente, são 62 indicadores divididos em 

quatro dimensões: ambiental, social, econômica e institucional (BOLLINGER; SCANDAR 

NETO, 2004; IBGE, 2012). A dimensão ambientaldos IDS diz respeito ao uso dos recursos 

naturais e à degradação ambiental, além de estar relacionada aos objetivos de preservação e 

conservação do meio ambiente. A dimensão social corresponde, especialmente, aos 

objetivos ligados   satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e 

justiça social. A dimensão econômicatrata do desempenho macroeconômico e financeiro do 

país e dos impactos no consumo de recursos materiais, na produção e no gerenciamento de 

resíduos e no uso de energia. A dimensão institucional diz respeito   orientação política,   

capacidade e ao esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação das 

mudanças requeridas para uma efetiva execução do desenvolvimento sustentável (Quadro 1, 

IBGE, 2012). O IBGE assume que a dimensão institucional é a que mais requer 

desenvolvimento, no sentido de encontrar outros indicadores para sua avaliação (IBGE, 

2008). 

Em cada uma das publicações dos IDS, o IBGE seguiu a proposta de modelo de 

indicadores da ONU, adaptando, revendo e acrescentando novos, com o objetivo de ajustar a 

proposta à realidade do Brasil (IBGE, 2002, 2004, 2006, 2008, 2012), como a inclusão do 

indicador de desflorestamento da Mata Atlântica. A maioria das variáveis que integram os 

indicadores é disponibilizada pelo próprio IBGE, principalmente daqueles relativos à 

dimensão social. As demais variáveis são fornecidas por instituições federais (ex. Instituto 
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Nacional de pesquisas Espaciais – INPE e Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMbio) e estaduais (ex. Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo – Cetesb). 

Seguindo uma abordagem sistêmica para compreender o equilíbrio e a 

sustentabilidade de populações humanas surgiu a proposta de Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH). O conceito de desenvolvimento humano propõe uma nova perspectiva a 

partir da transferência do crescimento econômico para o ser humano (PNUD, 2014). O PIB 

foi criado para mensurar o crescimento econômico e por este motivo não captava as 

demandas de melhorias sociais das populações (MEIRA, 2013). Com o objetivo de 

mensurar o bem estar humano e o crescimento econômico, foi proposto o IDH. Ele é medido 

pela longevidade (medida pela esperança de vida ao nascer), pela educação (medida pelo 

número de adultos alfabetizados e pelas matrículas nos níveis primário, secundário e 

superior) e pela renda (medida pela paridade do poder de compra) (PNUD, 2014).  

 

Quadro 1 - Dimensões, temas e subtemas dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável – 

IDS. 

Dimensão Temas Subtemas  

Social  

Equidade  
• Pobreza 

• Igualdade de gênero 

Saúde 

• Bem-estar infantil  

• Estado Nutricional  

• Doenças 

• Mortalidade 

• Saneamento 

• ÁguaPotável 

• Serviços de Saúde 

Educação 
• Nível Educacional 

 • Alfabetização 

Habitação • Condições de habitação 

Segurança • Criminalidade  

População • Dinâmica Populacional  

Econômica 

Estrutura Econômica 

• Desempenho da economia  

• Comércio 

• Situação financeira  

Padrão de Produção e Consumo  
• Consumo de materiais 

• Uso de energia 
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Dimensão Temas Subtemas  

• Geração e manejo de lixo 

 • Transporte  

Ambiental 

Atmosfera  

• Mudançasclimáticas 

• Destruição da camada O3  

• Qualidade  

Terra  

• Agricultura 

• Florestas 

• Desertificação 

• Urbanização 

Oceanos, Mares e Áreas 

Costeiras  

• Áreas costeiras 

 • Pesca  

Água Doce  
• Quantidade de água 

• Qualidade da água 

Biodiversidade  
• Ecossistemas  

• Espécies 

Institucional 

Estrutura Institucional  
• Estratégia de implantação DS  

• Cooperação internacional  

Capacidade Institucional  

• Acesso   informação 

• Infraestrutura de comunicação 

• Ciência e tecnologia 

• Preparação e resposta para 

desastres naturais  

Fonte: IBGE (2012). 

 

O IDH varia de 0 a 1, onde países com valores abaixo de 0,499 são considerados 

com baixo desenvolvimento humano, os que encontram-se com valores entre 0,500 e 0,799 

são considerados de desenvolvimento humano médio e aqueles com IDH maior do que 

0,800 possuem o desenvolvimento humano alto. Este índice é apto a refletir de forma parcial 

a sustentabilidade socioeconômica de uma sociedade (ABREU et al., 2011). O Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM é uma adaptação do IDH global para os 

municípios brasileiros, adaptando a metodologia global ao contexto brasileiro e  à 

disponibilidade de indicadores nacionais. O IDHM consiste em um índice composto que 

agrega a oportunidade de viver uma vida longa e saudável, de ter acesso ao conhecimento e 

ter um padrão de vida que garanta as necessidades básicas, representadas pela saúde, 

educação e renda. Este índice é atualmente o mais indicado para avaliar o desenvolvimento 
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dos municípios no Brasil. Um ponto falho do IDH é que ele não incorpora as condições 

ambientais das populações como um condicionante para ter uma boa saúde, educação e 

renda. 

