
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E 

MEIO AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tese de Doutorado 

 

 

Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE MULTITEMPORAL DO DESMATAMENTO NO 

BAIXO RIO SÃO FRANCISCO E DIAGNÓSTICO DE SEUS 

EFEITOS SOBRE AS POPULAÇÕES DE CALLICEBUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristóvão – SE 

2014 



 

 

i 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E 

MEIO AMBIENTE 

 

 

 

Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza 
 

 

 

 

ANÁLISE MULTITEMPORAL DO DESMATAMENTO NO 

BAIXO RIO SÃO FRANCISCO E DIAGNÓSTICO DE SEUS 

EFEITOS SOBRE AS POPULAÇÕES DE CALLICEBUS. 

 

 

 

 

 

 

 

Tese submetida ao Programa de Pós-Graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente, como 

requisito para obtenção do grau de Doutora em 

Desenvolvimento e Meio Ambiente. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Stephen Francis 

Ferrari 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

São Cristóvão – SE 

2014



 

 

ii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

R934a 

 
Ruiz-Esparza, Daniela Pinheiro Bitencurti 
    Análise multitemporal do desmatamento no baixo Rio São 

Francisco e diagnóstico sobre as populações de callicebus / 
Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza ; orientador Stephen 
Francis Ferrari. – São Cristóvão, 2014. 

164 f. : il. 
 
 

Tese (Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente) - 
Universidade Federal de Sergipe, 2014. 

 
 
 

1. Macaco Guigó de Coimbra – habitat (ecologia) - Sergipe. 2. 
Callicebus coimbrai. 4. Fauna - São Francisco, Rio, Bacia. I. 
Ferrari, Stephen Francis, orient. II.  Título. 

 
CDU 599.822:591.5(813.7) 

 

 



 

 

ii 

 

 



 

 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

 

Esta tese é totalmente dedicada a Fifi, Darça, Tata e Ca. 

Mais um sonho realizado!



 

 

iii 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente a Deus pela vida, saúde, alegria e realização de todos os meus sonhos. 

 

Em especial aos meus pais, Fifi e Darça, e minhas irmãs, Tata e Ca, que esta tese é fruto da 

confiança, amor e realização dos sonhos de todos.  

 

Aos meus anjos que sempre me protegeram e me apoiaram em vida e “lá de cima” - meus 

avós; aos meus sobrinhos maravilhosos e todos meus familiares daqui e do México. 

 

Agradeço a Fundação Universidade Federal de Sergipe (FUFS), em especial do Programa de 

Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente (PRODEMA), pela oportunidade em 

realizar o doutorado, e, ao Laboratório de Biologia da Conservação do Núcleo de Pós-

graduação em Ecologia e Conservação (NPEC), pela estrutura e apoio para realizar esta tese. 

 

Ao Prof. Stephen, pela imensa confiança, parceria, amizade, incondicional apoio e orientação. 

Ao Prof. Antônio Pacheco pela disponibilidade, amizade e orientação. Ao Prof. Adauto pelo 

seu conhecimento, orientação, apoio e amizade. 

 

A todos os professores que fizeram com que eu atingisse meu objetivo, desde as primeiras 

letrinhas até esta tese. 

 

A todos os amigos da primeira turma de doutorado (2010) do PRODEMA. 

 

A todos os companheiros do Laboratório de Biologia da Conservação pelo apoio e amizade.  

 

A todos meus amigos pela confiança, amizade, presença (mesmo estando longe) e absoluto 

carinho. 

 

A coordenação e secretaria do PRODEMA pela disponibilidade e apoio em todas as etapas 

desta tese. 

 

A meu esposo Juan, por seu companheirismo, amor, amizade e parceria em absolutamente 

tudo. 

 

A CAPES pela concessão da bolsa, ao CNPq (Projeto Universal nº.476064/2008-2); e à 

Fundação Boticário de Proteção à Natureza (PICN 0846_20092), pelo apoio financeiro. 



 

 

iv 

 

RESUMO 

As atividades humanas têm mudado drasticamente a cobertura natural de nosso planeta. 

Mundialmente, a destruição de ecossistemas e o desenvolvimento industrial desenfreado 

provocam graves problemas ambientais, que vão desde a perda de biodiversidade até 

eventuais mudanças climáticas globais. O mapeamento da cobertura vegetal é um insumo 

científico essencial para avaliar a evolução da paisagem no tempo e no espaço. Neste 

trabalho, utilizamos a análise multitemporal, o qual teve caráter inédito para os biomas da 

região, a Mata Atlântica e a Caatinga, na verificação do histórico de desmatamento da região. 

Estas técnicas foram utilizadas para avaliar os efeitos do processo de desmatamento sobre as 

populações remanescentes de duas espécies ameaçadas, os macacos guigós, Callicebus 

coimbrai Kobayashi & Langguth (1999), que habita a Mata Atlântica e está classificada como 

ameaçada de extinção na categoria em perigo pela IUCN e Callicebus barbarabrownae 

Hershkovitz (1990) que habita a Caatinga e está classificada atualmente como criticamente 

em perigo de extinção. O objetivo foi realizar uma análise multitemporal do processo de 

desmatamento (1980-2000) da área de estudo e diagnosticar seus efeitos sobre as populações 

de Callicebus. A área de estudo (8º27’56”-12º3’ 35” de latitude Sul e 36º14’43”-40º59’4” de 

longitude Oeste) compreende o estado de Sergipe e parte da região do extremo norte do 

estado da Bahia atingindo uma área de aproximadamente 80.000 km
2
. O pré-processamento 

compreendeu a coleta e registro das imagens e trabalho de campo. A análise multitemporal 

incluiu operações aritméticas (IV – Índice de Vegetação e ACP – Análise por Componentes 

Principais), interpretação visual, classificação supervisada através do classificador de 

distância euclidiana, pós-classificação, edição e mosaico das cenas classificadas. Oito classes 

foram mapeadas: Caatinga arbórea, Caatinga arbórea-arbustiva, Caatinga arbustiva, Mata 

Atlântica, Pasto, Área Urbana, Hidrografia e Nuvens. A análise do desmatamento levou em 

conta o bioma, o tipo de vegetação, a fragmentação, a distribuição desta fragmentação, a 

redução ou aumento dos fragmentos de vegetação e o tipo de registro de Callicebus. O 

registro das 25 cenas atingiram erros menores que meio pixel (menor que 15 metros) variando 

de 0,403 a 0,498 pixels. Foram coletados 750 pontos nos trabalhos de campo, através do 

receptor GPS e aproximadamente 8000 fotos. Foram identificadas grandes áreas de Caatinga 

arbórea-arbustiva que se mativeram nas três décadas, enquanto que a Mata Atlântica foi 

caracterizada por extenso desmatamento e o aumento das áreas de pasto. Foram coletados 279 

registros de presença/ausência do macaco guigó divididos nas categorias: registro de 

presença, relatos não confirmados, extinções locais e áreas vistoriadas sem registro. Diversos 

cenários foram analisados para dois modelos teóricos criados, o de fragmentação (a) e de 

redução de núcleo (b). O modelo (a) apresenta cenários que indicam a maior probabilidade de 

extinção do macaco guigó, devido ao tamanho reduzido dos fragmentos, isolamento e a falta 

de conectividade, enquanto o modelo (b) apresenta cenários mais favoráveis para conservação 

com grandes fragmentos e melhor conectividade. A área de transição entre a distribuição das 

duas espécies,onde o género parece estar ausente, também foi investigad. Os dados fornecem 

uma série de insights sobre o estado de conservação das espécies e seus requisitos ecológicos, 

bem como diretrizes para a tomada de decisões sobre as estratégias de manejo para a 

conservação destas espécies e os fragmentos florestais que elas habitam. 

 

Palavras-chave: análise multitemporal, biomas, macaco guigó. 
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ABSTRACT 
Human activities, such as deforestation and industrial development, have drastically altered 

natural environments throughout the world, ranging from the loss of biodiversity to possible 

climatic changes on a global scale. The mapping of vegetation cover is an important source of 

information for the evaluation of the evolution of landscapes over time and space. The present 

study is based on a pioneering multitemporal analysis of the Atlantic Forest and Caatinga 

biomes on the right bank of the lower São Francisco River. This approach was used 

specifically to assess the effects of the deforestation process on the remaining populations of 

two endangered tit monkey species, Callicebus coimbrai Kobayashi & Langguth  (1999), 

which inhabits the Atlantic Forest and is classified as endangered by the IUCN, and 

Callicebus barbarabrownae Hershkovitz (1990), which is found in the Caatinga, and is 

classified as critically endangered. The objective of this study was to produce a mutitemporal 

analysis of the historical deforestation process (1980-2010) in the study area and diagnose its 

effects on the distribution of Callicebus populations within this area. The study area 

(8º27’56”-12º3’ 35” S, 36º14’43”-40º59’4” W) encompasses the whole of the Brazilian state 

of Sergipe and the northern extreme of the neighboring state of Bahia, with a total area of 

approximately 80,000 km². Pre-processing involved the collection of images and the 

collection of data in the field. The multitemporal analysis included arithmetic operations (VI - 

Vegetation Index and PCA - Principal Components Analysis), visual interpretation, 

supervised classification,  based on the Euclidian distance classifier, post classification, 

edition, and the production of the mosaic of the classified scenes. Eight classes were mapped - 

arboreal Caatinga, arboreal-shrub Caatinga, shrub Caatinga, Atlantic Forest, pasture, urban 

areas, water features, and cloud. The deforestation analysis took into account the biome, 

vegetation type, fragmentation processes and patterns, and records of Callicebus. The data 

from the 25 scenes were found to have errors of less than half a pixel (less than 15 meters), 

varying from 0.403 to 0.498 pixels. A total of 750 points were collected during the field 

excursions, supported GPS readings and approximately 8000 photographs. Large tracts of 

arboreal-shrubby Caatinga were found to persist in some areas over the three decades of the 

study period, whereas the Atlantic Forest was characterized by extensive deforestation and an 

increase in the areas of pasture. A total of 279 records of the presence/absence of titi monkeys 

were classified as presence, unconfirmed report, local extinction, and absence. A number of 

scenarios were analyzed and two theoretical models of deforestation created - (a) 

fragmentation and (b) nucleus. Model (a) is consistent with a greater probability of extinction 

of titi monkeys, due to the reduced size of the fragments, their isolation and lack of 

connectivity, whereas model (b) represents a more favorable scenario for conservation, with 

larger fragments and better connectivity. The area of transition between the distributions of 

the two species, where the genus appears to be absent, was also investigated. The data provide 

a number of insights into the conservation status of the species and their ecological 

requirements, as well as guidelines for decision-making on management strategies for the 

conservation of these taxa and the forest fragments they inhabit. 

 

Key words: multitemporal analysis, biome, titi monkey. 
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INTRODUÇÃO 

 

As atividades humanas têm mudado drasticamente a cobertura natural de nosso planeta 

(Garcia-Mora & Mas, 2011). Neste contexto aparecem esforços de diversos grupos 

especializados, governos e estâncias internacionais, os quais têm se unido para abordar esta 

problemática. Dentro das reuniões mais destacadas, a Convenção de Estocolmo em 1972, 

estimulou o interesse da comunidade científica em realizar investigações a respeito das 

interações entre a atmosfera, a hidrosfera e a superfície terrestre para poder entender melhor 

as causas e consequências das atividades humanas no planeta. A paisagem antrópica (áreas 

urbanas, minerações, plantações e pastos) já ocupa cerca de 40% da cobertura mundial do 

solo. Há várias décadas se tornou visível que as mudanças da cobertura e uso do solo 

influenciam diretamente nos ciclos hidrológicos, na erosão dos solos e no aumento dos gases 

que subsidiam o efeito estufa. As mudanças climatológicas provocam o aumento na 

frequência e na intensidade de desastres naturais em todo o planeta, como incêndios, 

inundações, furacões e secas (FAO, 2009). 

Mundialmente, a destruição de ecossistemas e o desenvolvimento industrial 

desenfreado provocam graves problemas ambientais (Ojima et al., 1994), que vão desde a 

perda de biodiversidade até eventuais mudanças climáticas globais (Nobre et al., 1991; 

Myers, 1993; Masera, 2002). O manancial de alimentos, água limpa, e a sobrevivência de 

milhões de pessoas podem estar ameaçados pelo rápido declínio dos habitats naturais ao redor 

do mundo. A última atualização da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas, da UICN (União 

Internacional para a Conservação da Natureza), publicada no dia 19 de junho de 2012, 

demonstra que das 63,837 espécies avaliadas, 19,817 encontram-se ameaçadas de extinção, 

das quais 41,00% de anfíbios, 33,00% de corais formadores de recifes, 25,00% de mamíferos, 

13,00% de aves, e 30,00% de coníferas. A Lista Vermelha da UICN é um indicador crucial da 

saúde da biodiversidade mundial (IUCN, 2012). 

Florestas tropicais têm sido severamente transformadas (Días-Gallegos & Mas, 2008). 

Durante a década de 1980 cerca de 15,4 milhõesde hectares (ha) de florestas tropicais foram 

perdidas no mundo (FAO, 1992). Entre 1990 e 2000, a perda foi de 9,3 milhões de hectares 

(FAO, 2002). 

O mapeamento da cobertura vegetal é um insumo científico essencial para avaliar a 

evolução da paisagem no tempo e no espaço (Couturier, 2011). As imagens obtidas por 

satélite em órbita da Terra podem ser utilizadas no estudo e monitoramento dos mais variados 
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fenômenos e feições da superfície terrestre. A partir da interpretação de diferentes tipos de 

imagens, é possível fazer a previsão do tempo, estudar fenômenos oceânicos, detectar e 

monitorar furacões, queimadas e desflorestamentos, gerar mapas geológicos, de solos e de uso 

da terra, mapear os recursos hídricos, as áreas agrícolas e as áreas urbanas e acompanhar sua 

transformação e expansão, entre outras aplicações (Moreira, 2011). 

 Para Carvalho Júnior et al. (2005), a importância dos trabalhos que abordam a análise 

multitemporal, cada vez mais se intensificam, considerando as características espectrais das 

imagens de satélite. A radiometria espectral é a medida quantitativa da intensidade de 

radiação, por exemplo, radiação eletromagnética emitida pelo Sol. É por meio destas medidas 

radiométricas, obtidas em campo ou laboratório, que se descobre qual intensidade cada alvo 

natural (rochas, vegetação, solo e água) reflete a radiação eletromagnética nos diferentes 

comprimentos de onda do espectro eletromagnético, permitindo assim, explicar e entender 

como cada um desses objetos aparecerá nas imagens (Novo, 2011). Esses procedimentos 

possibilitam monitorar e auxiliar os trabalhos de extensão agrícola, como também avaliar a 

evolução dos desmatamentos e o crescimento urbano. 

A comunidade científica tem se concentrado no desenvolvimento de aplicações com 

imagens de satélite utilizadas para auxiliar no controle, fiscalização e conservação das 

florestas (Câmara et al., 2005). Os mapas de desmatamento gerados por imagens de satélite 

têm sido usados por órgãos do meio ambiente estaduais e federais no combate ao 

desmatamento. Além disso, há um esforço para se antecipar ao desmatamento por meio do 

mapeamento de estradas não-oficiais através de imagens de satélite. As estradas não-oficiais 

são abertas ilegalmente por forças econômicas locais (madeireiros, pecuaristas, produtores 

agrícolas, grileiros, etc.), facilitando a exploração madeireira e o subseqüente desmatamento 

das florestas próximas a essas estradas (Brandão & Souza, 2006). Portanto, a utilização das 

imagens de satélite tem tido um papel crucial no fornecimento de informações para a 

sociedade sobre a localização, extensão, intensidade, taxa e freqüência temporal do 

desmatamento e da degradação florestal. Tais informações permitem que políticas e ações de 

comando e controle possam ser deflagradas para mitigar os impactos negativos da ocupação e 

desenvolvimento nas florestas (Martins Souza Filho et al., 2006).  As aplicações na área de 

conservação incluem o monitoramento e fiscalização de Áreas Naturais Protegidas, Unidades 

de Conservação (UCs), Áreas Prioritárias, e demais áreas de interesse da comunidade em 

geral. Além disso, através do processamento das imagens de satélite, torna-se possível 
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fornecer informações, por exemplo, sobre áreas de risco, o que permite aos governos federal e 

estaduais se anteciparem na criação de novas UCs.  

A coleta de informações sobre a distribuição geográfica dos recursos minerais, 

propriedades animais e vegetais sempre foi uma parte importante das atividades das 

sociedades organizadas. Até recentemente, no entanto, isso era feito apenas em documentos e 

mapas em papel, o que impedia uma análise que combinasse diversos tipos de informações 

(Câmara & Davis 2004). Com o desenvolvimento simultâneo, na segunda metade do século 

passado, da tecnologia de informática, tornou-se possível armazenar e representar tais 

informações em ambiente computacional, abrindo espaço para o geoprocessamento 

sistemático. Nesse contexto, o termo geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento 

que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento da informação 

geográfica e que vem influenciando de maneira crescente as áreas de cartografia, análise de 

recursos naturais, transportes, comunicações, energia e planejamento urbano e regional 

(Câmara et al, 2005). As ferramentas computacionais para geoprocessamento, chamadas de 

Sistemas de Informação Geográfica (SIGs), permitem realizar análises complexas, ao integrar 

dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados georreferenciados. Tornam ainda possível 

automatizar a produção de documentos cartográficos. O geoprocessamento é o conceito mais 

abrangente e representa qualquer tipo de processamento de dados georreferenciados, enquanto 

um SIG processa dados gráficos e não gráficos (alfanuméricos), com ênfase em análises 

espaciais e modelagens de superfícies (Moreira, 2011). 

Dentre as técnicas de geoprocessamento disponíveis nos SIGs, o processo de 

classificação de imagens de satélite, se tornou desde os anos 1990, uma base de produção 

cartográfica que demonstrou ser altamente eficaz em escala regional por suas qualidades 

sinóticas. No entanto, este processo está afetado por erros de distintos tipos (Green & Hartley, 

2000), associados em parte com as limitações de resolução espectral e espacial das imagens 

de satélite.  

Outra técnica de geoprocessamento, o sensoriamento remoto, tem sido considerada 

uma tecnologia ideal para o monitoramento e mapeamento das coberturas terrestres devido a 

sua capacidade de proporcionar observações sinóticas e repetitivas (Franklin & Wulder, 

2002). Uma ampla definição para sensoriamento remoto é a tecnologia que permite a 

aquisição de informações sobre objetos sem contato físico com eles. Estas técnicas são 

utilizadas para a coleta e integração de informações por várias razões: são normalmente mais 

baratas e rápidas, proporcionam um melhor entendimento espacial das relações entre os 
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objetos vistos de cima e permitem ainda capturar dados em regiões do espectro 

eletromagnético que o olho humano não alcança. 