Tendo como premissa a necessidade de compreender a relação deste bem estar 

humano com as condições ambientais em que vivem as populações, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) publicou, em 2005, a Avaliação Ecossistêmica do Milênio 

(Millennium EcosystemAssessment - MEA). O MEA chegou a duas conclusões principais: 

(1) o bem estar humano depende dos serviços ecossistêmicos, e (2) o uso frequente dos 

recursos pode proporcionar a extinção de espécies e a degradação dos vários ecossistemas 

que mantêm a população humana (WU, 2013). 

Na Figura 1 é proposto um modelo das relações, e suas intensidades, entre os 

serviços ecossistêmicos e os principais componentes do bem-estar humano. Indicando o 

potencial de mediação dessas ligações por fatores socioeconômicos através das cores das 

setas e para o poder de influência dos serviços ecossistêmicos sobre o bem-estar humano 

através da espessura das setas (ONU, 2005).Neste modelo é possível observar que os 

serviços ecossistêmicos de provisão (i.e. alimento, água potável, madeira, fibra, 

combustível, etc.) e os de regulação (i.e. do clima, de alimentos, de doenças, da purificação 

de água, etc.) são os que interferem no bem estar humano. Principalmente no que tange as 

questões de saúde (i.e. acesso à água e ar limpos, etc.), as de matéria prima para uma boa 

vida (i.e. moradias adequadas, acesso à bens, alimentos nutritivos o suficiente, etc.) e as de 

segurança (i.e. pessoal, contra desastres, etc.). 

 

Figura 1 - Ligações entre os Serviços dos Ecossistemas e o Bem-Estar Humano. 

Fonte: ONU (2005).  
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Desta forma, a interferência na provisão desses serviços, onde a maioria depende 

diretamente das florestas e de sua biodiversidade, influenciará drasticamente em três dos 

principais constituintes do bem estar humano. Isso reforça a tese de que a conservação das 

florestas proporcionara melhores serviços ecossistêmicos e consequentemente um maior 

bem estar social. 

A partir do entendimento dessa interdependência entre a oferta e qualidade dos 

serviços ecossistêmicos com o bem-estar humano, é possível visualizar quais os fatores, em 

diferentes escalas (i.e. local, regional e global), influenciam nas condições socioeconômicas 

e ambientais e proporcionam a vulnerabilidade socioambiental de uma população (ONU, 

2005). Em um escala mais local, como em municípios, por exemplo, as condições 

socioeconômicas da população estão mais sensíveis às variações nas condições 

ambientais/ecológicas. O modelo de Força-Estado-Resposta proposto pela Avaliação 

Ecossistêmica do Milênio (ONU, 2005) é demonstrado na Figura 2. As adaptações 

promovidas pelas respostas da combinação entre as condições socioeconômicas e ambientais 

influenciam diretamente o estado de conservação da biodiversidade, assim como as 

dinâmicas sociais-estruturais e a globalização. 

Figura 2 - Esquema de análise de vulnerabilidade socioambiental proposto pela ONU (2005) através da 

Avaliação Ecossistêmica do Milênio (Millennium EcosystemAssessment - MEA). 

Fonte: ONU (2005). 
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2.5 -MONITORAMENTO SOCIOECONÔMICO PARA A CONSERVAÇÃO DA 

BIODIVERSIDADE 

As populações humanas, ao se estabelecerem próximas a áreas de florestas, tendem a 

se beneficiar dos serviços e recursos ambientais prestados pela biodiversidade, constituindo 

uma relação que, por vezes, pode comprometer a conservação dessas áreas (SALAFSKY; 

WOLLENBERG, 2000; TERBORGH, 2004). A criação de áreas protegidas, principalmente 

as de proteção integral da biodiversidade, onde não há utilização direta dos benefícios 

proporcionados pela biodiversidade, surge como uma estratégia para garantir a conservação 

dessas florestas (MCNEELEY; MILLER, 1984; WESTERN; WRIGHT, 1994).  

Neste sentido, Salafsky eWollenberg (2000) consideram que projetos de conservação 

podem ser vistos, em geral, como um conjunto de intervenções com o objetivo de conter 

ameaças à biodiversidade em um determinado local, as quais podem ser consideradas como 

ameaças diretas e indiretas (Figura 3). As ameaças diretas têm influência mais próxima 

sobre a biodiversidade, podendo ser classificadas como ameaças internas, causadas 

diretamente por membros de populações locais (e.g. sobrexploração de produtos não-

madeireiros) e externas (e.g. poluição industrial e exploração madeireira em larga escala). 

As ameaças indiretas (e.g. baixa renda local, crescimento populacional e políticas comerciais 

do governo), por sua vez, são menos visíveis, mas possuem uma relação causal com as 

ameaças diretas.  

Salafsky eWollenberg (2000) propõem,então, um modelo para definição e avaliação 

de projetos de conservação, focados na mitigação de ameaças indiretas através do 

beneficiamento de comunidades locais (Figuras 3 e 4). Segundo este modelo, intervenções 

(e.g. incentivos econômicos) devem ser compostas por um conjunto de estratégias para 

conter ameaças indiretas, que por sua vez devem reduzir ameaças diretas e assim contribuir 

para a manutenção da biodiversidade. Neste sentido, os autores sugerem que todas essas 

relações sejam examinadas em projetos de conservação, de forma a avaliar a efetividade das 

ações de conservação, uma vez que a falha de uma dessas relações deve comprometer o 

objetivo de conservação da biodiversidade. 
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Figura 3 - Modelo geral de projetos de conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Salafsky eWollenberg (2000). 
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Figura 4 - Exemplo de atividade de conservação baseada no beneficiamento econômico local e sua influência sobre a biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de Salafsky eWollenberg (2000). 
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2.6 -RELAÇÃO DA CONSERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA COM INDICADORES 

DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A relação entre pobreza e o subdesenvolvimento humano com a degradação 

ambiental e, consequentemente, com a ameaça à conservação biodiversidade vem sendo 

discutida desde a publicação do relatório produzido pelo Clube de Roma (MEADOWS; 

MEADOWS; RANDERS, 1972). O incentivo à redução da pobreza e ao desenvolvimento 

social sustentável são estratégias que contribuem para garantir a reversão das tendências 

atuais de perdas de áreas de floresta e fragmentação na Mata Atlântica, visto que mais de 

100 milhões de pessoas vivem nessa região (HIROTA, 2003; SOS Mata Atlântica; INPE, 

2001). 

Aparentemente, estudos relativos a uma abordagem socioeconômica associada à 

conservação da biodiversidade no Brasil são restritos a áreas localizadas nas regiões sul e 

sudeste. Em geral, as abordagens dos estudos na região nordeste contemplam apenas dados 

ecológicos, sem se aprofundar em uma visão sistêmica da problemática ambiental, ao 

incorporar uma perspectiva multidisciplinar. Braga (2012) indicou áreas prioritárias para a 

conservação, levando em consideração características socioeconômicas, propondo áreas de 

menor potencial de conflito de interesses. Para a construção de um cenário eficaz de 

conservação da biodiversidade, esta autora concluiu que, além de informações sobre a 

riqueza e diversidade de espécies, deve-se levar em consideração características 

socioeconômicas do espaço estudado. 

Objetivando proporcionar uma visão multidisciplinar da questão ambiental no Brasil, 

a partir de 2002, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vem compilando 

publicações de vários Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS). Na última delas, 

em 2012, foram divulgados 62 IDS divididos em quatro dimensões: Ambiental, Social, 

Econômica e Institucional. Os IDS podem ser compreendidos como instrumentos de 

mensuração que devem indicar as necessidades e prioridades para a formulação, 

monitoramento e avaliação de políticas públicas para o alcance da Sustentabilidade 

Socioeconômica e Ambiental (IBGE, 2002).  

 

2.7 -TEORIA DA TRANSIÇÃO FLORESTAL 

A transição florestal pode ser definida como a mudança entre ciclo de maior 

deflorestamento para um ciclo de um ganho líquido na cobertura florestal. Esta teoria é 

baseada nos fundamentos da Curva de Kuztnes Ambiental (EKC = Enviromental Kuznets 

Curve), onde é prevista uma relação empírica do crescimento econômico com a degradação 
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ambiental expressa em um gráfico de “U” invertido (Gráfico1). Comuma maior demanda de 

uso direto e indireto dos recursos naturais,e consequentemente mais degradação ambiental, 

no período inicial do crescimento econômico de um território. No passo em que aumenta o 

nível de renda deste território há uma diminuição da degradação ambiental e um aumento da 

restauração ambiental (STERN, 2004). Desta forma, no momento em que determinado 

território atinja um maior desenvolvimento socioeconômico o ganho liquido de floresta 

poderá ser maior do que a perda. 

 

Gráfico 1 - Curva de Kuztnes Ambiental. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

É possível identificar quatro etapas para compreender a transição florestal, tendo 

inicialmente uma perda crescente de cobertura florestal, em seguida uma redução desta 

perda até atingir o mínimo absoluto (ROBERTSEN, 2011) para que, através da regeneração 

a cobertura florestal volte a aumentar (MATHER; NEEDLE, 1998). Esta é hipótese empírica 

e deve ser investigada para determinar quais variáveis influenciam a sua ocorrência. 

SegundoLambin eMeyfroidt(2010) foram identificadas cinco caminhos para o início 

da transição florestal em uma região: (i) escassez de produtos florestais, onde são 

implantados programas de reflorestamento para suprir a perda de produtos e/ou serviços 

ecossitêmicos; (ii) políticas públicas florestais, como por exemplo a criação e 

implementação de UCs e de outras Áreas Protegidas (e.g. Terras indígenas, APPs, etc.); (iii) 



34 

 

31 

desenvolvimento econômico, evasão do campo e migração para áreas urbanas; (iv) 

globalização, por exemplo través do deslocamento do desflorestamento para outras regiões 

onde há uma maior cobertura florestal; e (v) pequeno proprietário, a utilização de sistemas 

alternativos de produção para compor um mosaico de florestas e áreas com agroflorestas, 

pomares, áreas de regeneração, etc. 