Neste trabalho, utilizaremos a análise multitemporal, que é a manipulação de imagens 

de satélite de uma mesma área em datas diferentes. A área em estudo compreende o estado de 

Sergipe e porção norte do estado da Bahia, o qual terá caráter inédito para os biomas destas 

regiões, a Mata Atlântica e a Caatinga, já que para as demais regiões do Brasil, como a 

Amazônia, este tipo de estudo vem sendo realizado, e com grande êxito, há algumas décadas. 

Através de análises multitemporais, se verificará o padrão histórico de desmatamento 

na região, e principalmente as diferenças entre os dois biomas em estudo, visando a 

identificação de fatores que possam esclarecer os padrões atuais de paisagem e subsidiar o 

desenvolvimento de estratégias efetivas de conservação e manejo. Além disso, estas técnicas 

serão utilizadas para avaliar os efeitos deste processo sobre as populações remanescentes de 

duas espécies ameaçadas, os macacos guigós, Callicebus coimbrai Kobayashi & Langguth 

(1999), que habita a Mata Atlântica e está classificada como em perigo de extinção pela 

IUCN e Callicebus barbarabrownae Hershkovitz (1990) que habita a Caatinga e está 

classificada atualmente como criticamente em perigo de extinção pela IUCN. 

Um exemplo de sucesso do uso da análise multitemporal é o projeto PRODES (Projeto 

de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal) do INPE que, desde 1988, vem 

relatando as Taxas Anuais do desflorestamento da Amazônia Legal. A partir do ano de 2002, 

estas estimativas estão sendo produzidas por classificação digital de imagens seguindo a 

"Metodologia PRODES". A principal vantagem deste projeto de mapeamento das áreas 

desmatadas está na precisão do georreferenciamento dos polígonos de desflorestamento, de 

forma a produzir um banco de dados geográfico multitemporal (INPE, 2012). São 

apresentados dados tabulares das taxas de desmatamento por estado em km
2
, como também, 

estão disponíveis à  comunidade brasileira os resultados do PRODES digital na forma de 

mapas vetoriais e imagens de satélite utilizadas, em formato compatível com a maioria dos 

sistemas de informações geográficas de mercado.  

Conjugar a análise multitemporal de evolução da paisagem com monitoramento de 

fauna, neste estudo os macacos guigós, irá ampliar o uso e o sucesso da técnica. As espécies 

foram selecionadas, tanto pela importância ecológica como pela fácil detecção, e como outros 

primatas, podem ser considerados indicadores de impactos ambientais (Mendes, 2010). 

Segundo Jerusalinsky (2013), investigações adicionais sobre os macacos guigós e suas 

relações biogeográficas tornam-se imprescindíveis para auxiliar na definição dos limites de 
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suas distribuições. Este tipo de definição é essencial para avaliar a extensão de ocorrência (um 

dos itens fundamentais para avaliar o estado de conservação das espécies) e para desenvolver 

as estratégias de manejo dessas espécies ameaçadas de extinção. Deste modo, os 

levantamentos e mapeamentos de populações em campo são visivelmente necessários para 

aperfeiçoar o conhecimento sobre a distribuição das duas espécies. 

Os mapas temáticos serão analisados no contexto dos registros de ocorrência destes 

animais e auxiliarão na compreensão dos fatores que determinam a distribuição geográfica de 

cada espécie. O mapeamento dos registros das espécies pode também auxiliar na identificação 

dos habitats preferidos, um aspecto importante de sua ecologia, que pode ser útil para delinear 

estratégias de manejo e conservação das espécies (Costa, 2009). 

A ameaça principal para as duas espécies de guigós é a perda e a fragmentação de 

habitat (IUCN, 2012), onde surge uma série de perguntas específicas: 

a) A análise multitemporal pode ser uma ferramenta eficaz no monitoramento do 

desmatamento? 

b) Existem padrões específicos de desmatamento nos dois biomas que podem ter afetado 

a distribuição atual das duas espécies de forma diferenciada? 

c) Existem padrões regionais, relacionados a fatores como a proximidade de centros 

urbanos, estradas, corpos de água, feições topográficas, tipo de solo, tipo do uso do 

solo, ou etc.? 

d) O processo de desmatamento pode ser modelado para prever impactos futuros? 

e) A metodologia pode ser aplicada a outras espécies, ecossistemas e biomas? 
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Objetivos  

 

Objetivo geral 
 

O objetivo geral deste trabalho será realizar uma análise multitemporal do processo de 

desmatamento da margem direita do baixo rio São Francisco e diagnosticar seus efeitos sobre 

as populações de Callicebus (macaco guigó).  

 

Objetivos específicos 
 

 realizar a análise multitemporal das últimas três décadas do desmatamento dos biomas 

Mata Atlântica e Caatinga, com base nas imagens do satélite Landsat 5, obtidas em 

diferentes datas;  

 diagnosticar o histórico de desmatamento de localidades com a presença ou ausência 

de populações de Callicebus coimbrai e Callicebus barbarabrownae;  

 fornecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de fiscalização 

e manejo de ecossistemas.  
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CAPÍTULO 1 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1– Sensoriamento remoto e análise multitemporal de paisagem 

 

1.1.1 – Princípios do Sensoriamento Remoto 

 

A utilização de técnicas de sensoriamento remoto, e de sistemas de informação 

geográfica, tem-se mostrado uma ótima ferramenta para o monitoramento ambiental, 

principalmente em regiões onde há carência de informações e uma necessidade de agilizar o 

processo de gerenciamento dos recursos naturais (Lorena et al., 2001). O sensoriamento 

remoto pode ser entendido como a utilização de sensores para a aquisição de informações 

sobre objetos ou fenômenos sem que haja contato direto entre eles. Os sensores seriam os 

equipamentos capazes de coletar energia proveniente do objeto, convertê-la em sinal passível 

de ser registrado e apresentá-lo em forma adequada à extração de informações. O 

sensoriamento remoto está intimamente ligado à medição de alguma forma de energia, em sua 

grande parte à energia solar. A energia que chega a superfície do planeta interage com todos 

os objetos, ou alvos, inclusive com a camada superficial da Terra, genericamente denominada 

de solo. Desta interação, a energia pode ser fracionada em até três partes: absorvida, refletida 

e transmitida. (Moreira, 2011).   

 Esta tecnologia vem sendo aplicada em diversas áreas do conhecimento, devido 

principalmente, à possibilidade de se obter uma grande quantidade de informações a respeito 

de uma área ou ecossistema, em intervalos de tempo, com baixo custo (comparando aos 

métodos tradicionais de amostragens de dados em campo), e boa qualidade, permitindo uma 

visão integrada do ambiente, entre outras vantagens (Novo, 2011).  

Estas técnicas possuem importantes ferramentas que podem ser aplicadas no 

monitoramento, planejamento e na tomada de decisões voltadas às atividades antrópicas e 

ambientais, a partir de dados georreferenciados (Souto, 2004). Compreendem a análise e 

interpretação dos registros de radiação eletromagnética que é refletida ou emitida por diversos 

objetos da superfície terrestre ou pela atmosfera, com a finalidade de conhecer a distribuição e 

as características dos elementos que as compõe. De tal forma, juntamente com os Sistemas de 

Informação Geográficas (SIG), os Sistemas de Posicionamento Global (GPS – Global 

Position System) e a Cartografia Digital, faz parte do que se conhece como Tecnologia da 

Informação Geográfica ou Geotecnologias (Mas & Ramírez, 2011). Visto como sistema de 
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aquisição de informações pode ser subdividido em dois subsistemas: 1) subsistema de coleta 

de dados e 2) subsistema de análise de dados (Novo, 2011). 

Para que o sistema de coleta de dados seja eficiente, é necessário que sejam 

preenchidas algumas condições: a) existência de fonte de radiação; b) propagação de radiação 

pela atmosfera; c) incidência de radiação sobre a superfície terrestre; d) ocorrência de 

interações entre a radiação e os objetos da superfície; e) produção de radiação que retorna ao 

sensor após propagar-se pela atmosfera. A informação captada pelo sensor corresponde a 

certa intensidade de energia que posteriormente se transforma em um sinal passível de 

interpretação. As interpretações compõem os sistemas de análise de dados que incluem o 

processamento fotográfico, o processamento eletrônico do sinal, a modelagem,dentre outros 

(Moreira, 2011). 

O processo no qual se obtém a informação é similar àquele de observação do olho 

humano (Chuvieco, 2007), ou seja, requer a interação de três elementos que são: 1) sensor: o 

olho, a câmera fotográfica ou o sensor do satélite; 2) o objeto observado: a superfície terrestre 

ou a atmosfera, ambos para estudos de Sensoriamento Remoto; 3) o fluxo energético, que 

permite a relação entre os dois anteriores: a luz no caso da visão humana ou a radiação 

emitida ou refletida pelos componentes da superfície ou da atmosfera (Figura 1.1). 

 

Figura 1.1 – Trajetórias da radiação. Fonte: INPE (2012). 

 

Na aplicação das técnicas de sensoriamento remoto é possível explorar diferentes 

escalas de trabalho, as quais são dependentes evidentemente da natureza dos estudos 
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pretendidos. Por exemplo, estimativas de desflorestamentos em regiões remotas do planeta 

são realizadas mediante análises de imagens de satélite com diferentes características e 

escalas (Ponzoni & Shimabukuro, 2009). O mapeamento de áreas de difícil acesso, como a 

Amazônia, vulcões, desertos, ilhas, etc., são possíveis partir da utilização de imagens de 

satélite que cobrem áreas grandes nas quais se obtêm informações locais, periódicas e 

confiáveis.  

Na atualidade a complexidade dos problemas ambientais requer a incorporação de 

novas técnicas e ferramentas, do uso de uma maior quantidade de dados, de melhores 

conhecimentos e da elaboração de modelos. Neste contexto os SIGs são de grande utilidade 

para apoiar a descrição, explicação e predição de padrões e processos relacionados com o 

manejo dos recursos naturais em diferentes escalas geográficas (Mendoza & Hernández, 

2011). O SIG separa a informação em diferentes camadas temáticas e armazena-as 

independentemente, permitindo trabalhar com elas de modo rápido e simples (Moreira, 2011). 

A capacidade de análise espacial é a característica mais importante de um SIG, sendo esta a 

que o distingue de outros sistemas de processamento (Câmara & Davis, 2004). As funções de 

sobreposição são amplamente utilizadas na análise de dados espaciais para criar novos dados, 

onde os valores designados a cada localização são calculados como uma função de valores 

independentes associados com a localização de dois ou mais mapas (base de dados) 

existentes. O objetivo da análise é comparar as características de uma mesma localização em 

diferentes os mapas e produzir uma nova característica para a localização no mapa de saída. O 

processo de sobreposição é mais demandante em termos computacionais no formato vetorial 

(pontos, linhas, polígonos) a diferença do raster (imagens de satélite, fotografias aéreas, 

ortofotos). Por exemplo, podemos criar um mapa temático com várias sobreposições de dados 

vetoriais, como tipos de solo, vegetação, hidrografia, estradas, limites municipais, limites 

estaduais, etc., em um mesmo plano de informação ou layer. As aplicações dos SIG permitem 

tomar decisões baseadas em um maior conhecimento do tema (Câmara et al., 2005).  

 

1.1.2 - Satélite Landsat 

 

Multi-spectral Scanner System (MSS), Thematic Mapper (TM), Enhanced Thematic 

Mapper Plus (ETM+)/Landsat: O satélite Landsat foi o primeiro a ser desenvolvido para 

prover cobertura quase global da superfície terrestre em uma base regular e previsível 
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(Ponzoni & Shimabukuro, 2009). Consequentemente, os dados adquiridos têm servido de 

comparação com os novos sensores que foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo.   

Os dados analisados no desenvolvimento deste trabalho, foram obtidos do Landsat 5, 

por fornecer imagens antigas, assim como imagens mais recentes da década de 2000, com as 

mesmas resoluções espaciais (30 m). Suas principais características e aplicações estão descrita 

na Tabela 1.1 abaixo: 

 

Tabela 1.1 – Principais características e aplicações das bandas TM do satélite Landsat 5. 

Fonte: Modificado de Engesat (2010). 

Banda 

Intervalo 

espectral 

(µm) 

Principais características e aplicações das bandas TM do satélite Landsat-5 

1 
(0,45 - 

0,52) 

Apresenta grande penetração em corpos de água, com elevada transparência, 

permitindo estudos batimétricos. Sofre absorção pela clorofila e pigmentos 

fotossintéticos auxiliares (carotenóides). Apresenta sensibilidade a plumas de fumaça 

oriundas de queimadas ou atividade industrial. Pode apresentar atenuação pela 

atmosfera. 

2 
(0,52 - 

0,60) 

Apresenta grande sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, 

possibilitando sua análise em termos de quantidade e qualidade. Boa penetração em 

corpos de água. 

3 
(0,63 - 

0,69) 

A vegetação verde, densa e uniforme, apresenta grande absorção, ficando escura, 

permitindo bom contraste entre as áreas ocupadas com vegetação (ex.: solo exposto, 

estradas e áreas urbanas). Apresenta bom contraste entre diferentes tipos de cobertura 

vegetal (ex.: campo, cerrado e floresta). Permite análise da vanação litológica em 

regiões com pouca cobertura vegetal. Permite o mapeamento da drenagem através da 

visualização da mata galeria e entalhe dos cursos dos rios em regiões com pouca 

cobertura vegetal. É a banda mais utilizada para delimitar a mancha urbana, 

incluindo identificação de novos loteamentos. Permite a identificação de áreas 

agrícolas. 

4 
(0,76 - 

0,90) 

Os corpos de água absorvem muita energia nesta banda e ficam escuros, permitindo o 

mapeamento da rede de drenagem e delineamento de corpos de água. A vegetação 

verde, densa e uniforme, reflete muita energia nesta banda, aparecendo bem clara nas 

imagens. Apresenta sensibilidade à rugosidade da copa das florestas (dossel 

florestal). Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo a obtenção de 

informações sobre Geomorfologia, Solos e Geologia. Serve para análise e 

mapeamento de feições geológicas e estruturais. Serve para separar e mapear áreas 

ocupadas com pinus e eucalipto. Serve para mapear áreas ocupadas com vegetação 

que foram queimadas. Permite a visualização de áreas ocupadas com macrófitas 

aquáticas (ex.: aguapé). Permite a identificação de áreas agrícolas. 

5 
(1,55 - 

1,75) 

Apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, servindo para observar 

estresse na vegetação, causado por desequilíbrio hídrico. Esta banda sofre 

perturbações em caso de ocorrer excesso de chuva antes da obtenção da cena pelo 

satélite. 

6 
(10,4 - 

12,5) 

Apresenta sensibilidade aos fenômenos relativos aos contrastes térmicos, servindo 

para detectar propriedades termais de rochas, solos, vegetação e água. 

7 
(2,08 - 

2,35) 

Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo obter informações sobre 

Geomorfologia, Solos e Geologia. Esta banda serve para identificar minerais com 

íons hidroxilas. Potencialmente favorável à discriminação de produtos de alteração 

hidrotermal. 
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1.1.3 – Análise multitemporal e técnicas de detecção de mudança e uso da cobertura 

vegetal. 

 

 Um dos principais impactos ambientais é representado através da fragmentação 

florestal proveniente da exploração exagerada e desordenada do solo, onde o crescimento 

urbano e a expansão da fronteira agrícola têm gerado enormes pressões sobre os ecossistemas 

florestais, intensificando os processos de fragmentação e perda da diversidade biológica 

(Lima & Rocha, 2011). 

O monitoramento constante da cobertura vegetal se torna imprescindível para a 

preservação e manejo, onde, modernas ferramentas utilizadas para isso são as técnicas de 

geoprocessamento, os produtos de sensoriamento remoto e de processamento digital de 

imagens, que permitem a avaliação das alterações ambientais (Gomes et al., 2009). 

Uma das técnicas utilizadas com frequência por diversos autores é a análise 

multitemporal. Segundo Novo (2011), a análise multitemporal consiste na manipulação de 

imagens de uma mesma área em datas diferentes, podendo desta forma identificar as 

transformações da área em relação ao tempo. A cobertura em grandes escalas espaciais e 

temporais viabiliza a percepção de processos outrora detectáveis apenas através de difíceis e 

dispendiosos levantamentos de campo, permitindo maior dinamismo no gerenciamento destes 

ecossistemas e dos recursos naturais associados (Moraes et al., 2009).      

Segundo Carvalho Júnior et al. (2005), os trabalhos que abordam a análise 

multitemporal, cada vez mais se intensificam, considerando as características espectrais das 

imagens de satélite. Esses procedimentos permitem monitorar e auxiliar os trabalhos de 

extensão agrícola, como também avaliar a evolução dos desmatamentos e o crescimento 

urbano. 

Crusco (2006) cita que o estudo da componente temporal associado às informações 

espectrais, pode revelar os padrões e a complexidade de processos sobre a dinâmica do uso do 

solo e monitoramento ambiental. A análise de imagens multitemporais auxilia no 

reconhecimento de padrões caracterizados por um comportamento temporal típico. 

Um exemplo de análise multitemporal é o trabalho de Reyes (2006), onde foram 

apresentadas as mudanças da cobertura vegetal e uso do solo na planície Husteca Potosina, 

México, num período de 27 anos. Esta análise se baseou na interpretação de imagens de 

satélite, sobreposição de mapas e análises estatísticas. Reyes descreveu, quantificou e 

demonstrou em seu trabalho a localização das áreas desflorestadas no período de estudo.  
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Sá et al. (2001) com a finalidade de avaliar a dinâmica de ocupação do espaço 

territorial do município de Piranhas, AL, utilizou técnicas de sensoriamento remoto, 

associadas a sistemas de informação geográfica, campanha de trabalhos de campo e 

compilação de trabalhos realizados sobre a região. Para detectar as mudanças na cobertura 

vegetal, geraram índices de vegetação, obtidos a partir de imagens do Satélite Landsat-5 de 

épocas distintas, sendo utilizadas as imagens mais recentes e mais antigas possíveis. Os 

processamentos resultaram imagens de mudanças na ocupação dos solos e estatísticas das 

possíveis correlações existentes entre a ocupação com relação aos solos, vegetação natural e 

geomorfologia da área. 

Maldonado (2005) desenvolveu uma metodologia para detecção de mudanças na 

cobertura vegetal do semiárido, utilizando imagens multitemporais do TM\Landsat, na banda 

espectral do vermelho. Este autor indicou técnicas que extraem das imagens multitemporais 

os valores radiométricos das amostras, estabelecendo parâmetros que permitem rotacionar a 

radiometria das imagens, para gerar a imagem de detecção de mudanças. O procedimento 

metodológico desenvolvido neste trabalho diminuiu a complexidade do processamento digital 

de imagens, além de ter permitido a espacialização da dinâmica de uso e cobertura da terra na 

região do semiárido. A cartografia dessas mudanças é extremamente necessária ao 

planejamento de uso e conservação dos recursos naturais da região denominada “diagonal 

semiárida sul-americana”, segundo Cabrera (1994). 

Souza et al. (2007),  utilizaram técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento 

para analisar mudanças ocorridas no uso da terra no município de Serra Talhada, PE, 

empregando Análise por Componentes Principais (ACP), que é um método estatístico que 

pode ser usado facilmente para fazer correlações entre imagens de satélite. Foram utilizadas 

imagens Landsat 7 ETM+ para identificar a cobertura vegetal em cada imagem e suas 

mudanças ocorridas entre os períodos 1981 e 2002. Os autores detectaram um aumento da 

cobertura vegetal em áreas expostas e diminuição em áreas não expostas. O resultado do 

balanço entre aumento e diminuição da vegetação foi um ganho de 1,76%. Concluíram que a 

ACP mostrou-se uma boa técnica para avaliar mudanças da cobertura vegetal, utilizando 

imagens do satélite Landsat, permitindo desta forma sua quantificação e análise sazonal. 

Aragão & Almeida (2009) realizaram a análise espaço-temporal da Bacia do Rio 

Japaratura, localizada no nordeste do estado de Sergipe, utilizando imagens dos satélites 

Landsat 5 e Landsat 7 para três datas diferentes (1997, 2001 e 2006). Utilizaram técnicas de 

combinações de bandas e de classificação supervisionada para criação de mapas de uso da 
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terra. Os resultados demonstraram que as técnicas de sensoriamento remoto foram 

importantes para a análise da dinâmica e caracterização espacial da referida bacia e com base 

nas análises. Os autores concluíram que, dentre outros aspectos, existe uma tendência de 

crescimento na área cultivada com cana-de-açúcar dada a valorização no uso do álcool 

combustível; a área de pastagem tende a crescer toda vez que ocorre uma redução na área 

plantada; o aumento da área de pastagem ou de área cultivada leva a uma redução na área de 

vegetação nativa ou renascida/replantada; a utilização do sensoriamento remoto para a análise 

em curso foi fundamental para concluir-se que a bacia está bastante antropizada e sua 

cobertura nativa está praticamente extinta. 

Para a nossa área de estudo, a expectativa é que as análises multitemporais 

proporcionarão a localização e identificação de áreas que tenham se mantido conservadas ao 

longo das décadas, assim como, regiões que tenham ocorrido maior fragmentação ou redução 

da vegetação. Também servirão para quantificar estas áreas e ajudar a selecionar regiões com 

fortes potenciais de proteção e conservação. As limitações para atingir estes resultados, são 

principalmente a cobertura de nuvens, presente em muitas cenas próximas ao litoral do 

satélite Landsat 5. Outro fator importante são as respostas espectrais de cada cena, onde cada 

alvo da superfície terrestre que emite ou reflete radiação tem um comportamento espectral 

diferente para cada comprimento de onda do espectro eletromagnético. Esta resposta espectral 

vai variar de acordo com a época do ano que foram coletadas as imagens, causando diferenças 

nas composições coloridas. Além disso, o grande volume de dados também ocasiona demora 

nos processamentos, já que as cenas das imagens têm que ser recortadas, pois o computador 

não consegue processar uma cena inteira.  

 

1.2– Os biomas 

 

1.2.1– Mata Atlântica  

 

A Mata Atlântica abrangia uma área equivalente a 1.315.460 km
2
 e estendia-se 

originalmente ao longo de 17 estados no Brasil oriental, entre o Rio Grande do Sul e Piauí 

(Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2013). Sua degradação se deu ao longo de mais de 

500 anos, sendo o primeiro bioma a ser explorado durante a colonização européia no Brasil 

(Lagos & Miller, 2007). Os sucessivos ciclos econômicos e a contínua expansão da população 

humana também comprometeram seriamente a integração ecológica desse ecossistema.  
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Hoje, restam 7,91% desta área original de floresta, considerando apenas os 

remanescentes com extensão acima de 100 hectares (Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 

2013). Somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de três hectares, tem-se um área 

percentual de remanescentes de 11,00% (Figura 1.2). A dinâmica da destruição da Mata 

Atlântica foi mais acentuada durante as últimas três décadas, resultando em alterações severas 

para os ecossistemas que compõem o bioma, especialmente pela alta fragmentação do habitat 

e perda de sua biodiversidade. A grande maioria dos animais e das plantas ameaçadas de 

extinção do Brasil ocorrem nesse bioma (MMA/SBF, 2002).  

 

 (a) (b)

Figura 1.2 – (a) Área do Bioma Mata Atlântica para os 17 estados avaliados no período de 

2011 a 2012. (b) Mapa da área avaliada com os desmatamentos dos 16 estados avaliados (sem 

o Piauí) para o período de 2008 a 2010. Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica & INPE (2011 

e 2013). 

 

A área total mapeada no Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica para o 

período de 2011-2012 foi de 130.973.638 hectares (Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 

2013). O Atlas utiliza como referência para o mapeamento das formações naturais e 

monitoramento do desflorestamento, o Mapa da Área de Aplicação da Lei da Mata Atlântica, 
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Lei 11.428 de 2006. O mapa contempla a configuração original das formações florestais 

nativas e ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, 

também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 

Semidecidual; Floresta Estacional Decidual; campos de altitude; áreas das formações 

pioneiras, conhecidas como manguezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais; refúgios 

vegetacionais; áreas de tensão ecológica; brejos interioranos e enclaves florestais, 

representados por disjunções de Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, 

Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual; áreas de estepe, savana e 

savana-estépica; e vegetação nativa das ilhas costeiras e oceânicas (Figura 1.3). A elevada 

biodiversidade da Mata Atlântica é função parcial destas variações ambientais (CEPF, 2001). 

Um dos fatores mais importantes que contribui para esta variação é sua extensão em latitude, 

que abrange 38º, conferindo variação enorme de padrões climáticos. Variações altitudinais 

constituem outro importante fator que contribui para a ocorrência de alta diversidade 

biológica, dado que as matas se estendem do nível do mar a uma altitude de 2.892 metros, no 

Pico da Bandeira (ICMBio-MMA, 2013). Além disso, as matas do interior diferem 

consideravelmente das matas do litoral, proporcionando uma maior variedade de hábitats. 

Estes fatores em conjunto resultam numa diversidade única de paisagens, que abrigam 

extraordinária biodiversidade (CEPF, 2001).  
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Figura 1.3 – Extensão do Bioma Mata Atlântica conforme Lei Federal 11428/2006, Decreto 

6660/2008. Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica & INPE (2013). 

 

O total de desflorestamento identificado nas áreas dos 17 estados da Mata Atlântica no 

período 2011 a 2012 foi de 21.977 hectares (Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2013). A 

tabela 1.2 abaixo apresenta o histórico de desmatamento desde o início do monitoramento do 

Atlas. 
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Tabela 1.2 - Histórico de desmatamento desde o início do monitoramento do Atlas. Fonte: 

Modificado de Fundação SOS Mata Atlântica & INPE (2013). 

Desmatamento 

observado 
Total Desmatado (ha) Intervalo (anos) 

Taxa anual 

(ha) 

Período de 2011 a 2012 21.977 1 21.977 

Período de 2010 a 2011 14.090 1 14.090 

Período de 2008 a 2010 30.366 2 15.183 

Período de 2005 a 2008 102.938 3 34.313 

Período de 2000 a 2005 174.828 5 34.966 

Período de 1995 a 2000 445.952 5 89.190 

Período de 1990 a 1995 500.317 5 100.063 

Período de 1985 a 1990 536.480 5 107.296 

 

Vivem na Mata Atlântica cerca de 112 milhões de habitantes ou mais de 61,00% da 

população do País (Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2013). O Brasil já tem mais de 

700 RPPNs reconhecidas, sendo que mais de 600 delas estão na Mata Atlântica. Das 633 

espécies de animais ameaçadas de extinção no Brasil, 383 ocorrem na Mata Atlântica 

(Fundação SOS Mata Atlântica, 2011). As estimativas da fauna da Mata Atlântica também 

surpreendem quando indicam 250 espécies de mamíferos (55 deles endêmicos), 340 de 

anfíbios (90 endêmicos), 1.023 de aves (188 endêmicas), 350 de peixes (133 endêmicas) e 

197 de répteis (60 endêmicos) (MMA/SBF, 2002). Seu clima é equatorial ao norte e quente 

temperado sempre úmido ao sul, tem temperaturas médias elevadas durante o ano todo e não 

apenas no verão. A alta pluviosidade nessa região deve-se à barreira que as serras litorâneas, 

que se estende desde o nordeste do Rio Grande do Sul até o sul do estado da Bahia, 

constituem para os ventos que sopram do mar. Seu solo é pobre e a topografia é bastante 

acidentada (APRAMEVI, 2011).  

De acordo com ao Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, apresentado 

pela Fundação SOS Mata Atlântica & INPE (2013), as porcentagens dos remanescentes para 

o ano base de 2012 estão descritas na tabela 1.3.  
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Tabela 1.3 - Remanescentes florestais da Mata Atlântica – ano base 2012. Fonte: Modificado 

de Fundação SOS Mata Atlântica & INPE (2013). 
UF Área de 

Mata 

Atlântica 

(ha) 

% na 

Mata 

Atlântica 

Mata 

2012 (ha) 

Mangue 

2012 (ha) 

Restinga 

2012 

(ha) 

Vegetação 

Natural não 

florestal (ha) 

Total 

Remanescentes 

e Naturais 

% 

Remanescentes 

e Naturais 

AL 1.524.163 55,00% 141.262 4.355 2.704 165 148.486 9,70% 

BA 17.976.964 32,00% 2.068.468 61.478 57.349 36.300 2.223.595 12,40% 

CE 865.242 6,00% 45.544 14.644 26.161  86.349 10,00% 

ES 4.607.108 100,00% 482.761 7.443 25.569 14.277 530.050 11,50% 

GO 1.189.787 3,00% 29.027 

  

3.201 32.227 2,70% 

MG 27.623.397 47,00% 2.869.256 

  

330.122 3.199.378 11,60% 

MS 6.377.963 18,00% 686.132 

  

201.606 887.737 13,90% 

PB 597.979 11,00% 48.296 11.113 

 

 59.409 9,90% 

PE 1.688.361 17,00% 164.275 11.884 

 

278 176.437 10,50% 

PI 2.662.017 11,00% 924.046 3.431 18.342 8.295 954.113 35,80% 

PR 19.639.352 99,00% 2.324.370 33.422 100.335 106.373 2.564.501 13,10% 

RJ 4.371.498 100,00% 814.935 10.517 41.585 4.814 871.851 19,90% 

RN 350.780 7,00% 14.515 6.914 10.714  32.143 9,20% 

RS 13.836.988 51,00% 1.092.714 

 

2.478 480.520 1.575.712 11,40% 

SC 9.571.782 100,00% 2.223.281 11.906 77.336 547.397 2.859.915 29,90% 

SE 1.018.955 47,00% 69.854 22.956 1.808 279 94.901 9,30% 

SP 17.071.302 69,00% 2.375.211 24.891 206.308 47.847 2.654.257 15,50% 

Total 130.973.638 

 

16.373.946 224.954 570.690 1.781.472 18.951.062 14,50% 

 

A cobertura de áreas protegidas na Mata Atlântica avançou expressivamente ao longo 

dos últimos anos, com a contribuição dos governos federal, estaduais e mais recentemente dos  

municipais e iniciativa privada. No entanto, a maior parte dos remanescentes de vegetação 

nativa ainda permanece sem proteção (MMA, 2003). Assim, além do investimento na 

ampliação e consolidação da rede de áreas protegidas, as estratégias para a conservação da 

biodiversidade visam contemplar também formas inovadoras de incentivos para a 

conservação e uso sustentável da biodiversidade, tais como a promoção da recuperação de 

áreas degradadas e do uso sustentável da vegetação nativa, bem como o incentivo ao 

pagamento pelos serviços ambientais prestados pela Mata Atlântica. O Ministério do Meio 

Ambiente (2011) classificou as áreas protegidas da Mata Atlântica em três níveis de 

prioridade: Alta, Muito Alta e Extremamente Alta (Figura 1.4). 
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Figura 1.4 - Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios 

da Biodiversidade Brasileira – Mata Atlântica. Fonte: Modificado de MMA (2011). 

 

 Avaliar e identificar áreas e ações prioritárias para a conservação dos biomas 

brasileiros mostrou-se iniciativa pioneira e instigante, devido à grande representatividade e 

importância da biodiversidade, para o desenvolvimento sustentável do Brasil (MMA, 2011). 
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A Mata Atlântica é considerada um dos 34 hotspots de biodiversidade do mundo, ou 

seja, uma das áreas mais ricas em biodiversidade e mais ameaçadas do planeta, no entanto, 

possui um elevado grau de devastação (Laurance, 2009). De todos os hotspots localizados na 

região tropical, essa região é agora, a que melhor pode responder às agressões que vem 

sofrendo há muitos séculos (Lagos & Miller, 2007). Mais de quarenta áreas protegidas foram 

criadas nos últimos doze anos, no entanto, menos de 12,00% da área remanescente está sob 

proteção integral. O monitoramento local, associado às tecnologias de sensoriamento remoto, 

está permitindo a avaliação das tendências de uso da terra, vital para sobrevivência da rica 

biodiversidade da região (Pinto & Brito, 2005). Campanhas públicas e programas de educação 

ambiental têm ajudado a aumentar a conscientização sobre os recursos que correm riscos de 

desaparecer do bioma.  

Focando as características da Mata Atlântica para a região nordeste, do ponto de vista 

biogeográfico, esta abriga quatro dos cinco centros de endemismo encontrados no bioma 

(Tabarelli et al, 2006). Dois deles, o Centro de Endemismo Pernambuco e os Brejos 

Nordestinos, situam-se ao norte do Rio São Francisco, sendo os brejos compostos por ilhas de 

floresta estacional encravadas no semiárido. Ao sul do rio São Francisco, encontram-se os 

centros Diamantina e Bahia, os quais ocupam também pequenas porções de Minas Gerais e do 

Espírito Santo, respectivamente. Além do elevado número de espécies endêmicas, esses 

quatro centros estão entre as áreas mais ricas em espécies de toda a Mata Atlântica. O Centro 

Bahia é uma das porções mais ricas de floresta tropical do mundo. Infelizmente, a Mata 

Atlântica do Nordeste e seus centros de endemismos representam um dos setores mais 

degradados do bioma, abrigando dezenas de espécies classificadas oficialmente como 

ameaçadas de extinção. A situação da região em estudo (Figura 1.5) é típica deste cenário 

geral (Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2013). 
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Figura 1.5 – Remanescentes florestais de Mata Atlântica do ano de 2012. Fonte: Modificado 

de Fundação SOS Mata Atlântica & INPE (2013). 

 

 A Mata Atlântica possui duas grandes iniciativas de planejamento regional para 

conservação, onde a primeira é a implementação do Corredor Central de Biodiversidade. Este 

corredor está situado no Espírito Santo e sul da Bahia, é financiado pelo Banco Mundial por 

meio do Subprograma para a Mata Atlântica em cooperação com o Ministério do Meio 

Ambiente, agências ambientais estaduais e ONGs (Fonseca et al., 2004). Compreende 8.500 

km
2
 de uma das regiões mais ricas em espécies no mundo. O segundo é a Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica, que foi criada em estágios entre 1991 e 2002, e se estende por 14 estados 

brasileiros, cobrindo 29.473.484 ha (CN-RBMA, 2013). A estratégia e objetivos fundamentais 

são os mesmos, buscando desenvolver políticas de conservação, assim como criar e manejar 

áreas protegidas na escala de paisagem (Corrêa, 1995). 
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A quantidade de iniciativas de conservação cresceu consideravelmente nas últimas 

décadas, mas ainda continuam insuficientes para garantir a conservação da biodiversidade da 

Mata Atlântica em longo prazo (Brandon et al., 2005). Controlar e fiscalizar efetivamente são 

estratégias fundamentais para a conservação. Com o intuito de impedir mais desmatamentos e 

consequente perda de espécies na Mata Atlântica brasileira, a união de vários instrumentos 

regulatórios, políticas públicas e novas oportunidades e mecanismos de incentivo para a 

proteção e restauração florestal, são desafios a serem atingidos. Também existem projetos e 

programas independentes desenvolvidos pelos governos e ONGs, em uma única e ampla 

estratégia para o estabelecimento de redes de paisagens sustentáveis (Rambaldi & Oliveira, 

2003). Estas redes, que têm sido chamadas de corredores de biodiversidade, representam o 

conceito fundamental para qualquer estratégia eficaz para a conservação de biomas altamente 

fragmentados. 

Segundo Tabarelli et al. (2006), a implementação de uma rede de paisagens 

sustentáveis ao longo da Mata Atlântica deveria seguir cinco linhas gerais. Primeiramente, as 

ações de conservação necessitam ser desenhadas de acordo com as fronteiras naturais (por 

exemplo: áreas prioritárias para conservação ou corredores de biodiversidade), e não através 

de limites políticos (municípios ou estados). Segundo, a cooperação entre agências 

governamentais e outras parcerias é essencial para o planejamento e implementação de 

paisagens sustentáveis. Terceiro, grandes corredores de conservação deveriam estar 

amarrados a um amplo sistema de áreas protegidas. Em quarto lugar, restaurar as florestas de 

galeria é essencial para a criação de conectividade entre os fragmentos florestais, garantindo 

que recursos hídricos cruciais sejam sustentados na região. A quinta linha seria a 

implementação de redes de paisagens sustentáveis, as quais precisariam ser monitoradas 

através do uso de melhores indicadores de desempenho disponíveis, referentes a aspectos 

biológicos, sociais e econômicos, garantindo que estes recursos sejam utilizados de forma 

efetiva. 