De acordo com o último Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata 

Atlântica”(SOS Mata Atlântica; INPE, 2014) existe um decréscimo histórico na taxa de 

desmatamento da Mata Atlântica (Gráfico 2), no entanto a hipótese de transição florestal 

ainda não foi devidamente comprovada (LIMA, 2012). 

 

 

Gráfico 2 – Representação da taxa de desmatamento no período de 1985 a 2013 na Mata Atlântica do Brasil. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de dados da SOS Mata Atlântica e INPE (2014). 
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3 -MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 -ÁREA DE ESTUDO 

O Corredor de Biodiversidade do Nordeste (CBNE) teve sua nova delimitação 

recentemente proposta por um projeto executado pelas Organizações Não-Governamentais, 

Associação para a Proteção da Mata Atlântica do Nordeste (AMANE) e Sociedade para 

Conservação das Aves do Brasil (SAVE-Brasil), com o apoio do Subprograma Projetos 

Demonstrativos (PDA) do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Para a definição dos 

limites do Corredor foram levados em consideração critérios políticos e critérios biológicos. 

Os limites da Mata Atlântica considerados seguiram a Lei N
o
 11.428/2006 e as informações 

presentes na revisão e atualização (Fase VI/2009) da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

(RBMA). Os fragmentos florestais de Mata Atlântica foram mapeados de acordo com o 

Atlas dos Remanescentes de Mata Atlântica (2005-2008) da Fundação SOS Mata Atlântica e 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), além do trabalho de Dantas e 

colaboradores (dados não publicados, 2010). A presença de espécies de vertebrados (aves, 

mamíferos, anfíbios e répteis) endêmicos e ameaçados foi baseada no mapeamento das 

Áreas Importantes para a Conservação das Aves (IBAs) da BirdLifeInternational e SAVE 

Brasil e nas Áreas Chaves para a Conservação da Biodiversidade (KBAs) da Conservação 

Internacional. 

O limite do Corredor corresponde aos limites municipais (de acordo com o IBGE), 

sendo considerados apenas os municípios que possuíam fragmentos de Mata Atlântica com 

área igual ou maior do que 10 hectares. Além disto, municípios adjacentes com áreas de 

Brejos de Altitude também foram incluídos no Corredor. Na porção sul, o Corredor da Mata 

Atlântica do Nordeste se limita com os municípios situados ao norte do Corredor Central da 

Mata Atlântica, não havendo sobreposição entre os dois. As áreas marinhas do corredor 

foram escolhidas com base nos limites marinhos definidos na RBMA. Em uma segunda 

etapa foram definidas 13 Áreas Focais de atuação prioritária, através do agrupamento de 

áreas nucleares da RBMA (unidades de conservação federais e estaduais) e de IBAs e KBAs 

e remanescentes significativos de Mata Atlântica. Os limites de cada Área Focal coincidem 

com os limites de Bacias Hidrográficas (6
o
 Ordem; Agência Nacional de Águas - ANA) e 

municípios. 

A área total do CBNE abrange 386 municípios distribuídos em seis estados da região 

do Nordeste do Brasil, Bahia (BA), Sergipe (SE), Alagoas (AL), Pernambuco (PE), Paraíba 

(PB) e Rio Grande do Norte (RN), cobrindo cerca de 9,8 milhões de hectares. Onde, de 
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acordo com o Banco de Dados do CBNE (AMANE, 2014), apenas 6% dessa área possui 

remanescentes de Mata Atlântica (Tabela 1). O estado que possui a maior percentagem de 

cobertura florestal é Sergipe (7,6%). 

Na área de estudo encontram-se diversas áreas importantes para a conservação da 

biodiversidade de diferentes grupos biológicos, sendo 12 IBAs e 23 KBAs (AMANE 2014). 

O CBNE abrange 156 UCs, sendo 98 de Uso Sustentável (US) e 58 de Proteção Integral 

(PI). – 1.214.110,98 hectares (US) e 44.017,26 hectares (PI) esses valores não estão reais 

pois existem UCs sobrepostas e justapostas. 

 

Tabela 1 - Estados inseridos no Corredor de Biodiversidade do Nordeste (CBNE), com os números de 

municípios e suas respectivas áreas florestada, não florestada e total. 

Estado Município 

Área (ha) 

Florestada 

Não 

Florestada Total 

% 

Florestada 

Bahia 47 134.121,30 2.020.690,65 2.154.811,95 6,22 

Sergipe 62 114.438,71 1.379.614,71 1.494.053,42 7,66 

Alagoas 68 96.367,91 1.580.977,56 1.677.345,47 5,75 

Pernambuco 110 165.347,20 2.460.237,70 2.625.584,90 6,30 

Paraíba 63 41.766,11 1.041.095,23 1.082.861,34 3,86 

Rio Grande do Norte 36 40.802,81 743.470,14 784.272,95 5,20 

Total 386 592.844,03 9.226.086,00 9.818.930,03 6,04 

Fonte: Banco de Dados do CBNE (2012). 