 

1.2.2– Caatinga 

 

 A área do bioma Caatinga, segundo a delimitação do IBGE (2004) é de 844.453 km
2
, 

está situada entre os paralelos 3° e 17°S e meridianos 35°W e 45°W, e cobre 9,92% do 

território nacional, uma área maior que Espanha e Portugal juntos. O bioma Caatinga, 
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incluindo diversas formações vegetais, ocupa a maior parte do semiárido brasileiro, sendo um 

dos poucos com distribuição restrita (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6 – Distribuição do Bioma Caatinga. Fonte: IBGE (2004). 

 

A partir da delimitação/quantificação das áreas antropizadas, foram elaborados mapas, 

efetuados cálculos e algumas estatísticas de forma a estabelecer, identificar e visualizar 

espacialmente a distribuição do desmatamento da vegetação do bioma (IBAMA/MMA, 

2011). Assim sendo, verifica-se na Figura 1.7 a distribuição dos remanescentes florestais e 

respectivos desmatamentos até ano de 2009 (MMA, 2011). 
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Figura 1.7 – Mapa de distribuição do desmatamento do bioma Caatinga. Fonte: MMA (2011). 

 

 Os resultados obtidos indicam que, em 2009, a Caatinga apresentava uma área de 

cobertura vegetal nativa da ordem de 441.117 km², o que equivale a 53,38% de sua área, 

tabela 1.4 (IBAMA/MMA, 2011). No período 2008-2009 o bioma perdeu 1.921 km² de sua 

cobertura vegetal remanescente, indicando uma taxa anual de desmatamento na ordem 

de 0,23% no período (SICOM/IBAMA, 2010). 
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Tabela 1.4 – Porcentagem de desmatamento ocorrido na Caatinga até o ano de 2009. Fonte: 

Modificado de IBAMA/MMA (2011). 

Classe até 2009 (%) 

Vegetação Suprimida 45,92 

Vegetação remanescente 53,38 

Corpos d'água 1,01 

  

O semiárido brasileiro abriga uma população de aproximadamente 20 milhões de 

habitantes, sendo a região semiárida mais populosa do mundo (SISCOM/IBAMA, 2010). A 

flora da Caatinga é bastante definida na paisagem derivando o próprio nome do bioma 

(Caatinga, do tupi = mata branca), assim chamada pelos índios pela sua característica 

marcante, a de perder as folhas no período de estiagem exibindo um emaranhado de troncos 

tortuosos e esbranquiçados.  A vegetação, na maioria das vezes, apresenta uma forma 

arbustiva, composta por espécies lenhosas de baixo porte (geralmente até 5 m de altura) 

intercaladas por cactáceas e bromélias terrestres. Entretanto, a Caatinga abrange também uma 

forma de vegetação de porte mais elevado e denso que é a chamada Caatinga arbórea, com 

espécies de mais de 20 metros de altura, raríssimas atualmente devido a exploração histórica 

desregrada. Algumas estratégias de sobrevivência foram desenvolvidas pelas espécies 

vegetais da Caatinga durante período seco do ano, como a xerofilia (tolerância à seca), 

microfilia (folhas pequenas) ou transformadas em espinhos para evitar a perda de água, 

suculência e presença de raízes tuberosas para armazenamento de água, o que permite a 

rebrota da planta mesmo após longos períodos de falta de água ou mesmo influências 

antrópicas (Associação Caatinga, 2012). 

A Caatinga é limitada a leste e a oeste pelas florestas Atlântica e Amazônica, 

respectivamente, e ao sul pelo Cerrado (IBAMA/MMA, 2011). Segundo do relatório do 

Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade (Probio/Caatinga), “o clima 

varia na região, desde o super-úmido, (com pluviosidade em torno de 2000 mm/ano), até o 

semiárido (pluviosidade entre 300-500 mm/ano), com chuvas restritas a poucos meses durante 

o ano (MMA, 2007). O aumento da altitude é um dos fatores que controla a quantidade de 

chuva local, principalmente nas serras, onde as altitudes variam de 1.000 a 2.000 m e as 

chuvas chegam a 1.500 mm/ano. A disponibilidade de água é o fator ecológico mais 

importante para a vegetação e a fauna, e até certo ponto, para a exploração humana dos 

recursos naturais. Apesar da área ser cortada por uma razoável rede hidrográfica, grande parte 

desses rios são temporários, correndo apenas na estação chuvosa. Esse conjunto de contrastes 
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físicos e climáticos condiciona o aparecimento de diferentes tipos vegetacionais, muitas vezes 

na forma de um mosaico.  

As temperaturas médias oscilam entre 24 e 26 graus centigrados e variam pouco 

durante o ano. De acordo com a classificação de Koppen, predominam três tipos de clima na 

região: o BShw – semiárido, com curta estação chuvosa no verão e precipitações concentradas 

nos meses de dezembro e janeiro; o BShw’ – semiárido, com curta estação chuvosa no verão-

outono e maiores precipitações nos meses de março e abril e; o BShs’ – semiárido, com curta 

estação chuvosa no outono-inverno e precipitações concentradas nos  meses  de  maio  e  

junho (Gariglio et al., 2010). O sol forte antecipa a evaporação da água das lagoas e rios que, 

nos trechos mais estreitos, secam e param de correr. No verão, as chuvas alagam a terra e o 

verde aparece na região. Devido ao solo raso e pedregoso, mesmo com a chuva, o 

armazenamento não é possível, e a água que cai, juntamente com a elevada temperatura, 

acarreta forte evaporação. Por isso, apenas em algumas áreas próximas às serras, onde a 

abundância de chuvas é maior, a agricultura se torna possível (ICMBIO, 2010).  

 Esse ecossistema é muito importante do ponto de vista biológico por apresentar fauna 

e flora únicas, formada por uma vasta biodiversidade, rica em recursos genéticos e de 

vegetação constituída por espécies, lenhosas, herbáceas, cactáceas e bromeliáceas 

(SISCOM/IBAMA, 2010). Existem da Caatinga, segundo Associação Caatinga (2012) um 

total de 2.240 espécies catalogadas até o momento, das quais: 932 espécies de vegetais, sendo 

340 endêmicas; 143 mamíferos, sendo 10 espécies endêmicas; 510 espécies de aves, das quais 

15 são endêmicas; 240 espécies de peixes, porém que pouco se conhece sobre eles; 116 

espécies de répteis – 47 de lagartos, 52 de serpentes, 4 de quelônios, 3 crocodilianos e 10 

anfisbenídeos (cobras-cegas); 51 espécies de anfíbios – 48 anuros (sapos, rãs e pererecas) e 3 

de gimnofionas (cecílias); 94 espécies de abelhas; 61 espécies de formigas; 93 espécies de 

aranhas; 42 famílias de besouros. 

 A proteção da fauna e da flora está diretamente ligada à proteção dos ambientes, onde 

uma das maneiras mais eficazes de proteção são as Unidades de Conservação. Em 2009 foi 

criado o Monumento Natural do Rio São Francisco, em âmbito federal, com 27 mil hectares, 

que engloba os estados de Alagoas, Bahia e Sergipe e, em 2010, o Parque Nacional das 

Confusões, no Piauí, foi ampliado em 300 mil hectares, passando a ter 823.435,7 hectares. Em 

2012 foi criado o Parque Nacional da Furna Feia, nos Municípios de Baraúna e Mossoró, no 

estado do Rio Grande do Norte, com 8.494 ha. Com estas novas unidades, a área protegida 

por unidades de conservação no bioma aumentou para cerca de 7,40%, sendo 1,00% de área 
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protegida por Unidade de Conservação de Proteção Integral e 6,40% de área protegida por 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável (IBAMA/MMA, 2011). Ademais, grande parte 

das unidades de conservação do bioma, especialmente as Áreas de Proteção Ambiental – 

APAs, têm baixo nível de implementação. 

Paralelamente ao trabalho para a criação de UCs federais, algumas parcerias vêm 

sendo desenvolvidas entre o MMA e os estados, desde 2009, para a criação de unidades de 

conservação estaduais. Em decorrência dessa parceria e das iniciativas próprias dos estados da 

Caatinga, os processos de seleção de áreas e de criação de UCs foram agilizados. Os 

primeiros resultados concretos já aparecem, como a criação do Parque Estadual da Mata da 

Pimenteira, em Serra Talhada, PE, e da Estação Ecológica Serra da Canoa, criada por 

Pernambuco em Floresta, PE, com cerca de 8 mil hectares, no dia da Caatinga de 2012 

(28/04/12). Além disso, houve a destinação de recursos estaduais para criação de unidades no 

Ceará, na região de Santa Quitéria e Canindé.  

 Com a mesma finalidade em apresentar as Áreas Prioritárias para Conservação, Uso 

Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira, o Projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO, o 

componente executivo do PRONABIO, tem como objetivo principal apoiar iniciativas que 

ofereçam informações e subsídios básicos para avaliar e identificar áreas e ações prioritárias 

para a conservação dos biomas brasileiros (Figura 1.8). 
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Figura 1.8 - Áreas Prioritárias para Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios 

da Biodiversidade Brasileira - Caatinga. Fonte: Modificado de MMA (2011). 

 

 O sistema agropastoril, sistema integrado de agricultura e pecuária, exerce uma grande 

pressão sobre a cobertura vegetal no bioma e essa pressão varia de intensidade em função da 

localização, estrutura e tamanho dos remanescentes (IBAMA/MMA, 2011). Em se tratando 

de pressão antrópica sobre remanescentes florestais, observa-se que quanto menor for a área 

florestada mais intensos são os impactos da ação antrópica, muitas vezes tornando difícil a sua 

conservação. As estimativas de perda de habitat revelam que os remanescentes da Caatinga 

não se constituem em uma única área, mas estão distribuídos em muitos fragmentos de 

diferentes tamanhos.  

Os efeitos da degradação ambiental são maximizados por fatores estruturais, como má 

distribuição de renda, alta densidade demográfica e incompatibilidade entre atividades 
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econômicas e condições ambientais (Associação Caatinga, 2012). Estes agravantes tornam 

mais difíceis o combate à desertificação. A conservação da Caatinga está intimamente 

associada ao combate da desertificação, que ocorre em áreas áridas, semi-áridas e sub-úmidas 

secas (MMA, 2011). No Brasil, 95% das áreas suscetíveis à desertificação estão na Caatinga. 

Por isso, combater o desmatamento e ampliar atividades sustentáveis são focos de ações para 

conter a desertificação e proteger a caatinga. No Nordeste, alguns efeitos da degradação já 

podem ser percebidos: diminuição da disponibilidade de água, assoreamento do Rio São 

Francisco, exposição excessiva dos solos a insolação por causa do desmatamento, perda da 

umidade e redução da biodiversidade da Caatinga (Reserva da Biosfera Caatinga, 2010). 

Danos de outra ordem, a exemplo da diminuição da atividade agrícola, da circulação de renda 

e, consequentemente, do aumento dos índices de pobreza não são menos graves e exigem 

políticas governamentais específicas.  

O foco principal das estratégias para a conservação da biodiversidade é criar áreas 

protegidas nas áreas conservadas de Caatinga que ainda restam (Associação da Caatinga, 

2012). Elas são espaços definidos para que a natureza em seu interior e todos os recursos que 

nela se encontram tenha garantias de proteção. A conservação da biodiversidade da Caatinga 

é um dos maiores desafios da ciência brasileira, pois, além de ter poucos estudos e ser pouco 

protegida, está rapidamente sendo modificada (Leal et al., 2003). Quanto mais informações 

organizadas e disponíveis sobre as espécies, melhor podem sem traçadas estratégias para a 

conservação.  

Segundo Hauff (2010), outra recomendação importante é considerar, 

preferencialmente, grandes áreas para buscar uma melhor relação entre custo e benefício, 

tanto em conservação (principal fator), mas também administrativo-financeiro, para melhorar 

a viabilização e gestão das áreas, o que também reflete em seu grau de proteção e 

conservação. Recomenda-se criar mosaicos de categorias de manejo em áreas extensivas, 

conciliando usos e conservação, estabelecendo gradientes de proteção, mas sempre 

privilegiando a criação de unidades de proteção integral, tão carentes na proteção do bioma 

Caatinga. Excetuados os casos para criação de unidades com fins de proteger espécies ou 

fatores abióticos, os procedimentos federais podem privilegiar a criação em áreas grandes e 

incentivar/promover a criação de unidades de menor tamanho no nível estadual e municipal, 

via parcerias e apoio específicos. 
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1.3– Os macacos guigó (Callicebus spp.)  

 

Os primatas do gênero Callicebus (Primates: Pitheciidae) são conhecidos no Brasil 

oriental pelos nomes guigó ou sauá. O gênero é único entre os primatas do Novo Mundo por 

apresentar uma distribuição geográfica disjunta, com um grupo grande de espécies na bacia 

amazônica e um menor no Brasil oriental, cuja distribuição estende desde o sul do estado de 

São Paulo até o Rio São Francisco (Ferrari et al.,2013). (Figura 1.9). O grupo oriental é 

conhecido como o grupo de espécies Callicebus personatus, ou “grupo personatus”, seguindo 

a classificação de Kobayashi & Langguth (1999) e van Roosmalen et al. (2002). Este grupo 

inclui cinco espécies (Callicebus personatus, Callicebus barbarabrownae, Callicebus 

coimbrai, Callicebus melanochir e Callicebus nigrifrons), distribuídas principalmente na 

Mata Atlântica dos estados da região Sudeste, Bahia e Sergipe, e áreas vizinhas de Cerrado e 

Caatinga (Hirsch et al., 2002; Bicca-Marques & Heymann, 2013; Ferrari et al., 2013). 

 

 
Figura 1.9 - Distribuição geográfica dos primatas do gênero Callicebus (Primates: 

Pitheciidae). Fonte: Ferrari et al.(2013). 

 

Os guigós parecem representar a linhagem mais primitiva dos macacos atuais do Novo 

Mundo (infraordem Platyrrhini), e são caracterizados por um tamanho corporal mediano (peso 
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adulto de cerca de 1 kg), cauda comprida e mandíbula bem desenvolvida (Hershkovitz, 1990; 

van Roosmalen et al., 2002). Sem feições morfológicas marcantes, apresentam padrões 

comportamentais típicos e de certa forma, diagnósticos, que são pouco comuns na Platyrrhini, 

como um sistema estritamente monogâmico de acasalamento, o cuidado parental da prole por 

parte do pai, e principalmente a vocalização de dueto característica, que dá origem ao nome 

popular do animal (Fernandez-Duque et al., 2013). 

Em termos ecológicos, os guigós são essencialmente frugívoros, cuja dieta pode ser 

complementada por quantidades variáveis de flores, folhas, sementes e artrópodes, de acordo 

com a disponibilidade relativa destes recursos no ambiente (Souza-Alves et al., 2011; Bicca-

Marques & Heymann, 2013). A monogamia determina a formação de grupos sociais 

relativamente pequenos, geralmente compostos pelo casal reprodutor e sua prole imatura, 

tipicamente com três a cinco membros, que ocupam áreas de vida relativamente pequenas 

pelos padrões dos primatas do Novo Mundo, de algumas dezenas de hectares, geralmente de 

10 a 20 ha, e raramente ultrapassando 40 há (Fernandez-Duque et al., 2013).  

Atualmente, há um total de 30 espécies descritas para o gênero Callicebus (van 

Roosmalen et al., 2002; Wallace et al., 2006; Defler et al., 2010; Gualda-Barros et al., 2012), 

mas existem muito poucos dados sobre estes primatas na natureza, e a ecologia da maioria das 

espécies é praticamente desconhecida. Mesmo assim, o conjunto de dados disponíveis indica 

um padrão comum e previsível, com pouca variação entre as diferentes espécies. Entretanto, 

existem algumas evidências de certo grau de especialização para um tipo específico de 

habitat, principalmente na Amazônia, onde há sintopia entre espécies (van Roosmalen et al., 

2002; Bicca-Marques & Heymann, 2013).  

No caso do grupo personatus, enquanto a distribuição de algumas espécies (Callicebus 

coimbrai, Callicebus melanochir) é restrita à Mata Atlântica, C. nigrifrons ocorre amplamente 

no Cerrado, e C. barbarabrownae parece ser restrita à Caatinga (van Roosmalen et al., 2002). 

Apesar dos claros contrastes entre estes biomas em suas condições climáticas e 

fitofisiológicas (Ab’Saber, 2003), ainda não se tem uma visão muito sistemática das possíveis 

diferenças na ecologia e zoogeografia das diferentes espécies de guigós. Entretanto, estudos 

recentes em Sergipe (Freitas, 2010; Mendes, 2010; Santos Júnior, 2010; Souza-Alves et al., 

2011, Hilário, 2013) têm apontado não somente algumas diferenças importantes na ecologia 

de C. barbarabrownae e C. coimbrai nesta região.  

Estas duas espécies se destacam por serem os membros do grupo personatus mais 

ameaçados de extinção (IUCN, 2012). Callicebus barbarabrownae (Figura 1.10) é 
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classificada como criticamente em perigo de extinção (CR) pela IUCN (Veiga et al., 2008a) 

devido principalmente ao desmatamento dentro de sua área de ocorrência, restrita à Caatinga 

da Bahia e Sergipe, na margem direita do Rio São Francisco (Figura 1.11). Apesar de ocupar 

uma distribuição geográfica de quase 300.000 km², a espécie parece ocorrer em um número 

reduzido de sítios (Printes, 2007), com uma área de ocupação de menos de 1,00% desta área 

total (Veiga et al., 2008a). A ocorrência da espécie na Caatinga é determinada pela 

disponibilidade de habitats apropriados, ou seja, áreas relativamente grandes de Caatinga 

arbórea densa, e mesmo assim, a espécie parece ocorrer naturalmente em densidades 

relativamente baixas, que parecem refletir a baixa diversidade e produtividade deste 

ecossistema semiárido (Freitas et al., 2011). 

 

 

Figura 1.10 - Callicebus barbarabrownae em Lamarão, Bahia.  Fotografia: Antônio Estrela. 
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Figura 1.11 - Distribuição geográfica conhecida de C. barbarabrownae e C. coimbrai em 

relação à Caatinga e Mata Atlântica. Fonte: Modificado de Ferrari et al. (2013).  

 

A segunda espécie, C. coimbrai (Figura 1.12) é distribuída na Mata Atlântica de 

Sergipe e do litoral setentrional da Bahia (Figura 1.11). Esta espécie é classificada atualmente 

como em perigo (EN) pela IUCN (Veiga et al., 2008b), depois de ter sido considerada 

criticamente ameaçada nas primeiras avaliações, devido principalmente à perda de habitat e 

populações reduzidas. Esta mudança de classificação foi resultado de levantamentos recentes 

(Jerusalinsky et al., 2006; 2008; Sousa et al., 2008, Jerusalinsky, 2013), que identificaram um 

número muito maior de populações de C. coimbrai, inclusive em alguns fragmentos de 

tamanho reduzido (< 20 ha). Segundo Jerusalinsky (2013), quase um terço dos fragmentos 

com ocorrência registrada ou relatada de C. coimbrai têm extensões abaixo de 25 ha, o que 

indica certa tolerância da espécie à severa redução de hábitats. 
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Figura 1.12 - Callicebus coimbrai em Itaporanga d’Ajuda, SE. Fotografia: João Pedro Souza-

Alves. 

 

Para ambas as espécies, o desmatamento e fragmentação de habitats são as principais 

ameaças para a sobrevivência de suas populações remanescentes e, ultimamente, a própria 

espécie. Em relação à fragmentação, as variáveis fundamentais incluem o tamanho do 

fragmento, seu formato e a qualidade de seu habitat, a distância entre fragmentos e o tipo de 

matriz (Marsh, 2003). Para o gênero Callicebus, especificamente, a dispersão é complicada 

pelo sistema social deste gênero, onde a prole de ambos os sexos é obrigada a deixar seu 

grupo natal assim que alcançar a idade adulta (Bossuyt, 2002). Nas populações originais, que 

ocupavam a floresta contínua, este processo é sistemático, pois o animal egresso dispersa pela 

população até encontrar um parceiro reprodutivo, para estabelecer um novo grupo. Na 

paisagem fragmentada, entretanto, o animal egresso enfrenta uma situação complexa (Figura 

1.13), caracterizada por muitos riscos e incertezas. Neste cenário atual, parece provável que a 

maioria dos eventos de dispersão sejam mal-sucedidos e ainda com alto risco de morte para o 

dispersor na matriz antrópica (Jerusalinsky et al., 2006).  
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Figura 1.13 - Paisagem hipotética encontrada por um guigó (animal vermelho em fragmento 

A) na hora de dispersar de seu grupo natal na região de estudo (Bahia, Sergipe). Fragmentos 

maiores (B) oferecem as melhores oportunidades para dispersão, mas são relativamente raros 

e demandam migrações longas a ariscadas pela matriz antrópica (cinza). Fragmentos menores 

são mais comuns, mas a maioria é desocupada (C) ou contém grupos residentes (D). Nos 

poucos casos em que a dispersão é viável (E), ainda depende do sexo do parceiro em 

potencial. Fonte: Ferrari et al. (2013). 

 

Entender melhor o processo de fragmentação de habitat em geral e especificamente em 

relação a fatores locais será muito importante para o desenvolvimento de estratégias eficazes 

de conservação e manejo das populações remanescentes de ambas as espécies de guigós – C. 

barbarabrownae e C. coimbrai – na porção setentrional da distribuição geográfica do grupo 

personatus (Jerusalinsk, 2013). Além de possíveis diferenças entre espécies e biomas, os 

levantamentos recentes têm mostrado a aparente existência de uma lacuna na distribuição do 

gênero que corresponde aproximadamente à região ecotonal entre a Mata Atlântica e a 

Caatinga, conhecida localmente como o Agreste (Mendes, 2010). Como esta região é 

conhecida pelas condições climáticas favoráveis e sua produtividade agrícola, a ausência de 

Callicebus é um fenômeno que necessita de investigação, principalmente para verificar se é 

natural ou antrópico. Neste último caso, pode ser resultado de diferenças no padrão histórico 

de desmatamento nesta região, em comparação com os biomas vizinhos. Assim, a 

investigação de padrões históricos de desmatamento será extremamente importante para a 

interpretação da zoogeografia atual das duas espécies de guigós e para o desenvolvimento de 

estratégias efetivas de manejo das populações remanescentes e os ecossistemas que habitam. 
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CAPÍTULO 2 – METODOLOGIA 

 

2.1 - Área de estudo 

 

A área de estudo (8º27’56”-12º3’35” de latitude Sul e 36º14’43”-40º59’4” de 

longitude Oeste) compreende o estado de Sergipe e parte da região do extremo norte do 

estado da Bahia (Figura 2.1). Esta área foi selecionada primeiramente pela iniciativa de 

trabalhar com o estado de Sergipe. A área foi estendida para o estado da Bahia, seguindo o 

limite do Rio São Francisco devido aos estudos já realizados na região (Kobayashi & 

Langguth 1999; Sousa, 2000; Sousa, 2003; Jerusalinsky et al., 2006; Printes, 2007; Sousa et 

al., 2008; Souza-Alves, 2010; Santos Jr., 2010, Mendes, 2010; Rocha, 2011; Freitas et al., 

2011; Chagas & Ferrari, 2011; Hilário, 2013; Jerusalinsky, 2013) que indicam a necessidade 

de caracterização e quantificação dos remanescentes dos biomas em estudo, a Caatinga e a 

Mata Atlântica. A Caatinga representa 85,29% e a Mata Atlântica 14,71% do total da área do 

presente estudo. A área deve ser grande o suficiente para realizar as amostragens e poder fazer 

a comparação dos biomas com maior confiabilidade, já que a mesma tem um gradiente 

altitudinal bastante diferenciado. A região abrange aproximadamente 200 km de litoral e 400 

km de extensão perpendicular a costa, atingindo uma área de aproximadamente 80.000 km
2
. É 

coberta pelas cenas 214-67, 215-67, 215-68, 216-66, 216-67, 216-68, 217-66, 217-67 do 

satélite Landsat 5.  

O relevo da área de estudo proposta varia desde a região costeira com altitudes ao 

nível do mar até áreas que chegam a aproximadamente 900 metros, como mostram os quatro 

perfis aleatórios distribuídos sobre as imagens SRTM - Shuttle Radar Topography Mission  

(Figura 2.2). 
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Figura 2.1 – Localização da área de estudo. Fonte: Modificado de IBGE (2004). 
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Figura 2.2 – Relevo da área de estudo no nordeste brasileiro, mostrando quatro perfis de altitude. Fonte: Modificado de EMBRAPA (2010). 
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Os tipos de solos variam consideravelmente dentro da área em estudo (Figura 2.3), 

assim como os respectivos tipos de vegetação e usos do solo (Figura 2.4). Os dados de 

vegetação de Sergipe foram coletados através do Atlas Digital de Recursos Hídricos da 

Superintendência de Recursos Hídricos (Atlas SRH-SEMARH, 2011) de Sergipe, ano de 

2011, disponível em DVD, e os dados da Bahia através do SISCOM/IBAMA (2010). As 

diferenças nos tipos de vegetação e escala, ocorrem devido às diferentes fontes dos dados, já 

que para a área em estudo, não existe dados padronizados. 

 

 

Figura 2.3 – Tipos de solos Fonte: Modificado de SISCOM/IBAMA (2007) (Sistema 

Compartilhado de Informações Ambientais – 06/02-2007). 
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Figura 2.4 – Tipos de vegetação / Uso do solo. Fonte: Modificado de Atlas SRH-SEMARH 

(2011) e SISCOM/IBAMA (2007). 

 

Existem 27 Unidades de Conservação dentro da área de estudo (Figura 2.5), 

classificadas, de acordo com a Lei 9985 de 18 de julho de 2000 (Lei N
o
 9.985, 2000), em:  

 

 - Proteção Integral: Parque Nacional Serra de Itabaiana, Refúgio de Vida Silvestre Mata do 

Junco, Monumento Natural Grota do Angico, Reserva Biológica de Santa Isabel, em Sergipe, 

Monumento Natural do Rio São Francisco (SE e BA), e, Estação Ecológica Raso da Catarina, 

na Bahia.  

 

- Uso Sustentável: RPPN Bom Jardins (Mata 01), RPPN Marinheiro (Mata 01), RPPN 

Marinheiro (Mata 02), RPPN Tapera (Mata 02, 03 e 04) RPPN Pedra da Urça (Mata 03), 

RPPN Castelo, RPPN Bonfim da Cachoeira, RPPN Fonte da Bica, RPPN Dona Benta e Seu 

Caboclo, Paisagem Natural Notável, Floresta Nacional do Ibura, APA Morro do Urubu, APA 

Foz do Rio Vaza-Barris, APA Litoral Sul, APA Litoral Norte, em Sergipe, e, RPPN Fazenda 

Flor de Liz, Área de Relevante Interesse Ecológico Corobobó, APA Lago do Sobradinho, 

APA Serra Branca/Raso da Catarina, APA Mangue Seco, APA  Litoral Norte, na Bahia. 
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Figura 2.5 – Distribuição espacial das Unidades de Conservação. Fonte: Modificado de 

IBAMA/MMA (2011). 

 

2.2  - Pré-processamento 

 

2.2.1- Coleta de imagens 

 

As imagens utilizadas foram coletadas pelo sistema Landsat 5 através do sensor TM. 

Foram selecionadas através dos arquivos da Divisão de Geração de Imagens (DGI, 2010) do 

INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) de Cachoeira Paulista referentes às décadas 

de 1980, 1990 e 2000. As características principais para seleção foram: cobertura mínima de 

nuvens e melhor visibilidade, além de uma adequada qualidade radiométrica. A cobertura de 

nuvens, principalmente para regiões litorâneas é o maior problema para qualquer trabalho em 

sensoriamento remoto. Praticamente todas as cenas do litoral, em todos os meses do ano, 

contém nuvens, e, como estamos trabalhando com décadas diferentes, para cada década, a 

distribuição das nuvens é diferente.  

A utilização das imagens Landsat se deve ao fato de que este satélite é adequado para 

trabalhar com a observação dos recursos naturais terrestres, com extensas áreas, além de 
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serem gratuitas. A seleção foi realizada através da análise de todas as cenas disponíveis para 

cada década, mês a mês, ano a ano, onde a mais adequada foi escolhida.  

As 25 cenas utilizadas neste trabalho e suas respectivas datas de aquisição constam na 

tabela 2.1 a seguir: 

 

Tabela 2.1 – Datas de aquisição das cenas Landsat selecionadas. Fonte: Modificado de DGI 

(2010). 

Cenas Landsat 5 Década de 80 Década de 90 Década de 00 

214-67 19/06/1987 09/06/1995 17/03/2011 

215-67 01/11/1987 17/10/1999 07/12/2006 

215-68 
01/11/1987 17/10/1999 10/11/2008 

  27/08/1998   

216-66 23/10/1987 30/09/1999 06/10/2010 

216-67 07/10/1987 10/12/1993 22/12/2003 

216-68 14/06/1986 16/09/1997 03/02/2008 

217-66 17/09/1989 25/06/1999 24/09/2009 

217-67 30/10/1987 08/05/1999 24/09/2009 

 

2.2.2 – Tratamento das imagens - registro 

 

O tratamento das imagens selecionadas foi realizado através do software SPRING 5.2.4 

- Sistema de Processamento de Imagens e Informações Georreferenciadas - desenvolvido pelo 

INPE, para as atividades de processamento digital, geoprocessamento, construção e análise do 

banco de dados geocodificados (Câmara et al. 2005). Para que os elementos possam ser 

comparados temporalmente pela superposição das imagens, as cenas de diversas datas devem 

ser corrigidas geometricamente e registradas a um sistema de projeção geográfica.  

O registro de uma imagem compreende uma transformação geométrica que relaciona as 

coordenadas de uma imagem (linha, coluna) com coordenadas de um sistema de referência 

(INPE, 2010). As imagens foram registradas para o sistema de coordenadas UTM (Universal 

Transversor de Mercator) pelo datum SAD69 (South American Datum 1969) utilizando uma 

correção geométrica imagem-imagem, com polinômios de primeiro grau e interpolação do 

vizinho mais próximo. É conveniente ressaltar que a resolução espacial e área das imagens de 

entrada são de (30 x 30) metros.  

As imagens base foram baixadas gratuitamente da NASA (National Aeronautics and 

Space Administration) (NASA, 2010) já com correções geométricas de alta precisão. Estas 
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imagens serviram como base para o registro, já que são da mesma área, com a mesma 

resolução espacial, além de serem do mesmo sensor.  

O registro é realizado através da coleta de pontos de controle na imagem base 

(cruzamento de estradas, pistas de aeroportos, confluências de rios, etc.) que possam ser 

identificados claramente nas duas imagens da mesma área. Após a identificação do mesmo 

local nas duas imagens, cria-se um ponto na imagem base e o mesmo é localizado e criado na 

imagem a ser georreferenciada. Após o ajuste deste ponto no local exato, as referências 

geográficas da imagem base são associadas a imagem a ser georreferenciada (INPE, 2010).  

Para obtenção de êxito no georreferenciamento é necessário que os pontos de controle 

sejam bem distribuídos na imagem, pois as transformações polinomiais se comportam 

adequadamente na região em que se encontram os pontos de controle. Como os pontos de 

controle estão sujeitos a erros é aconselhável utilizar um número maior do que o número 

mínimo (depende do polinômio, por exemplo, três pontos de controle para o polinômio de 

primeiro grau), o que permite distribuir os erros de medição entre os pontos (Araújo, 2009).  

 

2.2.3 – Trabalho de campo 

 

Para apoiar neste trabalho com as imagens, foram realizadas sete visitas a campo de um 

a cinco dias de duração em toda a área de estudo, entre novembro de 2011 e janeiro de 2013. 

Nestas visitas foram registrados pontos de controle através do receptor GPS (Geographic 

Positioning System), com projeção UTM, Datum SAD69, e fotografados todos os pontos 

vistoriados. Estes pontos foram coletados em fragmentos representativos e os mais 

homogêneos possíveis dos dois tipos de biomas estudados, Mata Atlântica e Caatinga, além 

de pontos nas Áreas urbanas e áreas de Pasto.  

Como a resolução do receptor GPS tem um erro de até 20 metros, e o tamanho do pixel 

da imagem Landsat tem 30 m, todos os pontos possíveis foram coletados entre 30 e 50 metros 

dentro fragmento de vegetação. Nos casos de propriedades particulares, ou qualquer outro 

obstáculo natural ou antrópico, o ponto foi coletado o mais próximo possível da feição e 

registrado com várias fotos para a melhor identificação em laboratório. 

Todos os pontos coletados em campo foram identificados no laboratório, através das 

fotografias e das imagens de satélite, juntamente com um especialista em botânica para a 

classificação dos mesmos (Maldonado, 2005). Os dados foram classificados de acordo com: a 

estrutura física do tipo de vegetação; a semelhança na resposta espectral, já que algumas 
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feições possuem resposta espectral muito parecidas, que são confundidas visualmente na 

imagem de satélite, assim como pelo, classificador; e, o limite dos biomas da Mata Atlântica e 

da Caatinga, segundo o IBGE (2004). As classes geradas foram: Caatinga arbórea, incluindo 

mata ciliar com árvores altas e fragmentos de vegetação com árvores altas e próximas a cursos 

d’água, (Figuras 2.6 e 2.7; Caatinga arbórea-arbustiva, incluindo árvores de porte médio com 

dossel fechado, árvores de porte médio com dossel semiaberto e árvores de porte médio 

mescladas com arbustos, novamente estes tipos de feições possuem um resposta espectral 

muito parecida (Figura 2.8); Caatinga arbustiva, incluindo arbustos verdes e arbustos secos 

com porte médio e baixo (Figura 2.9); Mata Atlântica, incluindo mangue, restinga e mata 

ciliar (Figura 2.10); Pasto, incluindo áreas abertas com pastagem verde, pastagem seca, 

agricultura, solo exposto e lajedo (Figura 2.11); Área urbana (Figura 2.12); Hidrografia e 

Nuvens. Os pontos de Hidrografia e de Nuvens foram coletados das imagens de satélite 

através de interpretação visual, já que não coletamos pontos dentro dos rios e nem das nuvens. 

Também foram adicionados, para complementar os dados de interpretação, dados de 

Hidrografia do Atlas de Recursos Hídricos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos de Sergipe (SRH-SEMARH, 2011) e do SISCOM/IBAMA (2011).  

 

 

Figura 2.6 – Exemplos de feições de Caatinga arbórea. (a) Curaçá, BA; (b) Canudos, BA; (c) 

Jeremoabo, BA; (d) Jeremoabo, BA. Fotografias: Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza. 
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Figura 2.7 – Distribuição dos cenários coletados em campo. 

 

 

Figura 2.8 – Exemplos de feições de Caatinga arbórea-arbustiva. (a) Curaçá, BA; (b) Porto da 

Folha, SE; (c) Uauá, BA; (d) Uauá, BA (Para localização dos pontos, veja Figura 2.7). 

Fotografias: Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza. 
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Figura 2.9 – Exemplos de feições de Caatinga arbustiva. (a) Jeremoabo, BA; (b) Itapicuru, 

BA; (c) Canudos, BA; (d) Tucano, BA (Para localização dos pontos, veja Figura 2.7). 

Fotografias: Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza. 

 

 
Figura 2.10 – Exemplos de feições de Mata Atlântica. (a) Estância, SE; (b) Itaporanga 

D’Ajuda, SE; (c) Pacatuba, SE; (d) Santa Luzia do Itanhy, SE (Para localização dos pontos, 

veja Figura 2.7). Fotografias: Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza. 
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Figura 2.11 – Exemplos de feições de Pasto. (a) Pedra Mole, SE; (b) Santana do São 

Francisco, SE; (c) Jaguarari, BA; (d) Santa Rosa de Lima, SE (Para localização dos pontos, 

veja Figura 2.7). Fotografias: Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza. 

 

 
Figura 2.12 – Exemplos Áreas urbanas. (a) Divina Pastora, SE; (b) Tucano, BA, (c) 

Chorrochó, BA; (d) Paulo Afonso, BA (Para localização dos pontos, veja Figura 2.7). 

Fotografias: Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza.  
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2.3 – Análise Multitemporal 

 

2.3.1 - Operações Aritméticas entre imagens 

 

O processamento digital permite operações aritméticas entre imagens (INPE, 2010). 

As mais importantes são: adição; subtração; multiplicação; e divisão (razão espectral). As 

operações aritméticas são utilizadas em análises multiespectrais (diferentes canais espectrais 

de uma mesma cena) e em análises multitemporais (a mesma imagem em diferentes datas). As 

operações são efetuadas entre os níveis de cinza dos pixels correspondentes nas diversas 

imagens. O requisito básico para estas operações é que as imagens estejam registradas, ou 

seja, georreferenciadas, para que haja uma perfeita superposição de pixels correspondentes 

(IBGE,2001). 

As operações aritméticas visam: a) redução da dimensionalidade dos dados que é 

obtida através das técnicas de compressão; b) ao realce das similaridades (adição e 

multiplicação); ou c) ao realce das diferenças (subtração e divisão). 