 

Em escala local, a área de estudo abrange os 110 municípios do Estado de 

Pernambuco inseridos no CBNE. Neste território foram criadas 76 UCs de proteção integral 

e uso sustentável (DE PAULA, 2011). Pernambuco foi o primeiro Estado do Nordeste a 

criar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) por meio da Lei 

n
o
13.787/2009. Essa Lei, além de definir critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão das UCs, apresenta estratégias para apoio e incentivo ao Sistema e discute sobre as 

infrações cometidas e possíveis penalidades. NoGráfico 1está representada a área (em 

hectares) protegida pelas UCs de acordo com o grupo de Proteção Integral, Uso Sustentável 

ou outras categorias. Foram identificadas 76 UCs em oito categorias (Gráfico 2). A maior 

parte são de Uso sustentável, principalmente APA, RVS e RPPN (Gráfico 2).  
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Gráfico 3 - Número de hectares (ha) protegidos por Unidades de Conservação na mata atlântica do Nordeste de 

acordo com os objetivos de manejo no Estado de Pernambuco, Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Paula (2012).  

 

Gráfico 4 - Unidades de Conservação presentes na Mata Atlântica do Estado de Pernambuco, de acordo com as 

categorias do SNUC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: De Paula (2012). 
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3.2 -UNIDADE DE ANÁLISE 

Neste estudo foi definida como unidade de análise os municípios do CBNE inseridos 

no estado de Pernambuco. Foram pesquisados 110 municípios com uma área total de 

2.625.584,90 ha, correspondendo a 6,3% de remanescentes de Mata Atlântica (AMANE, 

2014). Estes 110 municípios estão inseridos na área do Corredor de Biodiversidade do 

Nordeste no estado de Pernambuco, distribuídos em três Mesorregiões do Estado de 

Pernambuco: Região Metropolitana do Recife - RMR (14), Zonas da Mata Norte e Sul (43) e 

Agreste (53). 

 

3.3 -SELEÇÃO DE INDICADORES 

A partir da Matriz de Relacionamento dos IDS do IBGE (2012), onde são 

apresentadas as relações entre os 62 indicadores, foram selecionados os dez que estão 

ligados aos três indicadores do Tema Biodiversidade: (1) Espécies extintas e ameaçadas de 

extinção; (2) Áreas Protegidas; e (3) Espécies invasoras. Em seguida, foram elegidos os 

indicadores que apresentavam dados disponível para os municípios analisados. Para agregar 

mais informação à perspectiva socioeconômica da análise, foi também incorporado o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).Além dos indicadores disponibilizados 

pelo IBGE, foram incorporados a este banco de dados a presença deáreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade, do MMA (2002), bem como a presença de Important Bird 

Areas (IBA) e Key BiodiversityAreas(KBA). Desta forma, foi estruturado um banco de 

dados com indicadores sociais, econômicos e ambientais dos municípios do CBNE em 

Pernambuco com 21 indicadores distribuídos em três das quatro dimensões propostas pelos 

IDS do IBGE, social, econômica e ambiental. Os indicadores analisados foram os seguintes: 

 Ambiental: Área Florestada, Não Florestada, Área Total, Porcentagem de Remanescente 

de Floresta, Presença de IBA, KBA (AMANE, 2012), MMA (2007), UCs (DE PAULA, 

2011). 

 Econômica: PIB per capita (IBGE, 2011).  

 Social: Índice de Gini, IDHM, IDHM Renda, IDHM Longevidade, IDHM Educação, 

Porcentagem de extremamente pobres (PNUD, 2010), População total, População rural, 

População urbana, Proporção de população rural com urbana – criado pelo autor, 

Porcentagem de pobres e Porcentagem de vulneráveis à pobreza (IBGE, 2010). 

3.4. ANÁLISES DE DADOS 

Inicialmente a base de dados foi submetida a análises exploratórias para compreender 

a distribuição e o comportamento da cada variável a ser estudada. Considerando a 
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multidimensionalidade e grande variação nos IDS avaliados, estes foram uniformizados 

(“ranging”) e submetidos a análises multivariadas, de forma a identificar os seus principais 

eixos de variação e eliminar variáveis com alto grau de correlação a partir de uma Análise de 

Componentes Principais (PCA). 

Estas técnicas estatísticas permitiram a análise de tabelas com grande quantidade de 

dados, reduzindo um grande número de variáveis a poucas dimensões, com um mínimo de 

perda de informações (PRADO et al., 2002). Isto permitiu compreender os padrões 

estruturais e as relações existentes entre indicadores do estudo, tornando possível 

reconhecer, de forma eficaz, a responsabilidade de cada fator sobre a variabilidade dos 

dados (VALENTIN, 2000). 

Apenas os três primeiros eixos foram examinados, pois os demais só apresentaram 

variação residual dos dados (FELFILI et al., 2011). Ressalta-se que na PCA não existe teste 

de significância e, consequentemente, ela foi usada apenas para explorar os dados (FELFILI 

et al., 2011) e selecionar variáveis, uma vez que existem algumas variáveis que pouco ou 

nada acrescentam de significado   interpretação dos dados e, por conseguinte, podem ser 

descartadas (MOITA NETO; MOITA, 1998).  

Foi estimado o modelo que melhor se ajustam os dados através da regressão de 

Poison dos Modelos Lineares Generalizados (MLG). Onde, a variável 

dependenteselecionada foi a cobertura de floresta nos municípios e as variáveis preditoras os 

IDS estudados. Todas as análises foram realizadas com o software estatístico R. 
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4 -RESULTADOS 

Sete municípios foram identificados como outliers e, em seguida, excluídos da 

matriz de análise de dados. Deste municípios, seis estão na Mesorregião do Agreste 

Pernambucano (Calçado, Cupira, Jucati, Jupi, Lajedo e Terezinha) e um na RMR (Ilha de 

Itamaracá), desta forma, foram analisados 103 municípios no CBNE em Pernambuco. 

Na Tabela 2 é apresentado o resumo das medidas descritivas dos IDS estudados, 

sendo apresentado os valores mínimos e máximo, a média e mediana, e os 1
o
 e 3

o
 Quartis. O 

indicador que possui uma maior amplitude na sua variância é o de População Total (Tabela 

2). O valor mínimo de Floresta (%) está próximo a zero (0,02) em um município (São Bento 

do Una) e maior do que 20% em quatro municípios (Iguarassu, Camaragibe, São Vicente 

Ferrer e Paulista). A proporção entre população rural e população urbana é zero em três 

municípios (Camaragibe, Recife e Paulista).O IDHM é alto (i.e. > 0,70) em quatro 

municípios (Recife, Olinda, Paulista e Jaboatão dos Guararapes). No entanto, dentre estes, 

três (Recife, Olinda e Jaboatão dos Guararapes) estão entre os 16 municípios com o Índice 

de Gini pior do que a média nacional (0,547). 

A cidade do Recife, apesar de apresentar o maior IDHM (0,77) também foi o 

município que atingiu a maior desigualdade na distribuição de renda, mensurada através do 

Índice de Gini (0,68), e está entre os sete com maior cobertura de floresta (14,97%).Igarassu 

foi o município com maior cobertura de floresta (24,61%), um IDHM alto (0,67) e um 

Índice de Gini baixo (0,48).Para visualizar melhor a variância e distribuição assimétrica dos 

dados foram plotados os Boxplot para cada IDS (Gráfico 6).  

 

Tabela 2–Resumo das medidas descritivas dos IDS analisados nos municípios do Estado de Pernambuco 

inseridos no Corredor de Biodiversidade do Nordeste (CBNE) da Mata Atlântica, Brasil. 

IDS Mínimo 1
o
 Quartil Mediana Média 3

o
 Quartil Máximo 

Gini 0,42 0,48 0,5 0,5052 0,53 0,68 

IDHM 0,51 0,57 0,6 0,6001 0,62 0,77 

População Total 7534 15634 23324 63789 44995 1537704 

Pop.Rural/Pop.Urbana 0 0,2 0,4 0,5744 0,7575 3,34 

Vulneráveis a pobreza (%) 32,11 59,41 66,22 63,04 69,58 78,76 

Extremamente pobres (%) 2,71 11,24 15,39 16,18 20,95 42,77 

Floresta (%) 0,02 1,34 5,075 6,092 9,42 24,61 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 
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Gráfico 5 - Boxplot com a variância dos Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) dos municípios do Estado de Pernambuco inseridos no Corredor de 

Biodiversidade do Nordeste (CBNE) da Mata Atlântica, Brasil. (a) IDHM; (b) Índice de Gini; (c) Floresta; (d) População Extremamente pobres; (e) População Vulnerável à 

Pobreza; (f) Pop. Rural / Pop. Urbana. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015) 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Gráfico 6 - Histogramas de frequência do número de municípios com relação aos IDS analisados nos municípios do Estado de Pernambuco inseridos no Corredor de 

Biodiversidade do Nordeste (CBNE) da Mata Atlântica, Brasil. (a) Índice de Gini; (b) IDHM;(c)Floreta (%); (d)proporção entre a População Rural e a População Urbana;(e) 

População de Extremamente Pobre (%); (f) População Total. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Observando os histogramas (Gráfico 5) podemos notar que existe assimetria à direita 

que se destaca na Proporção População Rural / População Urbana (Gráfico 5d) e na 

População Total (Gráfico 5f).A partir da elaboração dos Histogramas de frequência do 

número de municípios com relação aos IDS (Gráfico 5) pode-se observar que os dados não 

possuem uma distribuição normal, confirmando a aplicação do modelo de regressão de Poison 

dos MLG. 

A PCA mostrou que dois eixos principais que explicaram 69,30% (dim. 1 e dim. 2) da 

variância dos sete IDS analisados (Gráfico 3). É possível identificar uma relação na distribuição 

dos municípios com os indicadores populacionais (e.g. população total e relação população 

rural/urbana), de pobreza (e.g. população extremamente pobre e população vulnerável a 

pobreza) e com o IDH (Gráfico 3). O eixo 1 (dim. 1) explicou 49,23% da variância, os IDS que 

apresentaram maior correlação com o eixo 1 foram IDHM (0,46), População extremamente 

pobre (0,44) e População vulnerável à pobreza (0,44).  