A razão entre duas bandas espectrais gera o Índice de Vegetação (IV), utilizado neste 

trabalho, que se refere às medidas quantitativas, baseadas nos valores digitais, que tentam 

medir biomassa ou vigor vegetativo. Esta nova imagem de IV foi gerada no software SPRING 

5.2.4, através da aplicação da subtração de bandas (B4 - B3) para identificação de diferentes 

tipos de cobertura vegetal. Um índice de vegetação com alto valor de brilho indica pixels 

cobertos por uma alta proporção de vegetação viva (Santos et al., 2010). 

Outra técnica empregada neste trabalho que é bastante utilizada na geração de novas 

imagens é a Análise por Componentes Principais (ACP), que pode ser empregada no estudo 

multitemporal da dinâmica da paisagem, gerando imagens dos parâmetros brilho e verdor a 

partir da primeira e da segunda componentes principais, respectivamente (Jesus & Epiphanio, 

2010). É uma técnica de transformação linear que é utilizada com diferentes propósitos: realce 

de bandas, decorrelação de bandas, classificações, compressões de dados, simulação de 

bandas pancromáticas, até detecção de mudanças. É uma técnica de realce que reduz ou 

remove esta redundância espectral, ou seja, gera um novo conjunto de imagens cujas bandas 

individuais apresentam informações não disponíveis em outras bandas (INPE, 2010). Através 

deste processo, a partir de um número específico de imagens brutas é produzido um novo 

conjunto de imagens sem qualquer correlação (eixos ortogonais). A ACP1 irá conter a 

informação que é comum a todas as bandas originais; a ACP2 irá conter as feições mais 

relevantes do conjunto restante e assim sucessivamente. Estas análises e gerações de novas 
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imagens foram realizadas no SPRING 5.2.4, utilizando as bandas 3, 4 e 5 do satélite Landsat 

5. 

 2.3.2 – Interpretação visual 

 

Na fotointerpretação visual utilizamos elementos de reconhecimento, os quais servem 

de fatores-guia no processo de reconhecimento e identificação dos alvos na superfície 

terrestre através de uma fotografia aérea ou imagem de satélite. Estes elementos básicos de 

leitura de uma fotografia ou imagem são os seguintes: tonalidade e cor; forma e tamanho; 

padrão; textura; associação e sombra (Moreira, 2011). Estes elementos foram utilizados para 

auxiliar na identificação das diferenças entre os biomas, assim como nas diferenças entre as 

classes definidas para o trabalho. 

 

2.3.3 – Classificação 

 

A classificação de imagens de sensoriamento remoto se constitui como uma técnica 

utilizada em pesquisas regionais ou locais com finalidade de evidenciar através da 

representação da realidade, as características físicas e antrópicas da paisagem. É o processo de 

assinalar pixels às classes (Flores, 2011). A classificação tem se constituído um dos mais 

importantes campos de sensoriamento remoto. Em alguns casos, a classificação pode ser o 

próprio objeto final de análise (Santos et al., 2010). 

Pela comparação de um pixel a outros pixels de identidade conhecida, é possível 

agrupar aqueles cujas reflectâncias espectrais são semelhantes em classes mais ou menos 

homogêneas. Estas classes formam regiões sobre um mapa ou imagem de forma que, após a 

classificação, a imagem digital seja apresentada como um mosaico de parcelas uniformes, em 

que cada uma é identificada por uma cor ou símbolo (Santos et al., 2010). A imagem 

classificada é definida a partir da análise da imagem numérica, de forma que aqueles pixels 

que têm valores espectrais semelhantes são agrupados em classes espectralmente similares.  

Ao longo dos anos, foram desenvolvidas várias estratégias de classificação de 

imagens, de forma que o analista precisa selecionar, a partir dessas alternativas, qual o melhor 

classificador para ser usado em tarefas específicas. Atualmente, é impossível dizer que um 

dado classificador é melhor para todas as situações, porque as características de cada imagem 

e as circunstâncias para cada estudo estão sempre variando (INPE, 2010). Portanto, é 

essencial que o analista compreenda as estratégias alternativas para a classificação de 

imagens, para que ele possa estar preparado para selecionar o classificador mais apropriado 
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para determinada tarefa. Os métodos de classificação de imagens podem ser divididos entre 

aqueles que utilizam informações das classes que devem encontrar na imagem 

(supervisionados), e aqueles que procuram as classes sem nenhuma informação prévia (não-

supervisionados). 

Para este trabalho utilizamos o método de classificação por distância euclidiana, que é 

um procedimento de classificação supervisionada que utiliza esta distância para associar um 

pixel a uma determinada classe (INPE, 2010). O primeiro passo em um processo de 

classificação multiespectral é o treinamento. Treinamento é o reconhecimento da assinatura 

espectral das classes. Existem basicamente duas formas de treinamento: supervisionado e não- 

supervisionado. Para esta classificação, foram gerados campos de treinamento 

supervisionados digitalizados no SPRING 5.2.4, através da ferramenta de edição vetorial. Os 

polígonos foram gerados para todas as classes em análise, a partir dos dados coletados em 

campo. Utilizou-se da interpretação visual para identificação de padrões espectrais onde estas 

áreas devem representar áreas homogêneas das classes de interesse. Na classificação, cada 

pixel é incorporado a um agrupamento, através da análise da medida de similaridade de 

distância euclidiana, que é dada por: 

d (x,m) = (x
2
 - m

2
) 1/2 

onde x = o pixel que está sendo testado; m = média de um agrupamento; N = número de 

bandas espectrais.  

O classificador compara a distância euclidiana do pixel à média de cada agrupamento. O 

pixel será incorporado ao agrupamento que apresenta a menor distância euclidiana. Este 

procedimento é repetido até que toda a imagem seja classificada.  

A classificação foi realizada no Software SPRING 5.2.4 para cada cena separadamente, 

pois são utilizadas as bandas originais, assim como as novas bandas geradas de cada cena. 

Foram utilizadas seis bandas para a classificação: as bandas originais, 3, 4 e 5, o IV, a ACP1 e 

a banda 5 com correção radiométrica.  

Além das cenas serem classificadas uma a uma, também foram classificadas por bioma. 

Esta definição foi criada devida a grande confusão espectral entre as classes. O limite dos 

biomas utilizado foi o proposto pelo IBGE (2004). As cenas foram recortadas exatamente de 

acordo ao limite para não mesclar principalmente as classes de Caatinga e Mata Atlântica. 

Este decisão foi tomada após a interpretação visual e testes de classificação antes dos 

processamentos definitivos.  
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2.3.4 – Pós-classificação 

 

A pós-classificação é realizada sobre uma imagem classificada, com o objetivo de 

uniformizar os temas, ou seja, eliminar pontos isolados, classificados diferentemente de sua 

vizinhança (INPE, 2010). O resultado é uma imagem classificada com aparência menos 

ruidosa (Figura 2.13).  

 

Figura 2.13 – (a) Imagem classificada; (b) Imagem após a pós-classificação. 

 

Em uma janela de 3 x 3 pixels, o ponto central é avaliado quanto à frequência das 

classes (temas), em sua vizinhança. De acordo com os valores de peso e limiar definidos pelo 

usuário, este ponto central terá ou não sua classe substituída pela classe de maior freqüência 

na vizinhança.  

O peso varia de 1 a 7 e define o número de vezes que será considerada a frequência do 

ponto central. O limiar varia também de 1 a 7 e é o valor de frequência acima do qual o ponto 

central é modificado.  

Por exemplo, para a janela de uma imagem classificada será avaliado o pixel central 

pertencente à classe 2. Considera-se um peso e um limiar iguais a 3. 
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3 3 1 

5 2 3 

5 5 5 

 

Obtém-se a seguinte frequência de classes: 

Classe 1 2 3 5 

Freqüência 1 3 3 4 

 

A tabela acima indica que a classe 1 ocorre uma vez; a classe 3 ocorre três vezes e a 

classe 5, quatro vezes. A frequência da classe 2 é considerada 3, pelo fato do peso definido ser 

3. O limiar igual a 3 fará com que o ponto central (de classe 2) seja atribuído à classe 5, cuja 

freqüência (4) é maior que o limiar definido.  

A janela classificada com seus temas uniformizados torna-se:  

3 3 1 

5 5 3 

5 5 5 

 

A definição de peso e limiar dependerá da experiência do usuário e das características 

da imagem classificada. Quanto menor o peso e menor o limiar, maior o número de 

substituições que serão realizadas (INPE, 2010). As pós-classificações foram geradas no 

SPRING 5.2, onde, após testes e comparações, utilizamos peso 3 e limiar 3. 

 

2.3.5 – Edição 

 

Uma vez realizada a classificação das imagens, torna-se necessário fazer uma pré-

auditoria do mapeamento resultante (Câmara et al. 2006). Essa etapa é denominada de 

“edição”, realizada por um fotointérprete, com a tarefa de analisar minuciosamente 

(diretamente na tela do computador tendo como plano de fundo, para comparabilidade, a 

imagem original em composição colorida) os polígonos temáticos gerados pela classificação. 

Os polígonos mapeados são aceitos ou reclassificados em outras categorias de uso da terra, 
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baseado na experiência do fotointérprete, que avalia padrões e aspectos de contexto. As 

análises foram feitas no SPRING 5.2.4, onde foram utilizados dados de mapeamentos já 

realizados nos biomas em estudo (IBGE (2004), IBAMA/MMA (2011) e Fundação SOS Mata 

Atlântica (2013)). 

Devido a sobreposição das imagens, fato comum em todas as cenas do Landsat, foram 

realizados recortes em todas elas. Estes recortes, além de eliminarem as sobreposições, 

também foram cogitados para eliminar a maior quantidade de nuvens possível, utilizando a 

cena com menor porcentagem de nuvem como limite. Os recortes as cenas Landsat foram 

realizados no SPRING 5.2.4 e os recortes das cenas classificadas foram realizados no 

software ArcGis 9.3 através das ferramentas intersect e clip. Algumas cenas tiveram suas 

classificações alteradas (duplicadas, trocadas, sobrepostas) após o recorte, devido a algum 

erro, que não identificamos, do próprio software. Estas cenas com erros foram corrigidas e 

editadas para o cálculo das porcentagens das classes, mas visualmente, na geração dos layouts 

finais dos mapas de classificação, alguns erros permaneceram. 

 

2.3.6 – Mosaico 

 

Mosaicos de imagens de satélite são representações sintéticas de grandes extensões 

territoriais e, quando originados sobre a totalidade territorial de um estado ou município 

revelam, de forma fiel, a situação vigente das diversas modalidades de uso e ocupação do solo 

da área mapeada. Deste modo, os mosaicos de imagens criados a partir da fusão digital, são 

ferramentas de extrema utilidade para trabalhos de planejamento, monitoramento e gestão 

ambiental e territorial (Miranda & Coutinho, 2004). O mosaico das cenas classificadas, já 

recortadas na etapa da edição, foi realizado no software ArcGis 9.3. As cenas classificadas 

foram agrupadas em um mesmo sistema de projeção e Datum.  Após o mosaico, foram 

realizadas as sobreposições com os dados das classes Hidrografia e Nuvens 

Como a classificação foi realizada sem as classes de Nuvens e Hidrografia, após esta 

união, foi necessário eliminar os polígonos que foram classificados erroneamente, já que estas 

duas classes foram classificadas como algum tipo de vegetação. Este procedimento foi 

realizado no ArcGis 9.3 (ESRI, 2009) através da ferramenta de Editor, onde foram analisadas 

as tabelas e eliminados manualmente todos os polígonos que tivessem duas classificações, por 

exemplo, Caatinga arbórea/Nuvem, Pasto/Hidrografia, etc. Estes polígonos foram eliminados 

para poder fazer os cálculos exatos das porcentagens de cada tipo de vegetação para cada 
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década. Como as nuvens são diferentes para cada década, este procedimento foi realizado 

separadamente, década por década.  

 

2.4 – Análise do desmatamento e populações de guigós 

 

A análise do desmatamento incluiu a avaliação do processo de desmatamento ao longo 

do tempo nos biomas, assim como a verificação da existência das relações comuns nos 

mesmos (MMA/SBF, 2002). Também foram quantificadas, por década, as porcentagens das 

classes estudadas em relação à área total do trabalho, e também para áreas pequenas, 

previamente selecionadas, para análise em relação aos registros de presença/ausência dos 

macacos guigós (registro de C. coimbrai ou C. barbarabrownae, áreas vistoriadas sem 

registro, extinções locais e relatos não confirmados). Os dados georrefereciados de 

presença/ausência dos macacos, foram compilados de Jerusalinsky (2013). 

Esta correlação foi feita através da sobreposição dos mapas temáticos gerados para as 

três décadas e os dados presença/ausência do macaco guigó. As análises foram definidas para 

alguns pontos específicos, onde o fator dominante foi a presença de nuvens. Como as 

correlações são feitas para as três décadas, foram selecionadas áreas fora da presença de 

nuvens nas três, ou principalmente nas décadas de 1980 e 2000 que são as que possuem 

informações mais diferenciadas. Foi gerada uma malha amostral de 3 x 3 km (Figura 2.14) 

para padronizar as análises.  
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Figura 2.14 – Malha amostral de 3 x 3 km. Fonte: Modificado de DGI (2012). 

 

As análises levam em conta o bioma, o tipo de vegetação, a fragmentação, a 

distribuição desta fragmentação, a redução ou aumento dos fragmentos de vegetação e o tipo 

de registro relacionado ao macaco. 

 

2.5 – Subsídios para conservação e manejo 

 

Os subsídios serão propostos a partir dos resultados das análises das classificações para 

as três décadas, e dos resultados da conjugação destes dados com a presença/ausência dos 

guigós. Serão indicadas áreas que se mantiveram conversadas nas três décadas, que se tornam 

estímulos para a implementação de estratégias de proteção. Ao mesmo tempo, serão 

indicadas, em maiores detalhes, áreas propícias a sustentação do macaco guigó, através das 

análises das células geradas na malha amostral (Figura 2.14). Estes subsídios servirão para 

identificar áreas em décadas passadas que provavelmente existiam os macacos, indicar áreas 

de revisita onde o habitat parecer propício para a sobrevivência do macaco; recomendar áreas 

prioritárias para serem visitadas por primeira vez, indicar matas ciliares como corredores para 

fazer ligação entre fragmentos, etc. 
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CAPITULO 3 - RESULTADOS  

 

3.1 – Pré-processamento 

 

3.1.1 – Registro das imagens  

 

O resultado dos registros das imagens está descrito na Tabela 3.1, que descreve a 

quantidade de pontos coletados em cada cena assim como o erro obtido. A diferença na 

quantidade de pontos se refere ao tamanho da cena. Em total, foram utilizadas 25 cenas, onde 

algumas delas além de cobrir a área de estudo, cobriam também áreas fora do projeto. Estas 

cenas não foram registradas por completo, já que utilizamos apenas a região que se 

encontrava dentro da área de estudo. Observa-se que, em todas as cenas, o erro obtido foi 

menor que meio pixel, variando de 0,403 a 0,498 pixel, ou seja, menor que 15 metros. 

 

Tabela 3.1 – Erros obtidos através do registro das imagens Landsat. 

Cena Data Quantidade de Pontos Erro (pixel) 

214/67 19/08/86 14 0,443 

215/67 01/11/87            19 0,498 

216/68 01/11/87 31 0,448 

216/66 23/10/87 29 0,456 

216/67 07/10/87 30 0,470 

216/68 14/06/86 15 0,405 

217/66 17/09/89 31 0,463 

217/67 30/10/87 28 0,440 

214/67 09/06/95 14 0,443 

215/67 17/10/99 32 0,462 

215/68 17/10/99 28 0,456 

215/68 27/08/98 27 0,453 

216/66 30/09/99 28 0,476 

216/67 10/12/93 38 0,486 

216/68 16/09/97 17 0,433 

217/66 25/06/99 32 0,458 

217/67 08/05/99 27 0,455 

214/67 17/03/11 14 0,404 

215/67 07/12/06 37 0,482 

215/68 10/11/08 33 0,434 

216/66 06/10/10 28 0,480 

216/67 22/12/03 38 0,481 

216/68 03/02/08 19 0,423 

217/66 24/09/09 29 0,403 

217/67 24/09/09 28 0,425 
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3.1.2 – Trabalho de campo  

 

O trabalho de campo incluiu sete campanhas, sendo que as coletas se dividiram em 

campanhas só para estado de Sergipe, onde partíamos num dia e regressávamos no outro e 

duas no estado da Bahia, sendo cada uma de uma semana, devido a área ser maior e mais 

distante. Foi coletado, através do receptor GPS, um total de 750 pontos em toda a área do 

presente estudo (Figura 3.1), distribuídos em 608 na Caatinga (81,07% dos pontos) e 142 na 

Mata Atlântica (18,93% dos pontos), de acordo com a distribuição dos biomas. Os pontos 

coletados nas áreas de pasto e núcleos urbanos estão contabilizados neste total já que os 

mesmos se encontram nos dois biomas.  

 

 

Figura 3.1 – Pontos de controle coletados em campo. Modificado de IBGE (2004). 

 

 Os pontos de interesse a serem visitados foram identificados previamente em 

laboratório através da interpretação visual das imagens. Mas podemos observar grandes áreas 

sem coleta, que foram áreas sem acesso ou de muito difícil acesso. Na Bahia, principalmente, 

tem áreas de acesso limitado, e também pouca população, o que tornava mais difícil conseguir 



58 

 

 

informação. Além da dificuldade de acesso, ocorreram eventos naturais, como por exemplo, 

um dia de chuva forte que encheu um rio e o percurso que passava por dentro deste rio teve 

que ser desviado e feito uma rota alternativa (Figura 3.2).  

 

Figura 3.2 – Cheia de um rio que serve de acesso entre povoados para a população local. 

Divisa dos municípios de Chorrochó e Abaré. Fotografia: Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-

Esparza. 

 

Cada ponto coletado foi fotografado para identificação em laboratório (Figuras 3.3 a 

3.8), representando, respectivamente, as áreas de Mata Atlântica, Caatinga arbórea, Caatinga 

arbórea-arbustiva, Caatinga arbustiva, Pasto e Área Urbana. Os pontos estão ilustrados na 

imagem de satélite com representação em 3D do relevo, mostrando exatamente o local de 

coleta dos pontos. Foi criado um acervo fotográfico com aproximadamente 8000 fotos de toda 

a área.  

 

Figura 3.3 – Área de Mata Atlântica (X 665820,000, Y 8740527,000 - Santa Luzia do Itanhy, 

SE). Fotografia: Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza.  
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Figura 3.4 – Área de Caatinga arbórea (X 577014,000, Y 8771920,000 - Itapicuru, BA). 