 

 



 

 
44 

Gráfico 7 - Diagramas de ordenação dos dois primeiros eixos da Análise de Componentes Principais (PCA) dos indicadores de desenvolvimento sustentável analisadosnos 

municípios do Estado de Pernambuco inseridos no Corredor de Biodiversidade do Nordeste (CBNE) da Mata Atlântica, Brasil. (a) Mapa de relação dos IDS com os dois 

principais eixos da PCA, eixo 1 (49,23%) e eixo 2 (20,07%); (b) Mapa de dispersão dos municípios analisados com relação aos dois principais eixos da PCA; (c) 

Distribuição dos municípios com relação aos IDS; (d) Distribuição das variâncias dos IDS analisados com relação aos eixos da PCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

(a) (b) 

(c) 

(d) 

PCA 
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Tabela 3 - Correlação entre os Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS)e o primeiro e segundo eixo 

das Análises de Componentes Principais (PCA) nos 103 municípios analisados da Mata Atlântica do Estado de 

Pernambuco, Brasil. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015). 

 

A aplicação da regressão de Poison do MLG demonstrou que a média das variáveis 

é igual à sua variância. No Gráfico 8a são apresentados os resíduos standarizados frente aos 

valores preditos.  É possível verificar a aderência dos dados a uma distribuição de 

probabilidade, indicando que os valores ajustados estão próximos dos valores observados 

(Gráfico 8b) e que não há variáveis atípicas como demonstra a distância de cook (Gráfico 

8d). O gráfico de probabilidade normal com envelopes simulados para um ajuste da 

distribuição normal representado, mostra que o modelo se ajustou bem aos dados, pois há 

muitos pontos (resíduos) dentro das bandas de confiança. Portanto há fortes indícios de que 

a distribuição de Poisson é apropriada para ajustarmos os dados. 

 

Variáveis Eixo 1 Eixo 2 

IDHM 0.466 -0.213 

População Total 0.334 -0.167 

Pop. Rural / Pop. Urbana -0.353 

 Pop. Extremamente Pobres (%) -0.447 0.175 

Pop. Vulneráveis a Pobreza (%) -0.443 0.284 

Floresta (%) 0.282 0.630 
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Gráfico 8- Análise de Resíduos do Modelo Linear Generalizado (MLG) aplicado aos Indicadores de Sustentabilidade (IDS) dos municípios do Estado de Pernambuco 

inseridos no Corredor de Biodiversidade do Nordeste (CBNE) da Mata Atlântica, Brasil. (a) Resíduos standarizados frente aos valores preditos; (b) Gráfico de valores 

observados da variável resposta em relação aos valores ajustados pelo modelo; (c) Gráficos de valores atípicos; (d) Envelope dos resíduos de Pearson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2015).

(a) (b) 

(c) (d) 
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5 - DISCUSSÃO 

Este estudo é um dos pioneiros a avaliar a relação hipotéticado Desenvolvimento 

Sustentável com a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica. Os resultados aqui 

obtidos sugerem que (i) os principais Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) 

identificados nas análises para a compreensão da relação com a conservação da 

biodiversidade são: porcentagem de floresta, IDHM, porcentagem de pobres e a proporção 

entre a população rural e população urbana; (ii)a porcentagem de floresta, a presença de UCs 

e de áreas importantes para a conservação da biodiversidadenos municípios do CBNE em 

Pernambuco não estão correlacionados com os IDS (Índice de Gini, IDHM, População total, 

Pop. Rural / Pop. Urbana, porcentagem de extremamente pobres); e (iii) municípioscom 

melhores condições socioeconômicas (melhor IDHM, menor proporção de população rural 

com urbana e menor porcentagem de extremamente pobres) possuem uma maior cobertura 

florestal. 

A presença de UCs e áreas importantes para a conservação da biodiversidade não 

estão relacionadas com as condições socioeconômicas do município. Silva e Garavello 

(2013) evidenciaram que os municípios do Cerrado brasileiro com UC de proteção integral, 

com uma maior conservação da biodiversidade, apresentaram melhor IDH ou melhores 

condições socioeconômicas, no entanto, também apresentaram uma maior concentração de 

renda evidenciada pelo Índice de Gini. 

Os municípios com melhores IDS apresentaram uma maior porcentagem de 

cobertura e florestal e, provavelmente, detêm uma maior biodiversidade.Uma explicação 

plausível seria o fato de que as populações com melhores condições sociais dependem 

menos do uso direto da floresta e de sua biodiversidade (caça, retirada de lenha, expansão da 

agricultura e pecuária, etc.). 

Em um estudo nas regiões sudeste e sul do Brasil,Neves (2009)demonstrou quea 

perda de cobertura florestal, consequentemente da biodiversidade, na Mata Atlântica esta 

diretamente associada ao baixo IDH. Ou seja, áreas rurais, pobres, com uma maior taxa de 

desemprego desmatam mais.Alinhado a isso, a perda de cobertura florestal devido à 

expansão agrícola contribui para a consolidação do padrão desigual de distribuição de terras, 

onde grandes áreas pertencem a poucos proprietários, e consequentemente para o aumento 

da pobreza e de conflitos sociais em regiões rurais (YOUNG, 2005). 

Comparando a taxa de desmatamento acumulada de 749 municípios da Amazônia 

Legal com as taxas de desmatamento de 130 países Arraes, Mariano e Simonassi(2012) 

evidenciaram que as menores taxas de desmatamento são de países com elevados IDH. O 
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mesmo padrão de relação também foi confirmado através da correlação do IDHM com a 

taxa de desmatamento dos municípios amazônicos. 

As três variáveis com compõe o IDHM (renda, educação e longevidade) podem 

contribuir para a explicação dessa relação com a quantidade de floresta remanescente nos 

municípios. Essa ligação entre perda de cobertura florestal e baixa renda ou pobreza vem 

sendo constatada desde a elaboração do Relatório “Nosso Futuro Comum”, onde foi 

elucidada a hipótese de que países mais pobres tendem a ter uma maior perda de cobertura 

florestal (CMMAD, 1988).A variável educação foi identificada por estudo realizado por 

Loening e Markussen (2003) na Guatelama como um dos mais importantes paradigmas para 

reduzir a perda de cobertura florestal. Levando em consideração que o elevado nível 

educacional de uma população pode proporcionar uma maior sensibilidade às questões 

ambientais e consequentemente ao desenvolvimento sustentável.Com relação a longevidade, 

compreendesse que, as melhores condições ambientais (i.e. acesso a água de boa qualidade, 

menos doenças, boa qualidade do ar, etc.) proporcionadas à uma população acarretariam em 

uma maior expectativa de vida ao nascer.  

A hipótese pobreza-desmatamento, que relaciona maior renda ou riqueza com maior 

preservação das florestas, não tem se manifestado nas regiões Sul e Sudeste (SANTOS; 

BRAGA; HOMMA, 2008).Segundo Young (2006),a pressão demográfica, por si só, não 

explica o declínio da Mata Atlântica, pois há muito tempo que a população rural passou a 

declinar em termos absolutos, mas o desmatamento continuou a avançar.Santos (2004) 

constatou que não existe relação significativa entre o desmatamento e a melhora do IDHM 

em municípios da Mata Atlântica de estados do sul e sudeste do país, ou seja, o aumento do 

desmatamento não implicou na melhoria das condições de vida da população. 

Para a tomada de decisões sustentáveis precisamos do conhecimento gerado pelas 

ciências naturais e sociais. Para conseguir isso é preciso desenvolver critérios para melhorar 

a qualidade das decisões, melhores ferramentas para processos de decisão de estruturação e 

criação de processos deliberativos analítico-eficazes (NRC, 2005).  
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6 - CONCLUSÕES 

Os IDS que devem ser levados em consideração para a proposta de um modelo 

econométrico, para compreender a distribuição dos remanescentes florestais, são o IDHM, 

Índice de Gini, População Extremamente Pobre e a Proporção entre população Rural e 

Urbana. Este modelo econométrico poderá compor o teste da hipótese de transição florestal 

nos municípios do CBNE. 

Este estudo propõe que sejam priorizados os municípios que apresentam os IDS mais 

baixos, com uma maior população pobre e rural, para projetos de Conservação e Uso 

Sustentável da Biodiversidade da Mata Atlântica, estimulando a sustentabilidade no campo 

através de uma abordagem socioambiental que possibilite promover arranjos produtivos 

locais que estimulem a restauração e preservação dos remanescentes de Mata Atlântica do 

Corredor de Biodiversidade do Nordeste.  

Ficou evidente que apenas os IDS não são suficientes para compreender a relação 

complexa e sensível que há entre as condições socioeconômicas de uma população e 

conservação da biodiversidade próxima a ela e desta forma deverá também ser composto um 

modelo espacial. 
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7 -CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A biodiversidade beneficia as pessoas através da sua contribuição (direta ou indireta) 

para o bem-estar material e de meios de subsistência, mas também pode ser influente na 

segurança social, resiliência de comunidades, nas relações sociais, na saúde e liberdade de 

escolhas e ações das populações. A ampla extensão do Domínio da Mata Atlântica no Brasil 

pressupõe que ações de conservação da biodiversidade no bioma estejam associadas à 

mobilização social, com a construção e implementação participativa de políticas públicas 

que venham apoiar o estabelecimento de uma convivência equilibrada entre o homem e o 

seu ambiente.  

Como continuidade deste estudo se faz necessário (i) uma abordagem com dados 

históricos relacionando a perda da cobertura florestal e as variações nos IDS, (ii) uma 

correlação de dados ambientais, como precipitação, solo, temperatura, para verificar se esta 

variação na cobertura florestal pode ser explicada por estas variáveis,e (iii) realizar análises 

de regressão que levem em consideração a dependência espacial dos dados, como por 

exemplo a SAR (Simultaneous Auto-Regressive). 

Esses estudos poderão subsidiar a discussão para a criação de um Índice que agregue 

condicionantes de desenvolvimento sustentável com os de conservação da biodiversidade, 

proporcionando a análise para a priorização de municípios com base em suas fragilidades e 

potencialidades socioambientais. 
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