Fotografia: Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza. 

 

 

Figura 3.5 – Área de Caatinga arbórea-arbustiva (X 480535,000, Y 8843776,000 - Monte 

Santo, BA). Fotografia: Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza. 

 

 

Figura 3.6 – Área de Caatinga arbustiva (X 577014,000, Y 8771920,000 - Itapicuru, BA). 

Fotografia: Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza. 
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Figura 3.7 – Área de Pasto (X 631760,000, Y 8744812,000 - Tomar do Geru, SE). Fotografia: 

Daniela Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza. 

 

 

Figura 3.8 – Área Urbana (X 707979,000, Y 8880077,000 - Itabi, SE). Fotografia: Daniela 

Pinheiro Bitencurti Ruiz-Esparza. 

 

3.2 – Análise Multitemporal 

 

3.2.1 – Operações aritméticas  

 

Foram geradas novas imagens distribuídas entre as operações IV (Índice de 

Vegetação) (Figura 3.9) e ACP (Análise por Componentes Principais) (Figura 3.10) para as 

25 cenas das três décadas de estudo. Estas novas bandas serviram para aperfeiçoar a 

classificação das imagens através da combinação destas com as bandas originais. Esta 

combinação permitiu realçar as feições de interesse, como por exemplo, destacar melhor a 

vegetação. Com os resultados das imagens de IV os níveis de cinza mais claros expressam 

valores que representam altos índices de vegetação, enquanto os níveis de cinza mais escuros 

representam baixos índices de vegetação com níveis de cinza próximo a zero (Lira, 2010). 
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Estes valores baixos correspondem a alvos urbanos como área construída, solo exposto e 

água. 

 

Figura 3.9 – Exemplo da nova imagem de IV gerada para a cena 216-67 – 22/12/2003. 

  

 

Figura 3.10 – Exemplo das três novas imagens geradas na ACP (ACP1, ACP2 e ACP3) para a 

cena 216-67 – 22/12/2003. 

 

 O número de componentes principais é igual ao número de bandas espectrais 

utilizadas e são ordenadas de acordo com o decréscimo da variância de nível de cinza. A 

primeira componente principal tem a maior variância (maior contraste) e a última, a menor 

variância (INPE, 2010). 

A primeira componente principal contém a informação de brilho associada às sombras 

de topografia e às grandes variações da reflectância espectral geral das bandas. Esta 

componente principal possui a maior parte da variância total dos dados, concentrando a 

informação antes diluída, em várias dimensões. A segunda componente principal apresenta 

menos contraste entre os alvos e é desprovida de informação topográfica, devido à ausência 
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de sombreamento. A terceira componente principal contêm tipicamente menos estrutura da 

imagem e mais ruído que as duas primeiras, indicando a compressão dos dados nos primeiros 

canais. Para a combinação de bandas no processo de classificação, utilizamos apenas a ACP1, 

de todas as cenas, já que é a componente que contém o melhor contraste. 

 

3.2.2 – Classificação 

 

 Os mapas temáticos gerados a partir da classificação supervisionada utilizando o 

classificador por Distância Euclidiana estão expostos na sequência das décadas de 1980 

(Figura 3.11a), 1990 (Figura 3.12a) e 2000 (Figura 3.13a). Observam-se claramente os limites 

de cada cena nas três décadas devido aos recortes entre as classificações. Isto se deve à junção 

das cenas para cobrir toda a área de estudo, ou seja, o mosaico, que foi realizado após a 

classificação de cada uma das cenas. Também é visível o limite dos biomas, segundo o IBGE 

(2004), que foi levado em consideração para a classificação das imagens. As cenas que 

continham os dois biomas foram recortadas utilizando este limite e depois mosaicadas. 

Também devemos levar em consideração as datas das imagens, já que são cenas de 

diferentes meses e diferentes anos para uma mesma década. Para a década de 1980, 

apresentamos cenas coletadas nos meses de junho, setembro, outubro e novembro, e para os 

anos de 1986, 1987 e 1989. Na década de 1990, as cenas são dos meses de maio, junho, 

agosto, setembro e outubro, dos anos de 1993, 1995, 1997, 1998 e 1999. A década de 2000 é 

composta pelas cenas referentes aos meses de fevereiro, março, setembro, outubro, novembro 

e dezembro, dos anos de 2003, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011. Todas estas diferenças de 

épocas causam influência na classificação das imagens, já que existem estações mais 

chuvosas e mais secas, por exemplo. O ideal seria atrelar estes dados das imagens com os 

dados pluviométricos da área, para saber durante todo um ano, quais as épocas ocorreram 

mais chuvas, os maiores períodos de seca, etc., e comparar com cada cena da área. Este 

procedimento seria realizado para cada cena, onde cada ano utilizado teria sua série temporal 

de 12 meses de dados pluviométricos. Mas, este tipo de procedimento não foi levado em 

consideração neste trabalho devido a área ser muito grande e cobrir um volume muito amplo 

de dados. As cenas foram classificadas uma a uma, mas todas seguiram o mesmo padrão.  
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Figura 3.11a – Mapa de cobertura do solo da década de 1980 na área de estudo no nordeste brasileiro.. 
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A grande quantidade de nuvens dificulta interpretar a imagem como um todo, 

entretanto, observa-se que na década de 1980, ainda havia grandes remanescentes de Mata 

Atlântica assim como de Caatinga arbórea-arbustiva e Caatinga arbustiva. Já a Caatinga 

arbórea, aparece em pequenas áreas e principalmente na transição entre os biomas Mata 

Atlântica e Caatinga. 

Nota-se, próximo ao município de Canudos, BA, que parte da cena 216-67 de 

07/10/1987, quando recortada e processada no ArcGis 9.3, modifica a classe de alguns 

polígonos, onde o  polígono em vermelho, destaca a área onde foram  modificadas as classes e 

ocasionou o erro de superestimativa da classe Caatinga arbórea-arbustiva (Figura 3.11b).  

Visualmente não se pôde modificar este erro no ArcGis 9.3, mas os cálculos de áreas e as 

porcentagens referentes às mesmas foram corrigidos diretamente na tabela referente ao dado. 

As classes modificadas ou duplicadas foram excluídas e classes originais mantidas, já que o 

dado pôde ser checado no SPRING 5.2.4. Não utilizamos as imagens diretamente do SPRING 

5.2.4, porque o programa não suportou realizar os mosaicos das cenas. Realizamos vários 

testes e os processamentos dos dados levavam mais de 24 horas, ocasionando erros e o 

travamento do computador. Por isso, parte dos processamentos foram realizados no SPRING 

5.2.4 e parte no ArcGis 9.3.  

 

Figura 3.11b – Identificação do erro de parte da Cena 216-67 de 07/10/1987. 
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Figura 12a – Mapa de cobertura do solo da década de 1990 na área de estudo no nordeste brasileiro. 
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Para a década de 1990, a maior concentração de nuvens está distribuída em 

praticamente todo o bioma Mata Atlântica, dificultando muito sua interpretação. Nota-se 

ainda, que na classificação da área de Mata Atlântica, correspondente a parte da cena 215-67 

de 17/10/1999, houve uma superestimativa da classe (Figura 3.12b).  

 

 

Figura 3.12b – (a) Cena 215-67 de 17/10/1999; (b) Classificação da cena. 

 

Esta classificação foi realizada exatamente com os mesmos critérios que as demais 

cenas. Uma auditoria foi executada nesta cena e refeita a classificação, mas a superestimativa 

permaneceu. Também devemos levar em consideração a resposta espectral de cada cena, que 

tem influência direta na classificação. Esta resposta espectral se refere as cores das imagens, 

ou seja, as cores geradas a partir das combinação das três bandas utilizadas para fazer a 

composição colorida. Neste trabalho, como já foi mencionado, utilizamos as bandas 3, 4 e 5. 

Uma solução para esta área seria a coleta de mais pontos de controle em campo, para a 

geração de mais campos de treinamento, proporcionando ao classificador, mais informações 

sobre a diferença entre as duas classes, no caso Mata Atlântica e Pasto. 

Em relação à Caatinga para esta década de 1990, várias áreas grandes de Caatinga 

arbórea-arbustiva e Caatinga arbustiva permaneceram conservadas em comparação com a 

década de 1980. Manteve-se também o padrão de permanência da Caatinga arbórea na 

transição dos biomas. 
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Figura 3.13a – Mapa de cobertura do solo da década de 2000 na área de estudo no nordeste brasileiro. 
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Na década de 2000, novamente a cobertura de nuvens dificulta a interpretação da 

classificação, principalmente para o bioma Mata Atlântica. Podemos observar a redução de 

Mata Atlântica comparando com a classificação da década de 1980 (a classificação da década 

de 1990 extrapolou e não poderemos utilizá-la como padrão). Do mesmo modo que a década 

de 1980, a década de 2000 também apresentou o problema de mudança de classes, como 

podemos observar na classificação dentro do polígono vermelho após o recorte e 

processamento da cena 216-67 de 22/12/2003 no ArcGis 9.3 (Figura 3.13b). 

 

Figura 3.13b – Identificação do erro de parte da Cena 216-67 de 07/10/1987. 

 

A tabela 3.2 mostra o cálculo das áreas classificadas assim como suas porcentagens 

em relação ao total classificado de cada década. Estes cálculos de áreas foram realizados no 

ArcGis 9.3 a partir dos mosaicos de cada década.  

As classes totais para cada década apresentam uma diferença devido às sobreposições 

das cenas na operação dos mosaicos, como mostram as figuras 3.14 e 3.15. Como todas as 

cenas foram recortas devido a sobreposição natural do satélite e também devido a cobertura 

de nuvens, esta sobreposição é inevitável em relação ao mosaico. As áreas também variam 
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porque as imagens possuem algumas diferenças, também comuns, devido a passagem do 

satélite, onde o início e final de uma cena são variáveis. Além disso, os recortes foram 

manuais, já que cada cena foi analisada individualmente para eliminar a maior quantidade de 

nuvens possível. Um mesmo limite foi utilizado para recortar duas cenas, ocasionando 

sobreposição de mesmas classes ou de classes diferentes. Todos estes dados, foram corrigidos 

manualmente para cada década, onde cada uma delas possui uma tabela de atributos de mais 

de 75.000 linhas. Devido a este grande volume de dados, nem todas as sobreposições foram 

localizadas, já que não identificamos nenhum procedimento automático para este tipo de 

análise. 

 

Tabela 3.2 – Total de áreas classificadas e porcentagens por década. 

Classe de cobertura do 

solo 
1980 1990 2000 

  km
2
 % km

2
 % km

2
 % 

Caatinga arbórea 879,62 1,02 1059,58 1,28 644,43 0,81 

Caatinga arbórea-arbustiva 17580,02 20,31 22356,38 27,02 18852,10 23,58 

Caatinga arbustiva 28139,25 32,50 31782,48 38,41 29540,08 36,95 

Mata Atlântica 5683,25 6,56 5743,37 6,94 4149,82 5,19 

Pasto 21193,53 24,48 13977,35 16,89 20089,26 25,13 

Nuvem 12552,18 14,50 7288,07 8,81 6120,94 7,66 

Hidrografia  544,58 0,63 544,58 0,66 544,58 0,68 

Total 86572,43   82751,82   79941,21   
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Figura 3.14 – Linha azul central indicando a sobreposição das classes Mata Atlântica e Pasto. 

 

Figura 3.15 – Linha azul central indicando a sobreposição das classes Caatinga arbórea-

arbustiva e Caatinga arbustiva. 
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Os exemplos mostram que as faixas no centro das imagens são sobreposições de duas 

cenas, ou seja, o local onde foram recortadas e depois unidas as cenas. Todos os polígonos em 

azul nesta faixa são dados duplicados, ou seja, o mesmo polígono tem seu cálculo de área 

duplicado. Isto ocorreu em todas as cenas, ou seja, o erro de sobreposição está distribuído 

para todas as classes, porém não igualmente. 

Observando a tabela 3.2 das áreas classificadas e das porcentagens correspondentes, 

podemos observar a grande quantidade de nuvens nas três décadas. Isto torna muito difícil 

analisar corretamente as porcentagens como um todo, já que as nuvens estão distribuídas 

diferentemente em cada década. Para ter um diagnóstico mais preciso de fatores como 

desmatamento, regeneração, erosão, antropização, etc., o mais apropriado, para esta região, é 

selecionar áreas menores em cada década, de preferência sem nuvens, fazer o recorte e 

calcular as porcentagens. Observa-se também, que para as três décadas, uma grande área de 

Caatinga arbórea-arbustiva é mantida (Figura 3.16).  

A região semiárida exibe uma variabilidade ambiental relativamente grande, sobretudo 

no que diz respeito aos materiais geológicos e ao relevo, e também, algumas variações 

importantes com relação ao clima. Em função dessa variabilidade, destacam expressivas 

diferenciações de solos nos ambientes que integram a superfície ocupada pelo bioma Caatinga 

(Araújo Filho, 2011). 

A caracterização das classes de solos sob o bioma Caatinga fornece informações 

precisas para diagnosticar o estádio atual em que se encontra, após a utilização desenfreada 

por centenas de anos pela agropecuária, em face da fragilidade e áreas em severo estado de 

degradação (Jacomine, 2002). A partir destes dados, analisamos esta relação da classificação 

multitemporal entre décadas, nesta região da Caatinga, segundo os tipos de solos das áreas 

selecionadas. 

As diferentes características dos solos permitem compará-los e classificá-los. A 

classificação dos solos da Caatinga conforme Jacomine (2002) é:  

Podzólicos: são solos profundos e menos intemperizados do que os latossolos podendo 

apresentar maior fertilidade natural e potencial. São solos moderadamente profundos a bem 

drenados. Esses solos são desenvolvidos basicamente a partir de produtos da intemperização 

de arenitos, com seqüência de horizontes A, B e C (Anexo I) bem diferenciados e com suas 

transições geralmente bem definidas. A principal característica deste solo é a diferença 

textural entre os horizontes A e B (Anexo I) visto que no horizonte B concentra-se teor mais 

elevado de argila do que no horizonte A, onde, entretanto, a atividade biológica apresenta-se 
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intensa. O acúmulo de argila no horizonte B torna os solos podzólicos menos permeáveis, 

portanto mais propensos à erosão hídrica.  

 

 

Figura 3.16 – Áreas de Caatinga mantidas nas três décadas (a) 1980; (b) 1990; (c) 2000; (d) 

Mapa de Relevo; (e) Mapa de Solos. (1 – Predomínio de Solos Podzólico e menor proporção 

de Planossolos; 2 – Predomínio de Solos Planossolos; 3 - Predomínio de Solos Planossolos e 

Podzólico; 4 – Predomínio de Solos Litólicos e Brunos Não Cálcicos e menor proporção de 

Vertissolos; 5 - Predomínio de Solos Arenoquartzosos Profundos ; 6 - Predomínio de Solos 

Arenoquartzosos Profundos; 7 - Predomínio de Solos Litólicos e Regossolos). Modificado de 

EMBRAPA (2012) e IBAMA (2007). 

 

Planossolos: são solos rasos a pouco profundos com horizonte superficial de cores 

claras e textura mais leve, contrastando com o horizonte B (Anexo I) mais argiloso, adensado, 

pouco permeável, com cores de redução, acinzentados com ou sem mosqueado em 

decorrência da lenta permeabilidade e das condições imperfeitas ou más de drenagem.  

Litólicos: são solos minerais muito pouco desenvolvidos, muito rasos (20 a 30 cm), 

que se caracterizam por apresentarem o horizonte A (Anexo I) assentado diretamente sobre a 

rocha. Situam-se nas áreas montanhosas. Os locais onde ocorrem este tipo de solos são, 

normalmente, destinados às áreas de preservação permanente. Via de regra são pedregosos 

e/ou rochosos, moderadamente a excessivamente drenados. O pH varia entre 4,5 a 6,5. 
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Distribuem-se por toda a zona semiárida, usualmente em áreas mais acidentadas com 

afloramentos de rocha. 

Brunos Não Cálcicos: são solos rasos a pouco profundos, bem drenados, com 

espessura ao redor de 50 cm. Ricos em bases, B (Anexo I) textural de cor vermelha ou bruno 

avermelhada. São poucos espesso, maciço ou estrutura fracamente desenvolvida. Solos 

minerais, não hidromórficos, com argila em alta atividade. Moderamente ácidos a 

praticamente neutros com pH 6,0 a 7,6 e com saturação por bases.  

Vertissolos: são solos argilosos que se caracterizam por apresentar pronunciadas 

mudanças em volumes resultantes da grande movimentação da massa de solo que se contrai e 

fendilha quando seco e se expande quando molhado, tornando-se muito plástico e pegajoso. 

São solos rasos a profundos, com moderada ou imperfeitamente drenados, de permeabilidade 

lenta ou muito lenta, baixa condutividade hidráulica e horizonte superficial pouco 

desenvolvido, com baixos teores de matéria orgânica. Ocupam áreas planas, suavemente 

onduladas, depressões e locais de antigas lagoas.  

Arenoquartizosos: solos profundos ou muito profundos, excessivamente drenados, de 

cores desde vermelhas até quase brancas, sendo freqüentes as cores amarelas. São ácidos ou 

muito ácidos com pH de 4,5 a 5,5 e apresentam baixa fertilidade natural. São pobres, 

praticamente sem reservas de minerais primários pouco resistentes ao intemperismo que 

possam constituir fonte de nutrientes para os vegetais.  

Regossolos: solos minerais pouco desenvolvidos, pouco profundos a profundos, tendo 

seqüência horizontes A, C (Anexo I), com teores médios a altos de minerais primários menos 

resistentes ao intemperismo. São arenosos, cascalhentos ou não, de cores acinzentadas claras e 

excessivamente drenados. O pH varia de 5,0 a 6,0.  

Comparando as sete áreas amostrais (Figura 3.17), a maioria delas possui solos 

argilosos, uma característica importante que pode ter influência na permanência da Caatinga 

arbórea-arbustiva principalmente. Outro fator importante em relação à constância da 

vegetação é o tipo de solo associado ao relevo, onde área mais montanhosas, de mais difícil 

acesso, comumente são mais conservadas. Outra característica comum entre todas as áreas é a 

distância em relação às sedes municipais, o que significa outra vantagem já que tem menor 

pressão antrópica direta (Figura 3.17). Também observamos uma grande área classificada 

como Pasto que se manteve nas três décadas (Figura 3.18). Esta área possui basicamente solo 

Solonetz-Solodizado.  
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Figura 3.17 – Localização das sedes municipais próximas as sete áreas selecionadas. 

 

 

Figura 3.18 – Recortes dos mapas mostrando uma grande área de solo Solonetz-Solodizado 

que permaneceu como pasto ao longo das três décadas avaliadas no presente estudo. (a) Solos; 

(b) Classificação da década de 1980; (c) Classificação da década de 1990; (d) Classificação da 

década de 2000; (e) Relevo. 
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Os solos Solonetz-Solodizado apresentam uma série de fatores limitantes e, por isso, 

são pouco aptos para agricultura, sendo mais apropriados para pastagens (Oliveira & 

Carvalho, 2010). Estes solos podem ser eutróficos ou distróficos, quase sempre apresentando 

bastante pedregosidade e rochosidade na superfície. Possuem drenagem variando de 

moderada a acentuada e são, comumente, bastante susceptíveis à erosão, em decorrência de 

sua reduzida profundidade. São comuns nas partes baixas do relevo nas regiões áridas, semi-

áridas e naquelas próximas do mar. São desprovidos de cobertura vegetal devido à elevada 

salinidade (Jacomine, 2002).  

Além do tipo do solo, podemos também associar a topografia propícia para pastagem e 

agricultura, neste caso devido a cercania com o rio São Francisco, já que é uma região plana e 

mais fácil acesso. Outra influência para este tipo de classificação do tipo pastagem é a 

proximidade à centros urbanos, como observamos a cercania das sedes municipais de Abaré, 

Rodelas, Chorrochó e Mucururé, como se observa na Figura 3.17 apresentada anteriormente. 

 As figuras 3.19 e 3.20 apresentam alguns de recortes de imagens e das respectivas 

classificações para os dois biomas, Mata Atlântica e Caatinga. A seleção das áreas, apenas 

duas para exemplificar o tipo de análise, foi feita de acordo com a menor cobertura de nuvens 

e maior presença de fragmentos representativos das classes. Para a Mata Atlântica, a cobertura 

de nuvens é quase inevitável, já que está próxima ao litoral e é sempre grande.  

Podemos observar a diminuição da classe Mata Atlântica e o aumento da classe Pasto 

em relação as décadas de 1980 e 2000 (Tabela 3.3). Também destacamos, que para a década 

de 1990, além da elevada presença de nuvens ocorreu a superestimativa da área da classe 

Mata Atlântica (veja Figura 3.12a).  

 

Tabela 3.3 – Áreas e porcentagens das classes Mata Atlântica, Pasto, Nuvem e Hidrografia. 

Classe de cobertura do 

solo 
1980 1990 2000 

  km
2
 % km

2
 % km

2
 % 

Mata Atlântica 1.212,9930 63,71 1.088,6121 57,17 773,2305 40,75 

Pasto 613,0548 32,20 205,6716 10,80 918,0198 48,38 

Nuvem 7,4232 0,39 543,9195 28,57 135,6903 7,15 

Hidrografia  70,3476 3,70 65,8152 3,46 70,3962 3,71 

Total 1.903,8186 100,00 1.904,0184 100,00 1.897,3368 100,00 
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Figura 3.19 – Exemplo de recorte da evolução temporal da cobertura do solo para as décadas de 1980, 1990 e 2000 para as classes de Mata Atlântica e Pasto, em Sergipe. 
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Figura 3.20 – Exemplo de recorte da evolução temporal da cobertura do solo para as décadas de 1980, 1990 e 2000 para as classes de Caatinga arbórea-arbustiva, Caatinga arbustiva e Pasto, na Bahia.  
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Podemos observar a diminuição da classe Caatinga arbórea-arbustiva, em 

contrapartida ao aumento das classes de Pasto e de Caatinga arbustiva (veja Tabela 3.4). 

  

Tabela 3.4 – Áreas e porcentagens das classes Caatinga arbórea-arbustiva, Caatinga arbustiva, 

Pasto e Nuvem. 

Classe de cobertura do 

solo 
1980 1990 2000 

  km
2
 % km

2
 % km

2
 % 

Caatinga arbórea-arbustiva 640,5056 56,73 580,4679 51,42 326,2806 28,89 

Caatinga arbustiva 463,9923 41,10 523,8159 46,40 680,0337 60,22 

Pasto 24,4770 2,17 24,6964 2,19 105,7950 9,37 

Nuvem 0 0 0 0 17,2161 1,52 

Total 1128,97 100,00 1128,98 100,00 1129,33 100,00 

 

3.2.3 – Análise do desmatamento e distribuição de macacos guigó 

 

A compilação dos 279 pontos coletados através do receptor GPS com a 

presença/ausência do macaco guigó foi feita através de estudos já realizados dentro da área de 

estudo (Kobayashi & Langguth 1999; Sousa, 2000; Sousa, 2003; Jerusalinsky et al.,, 2006; 

Printes, 2007; ; Sousa et al., 2008; Souza-Alves, 2010; Santos Jr., 2010; Mendes, 2010; 

Rocha, 2011; Freitas et al., 2011; Chagas & Ferrari, 2011; Hilário, 2013; Jerusalinsky, 2013). 

Estes dados foram coletados através da identificação de fragmentos florestais dentro da 

distribuição geográfica conhecida ou presumida de macacos guigó (Callicebus 

barbarabrownae e C, coimbrai), da análise de bases cartográficas e imagens de satélite 

disponíveis ou a partir de informações obtidas em entrevistas com moradores locais, que 

constituem uma abordagem fundamental para o levantamento de populações de primatas 

brasileiros ameaçados de extinção (Printes 2007). A tentativa de confirmar a ocorrência foi 

realizada por uma equipe de campo (dois a quatro pesquisadores) que permaneceram por, no 

mínimo duas horas procurando indícios diretos (avistamentos, vocalizações, carcaças) e 

indiretos (fezes) da presença do macaco guigó (Jerusalinsky, 2013). Também foram 

percorridas trilhas ao longo dos fragmentos na tentativa de localizar indivíduos ou grupos de 

guigós e obter outras informações sobre o grau de preservação e a diversidade dos 

fragmentos. 

Os dados coletados correspondem ao período de 1999 a 2012 e foram recortados para 

área de estudo, como mostra o mapa com a distribuição dos pontos a seguir (Figura 3.21). Os 
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dados foram separados em: registro de Callicebus coimbrai, registro de Callicebus 

barbarabrownae, relatos não confirmados, extinções locais e áreas vistoriadas sem registro. 

Observando o mapa de distribuição dos pontos de registros de presença/ausência, 

podemos ressaltar que ainda não foram coletados dados em toda a área de estudo, como se 

nota na região norte e noroeste do mapa na região da Caatinga. Os dados de presença/ausência 

foram correlacionados com os dados das classificações multitemporais e sobrepostos em uma 

grade de 3 x 3 km. Alguns pontos foram selecionados para uma análise mais detalhada, onde 

o critério de seleção dos pontos foi novamente a menor cobertura de nuvens nas três décadas. 

A figura 3.22 mostra as células da grade selecionadas para a análise, onde cada célula tem um 

código gerado automaticamente pelo software Global Mapper 11 onde foi gerada a grade. 

Dois pontos caíram nos limites entre células, onde um deles entre duas células e o outro entre 

quatro células, o que mudará a área de análise em relação aos demais pontos. 
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Figura 3.21 – Registro de presença/ausência de guigós na área de estudo (1999 a 2012). Fontes: Kobayashi & Langguth (1999), Sousa (2000 e 2003); Jerusalinsky (2006 e 2013); Printes (2007), Sousa et al. (2008); Mendes (2010); 

Souza-Alves (2010); Santos Jr. (2010); Freitas et al.(2011); Rocha (2011); Chagas & Ferrari (2011); Hilário (2013). 
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Figura 3.22 – Células selecionadas para análise do desmatamento e populações de 

guigós. 

 

Os diversos cenários de cada célula foram avaliados de acordo com dois 

modelos teóricos criados a partir da análise geral dos dados das classificações 

multitemporais. Serão apresentados primeiramente os dados correspondentes às células 

de Caatinga e posteriormente para as células de Mata Atlântica. Os modelos são: (a) 

fragmentação, onde a área de vegetação é subdividida em vários fragmentos ao longo 

das décadas, frequentemente com a persistência de matas ciliares e outras feições 

específicas; e (b) redução de núcleo, onde a área de vegetação periférica reduz ao longo 

das décadas, deixando um único núcleo maior, com floresta contínua (Figure 3.23). Os 

dois modelos representam cenários distintos da perspectiva conservacionista (Ferrari et 

al., 2013), considerando que a fragmentação (modelo a) resulta na subdivisão da 

população em uma série de subpopulações isoladas de tamanho reduzido, enquanto o 

núcleo (modelo b) representa a situação mais favorável para o manejo da população em 

longo prazo. 
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Figura 3.23 – (a) Modelo de fragmentação. (b) Modelo de redução do núcleo. 

 

3.2.3.1 - Callicebus barbarabrownae 

 

A seguir serão apresentadas as células correspondentes ao bioma Caatinga 

(Callicebus barbarabrownae) para o modelo de fragmentação, juntos aos dados de 

extinção local. Na célula CY-084 (Figura 3.24), localizada no município de Canudos, 

BA, podemos observar claramente a fragmentação e redução de habitat ao longo das 

décadas da classe Caatinga arbórea-arbustiva e o aumento da Caatinga arbustiva (Tabela 

3.5). Como todos os dados foram coletados, de 1999 até 2012, a probabilidade de C. 

barbarabrownae ter persistido desde a década de 1980 é muito grande, já que o 

fragmento de vegetação era grande e conectado a outros fragmentos grandes. Também 

devemos destacar que é uma região com montanhas e áreas planas, onde a mata tende a 

persistir em área mais elevadas (Figura 3.25).  
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Figura 3.24 – Célula CY-084 - registro de ocorrência de Callicebus barbarabrownae (X 

504122,407; Y 8860840,806), Serra Branca, Canudos, BA. Imagens de satélite das 

décadas de 1980 (07/10/1987), 1990 (10/12/1993) e 2000 (22/12/2003) com suas 

respectivas classificações. 
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Tabela 3.5 – Área das classes presentes na célula CY-084 nas três décadas analisadas no 

presente estudo. 

Callicebus barbarabrownae - CY-084   1980 1990 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea-arbustiva 6,3396 4,8717 4,6350 

Caatinga arbustiva 2,2428 3,1950 4,1931 

Pasto 0,4176 0,9333 0,1719 

Total 9,0000 9,0000 9,0000 

 

 

Figura 3.25 – Relevo referente a célula CY-084, com altitudes de até 630 m, 

aproximadamente. Modificado de EMBRAPA (2010). 

 

Podemos observar que o ponto foi coletado na parte mais baixa no início da 

subida da montanha. Esta região, mesmo fragmentada, ainda possui uma área com 

grandes fragmentos de Caatinga arbórea-arbustiva, mas que precisariam de medidas de 

manejo que proporcionem a conectividade entre os fragmentos para promover um 

ambiente mais adequado para a conservação das populações locais da espécie. 

Em Monte Alegre, SE (Figuras 3.26 e 3.27, Tabela 3.6), podemos observar que o 

registro da espécie foi coletado num fragmento pequeno de Caatinga arbórea na década 

de 2000, e que este fragmento, para a década de 1980 era um pouco maior. Neste ponto, 

poderíamos afirmar que é uma área pouco apropriada para conservação e manejo. Isto 

devido à grande fragmentação e as poucas áreas de vegetação ainda existentes estarem 

separadas e sem conectividade, além do grande aumento da classe Pasto, imprópria para 

a sobrevivência da espécie. Devemos relembrar a diferença espectral das imagens, ou 

seja, a diferença nas cores, o que ocasiona diferenças nas classificações, como é o caso 

da célula de 1990, que superestimou a classe de Caatinga arbustiva. 
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Na célula CP-110, com o registro de ocorrência do Callicebus barbarabrownae 

em Jeremoabo, BA (Figuras 3.28 e 3.29), pode-se observar a grande redução na área de 

Caatinga arbórea-abustiva sendo basicamente transformada em Pasto (Tabela 3.7). 

Entretanto, a área com o registro do guigó, na década de 2000 aparece num cenário 

favorável, com mata ciliar conservada e perto do registro. Comparando a década de 

2000 com a década de 1980, pode-se dizer existe um grande risco de ter havido a 

extinção da espécie pela modificação para pasto do grande fragmento de Caatinga 

arbórea-arbustiva, presente na década de 1980. Verifica-se também, que mesmo em 

cenários fragmentados como este, existem áreas com potencial de conservação e manejo 

de populações devido à persistência da mata ciliar, que pode servir como corredor. 

Além disso, a restauração de áreas de vegetação, conservação da mata ciliar, propostas 

de conectividades, e outros manejos apropriados, poderiam ser técnicas adequadas para 

esta região. 
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Figura 3.26 – Célula CP-134 - registro de ocorrência de Callicebus barbarabrownae (X 

653179,656; Y 8887844,420), Mata Tonho, Monte Alegre, SE. Imagens de satélite das 

décadas de 1980 (01/11/1987), 1990 (17/10/1999) e 2000 (07/12/2006) com suas 

respectivas classificações. 
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Figura 3.27 – Relevo referente a célula CP-134, com altitudes de até 230 m, 

aproximadamente. Modificado de EMBRAPA (2010). 

 

Tabela 3.6 – Área das classes presentes na célula CP-134 nas três décadas analisadas no 

presente estudo. 

Callicebus barbarabrownae - CP-134   1980 1990 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea  0,3456 0 0,1377 

Caatinga arbórea-arbustiva 0,3825 0,5076 1,0152 

Caatinga arbustiva 6,3531 7,6068 3,8952 

Pasto 1,9188 0,8856 3,9501 

Total 9,0000 9,0000 8,9982 
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Figura 3.28 – Célula CP-110 – registro de ocorrência de Callicebus barbarabrownae (X 

581166,921, Y 8888362,169), Fazenda Mineiros, Jeremoabo, BA. Imagens de satélite 

das décadas de 1980 (07/10/1987), 1990 (10/12/1993) e 2000 (07/12/2006) com suas 

respectivas classificações. 
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Tabela 3.7 – Área das classes presentes na célula CP-110 nas três décadas analisadas no 

presente estudo. 

Callicebus barbarabrownae - CP-110  1980 1990 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea-arbustiva 3,0726 0,0774 0,8442 

Caatinga arbustiva 4,6125 3,7539 3,9141 

Pasto 1,3149 5,1687 4,2417 

Total 9,0000 9,0000 9,0000 

 

 
Figura 3.29 – Relevo referente a célula CP-110, com altitude de aproximadamente 310 

m. Modificado de EMBRAPA (2010). 

 

O dado de extinção local do C. barbarabrawnae assim como o dado referente ao 

relato não confirmado no município de Porto da Folha, SE, correspondem à célula CM-

140 (Figuras 3.30 e 3.31). A extinção local foi registrada em Lagoa do Rancho (na cor 

roxo acinzentado na figura), ou seja, não tem mais mata neste ponto, que é uma pequena 

área urbana. Houve também um aumento da classe Pasto, comumente gerado através do 

desmatamento (Tabela 3.8). Nesta mesma célula, podemos observar o registro de um 

relato não confirmado, relativamente próximo ao de extinção. Analisando este cenário, 

um possível manejo, seria a revisita da área, pois apresenta um fragmento de vegetação 

bem próximo a coleta do ponto de extinção. Esta revisita trataria de percorrer os 

fragmentos próximos a estes registros e confirmar as informações. 
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Figura 3.30 – Célula CM-140 - extinção local de Callicebus barbarabrownae (X 

672212,979, Y 8896407,275), Lagoa do Rancho, Porto da Folha, SE, e relato não 

confirmado (X 673161,511, Y 8896622,395), Porto da Folha, SE. Imagens de satélite 

das décadas de 1980 (01/01/1987), 1990 (17/10/1999) e 2000 (07/12/2006) com suas 

respectivas classificações. 
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Tabela 3.8 – Área das classes presentes na célula CM-140 nas três décadas analisadas 

no presente estudo. 

Extinção e relato não confirmado - CM-140  1980 1990 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea  0,3285 0,2223 0,7560 

Caatinga arbórea-arbustiva 0,1224 2,4768 0,9126 

Caatinga arbustiva 6,5007 6,1056 3,7548 

Pasto 2,0484 0,1953 3,5766 

Total 9,0000 9,0000 9,0000 

 

 
Figura 3.31 – Relevo referente a célula CM-140, com altitude de aproximadamente 290 

m. Modificado de EMBRAPA (2010). 

 

A ocorrência de C. barbarabrownae também foi registrada no município de 

Antas, BA (Figuras 3.32 e 3.33). Podemos observar que é uma região bastante 

montanhosa, a qual seria uma região apropriada para manejo, devido ao relevo ser 

muito acidentado, apesar da falta de corpos de água e pouca conectividade entre os 

fragmentos. Curiosamente, neste caso, apesar da redução da classe Caatinga arbórea-

arbustiva de 1980 para 1990 e um aumento na classe Pasto no mesmo período, a década 

de 2000 apresentou uma resposta espectral diferente das demais, com um aumento da 

classe Caatinga arbustiva em relação às décadas anteriores. 
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Tabela 3.9 – Área das classes presentes na célula DD-108 nas três décadas analisadas no 

presente estudo. 

Callicebus barbarabrownae - DD-108  1980 1990 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea-arbustiva 2,8413 1,7334 3,0672 

Caatinga arbustiva 4,8609 5,0004 5,7879 

Pasto 1,2978 2,2662 0,1449 

Total 9,0000 9,0000 9,0000 

 

 

                   
Figura 3.32 – Célula DD-108 - registro de ocorrência de Callicebus barbarabrownae (X 

575289,977; Y 8845249,530), Antas, BA. Imagens de satélite das décadas de 1980 

(07/10/1987), 1990 (10/12/1993) e 2000 (22/12/2003) com suas respectivas 

classificações. 
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Figura 3.33 – Relevo referente a célula DD-108, com altitude de aproximadamente 430 

m. Modificado de EMBRAPA (2010). 

 

No município de Banzaê, BA, podemos notar um cenário bastante diferente dos 

anteriores (Figuras 3.34 e 3.35), onde a classe de Caatinga arbórea-arbustiva aumenta ao 

longo dos anos (Tabela 3.10). Observamos nas imagens, que áreas com solos expostos 

(rosa e esbranquiçado), correspondente à classe Pasto, nas décadas de 1980 e 1990, foi 

classificada como Caatinga arbustiva na década de 2000, podendo ser uma regeneração 

da mata neste local. O manejo neste caso iniciaria com uma revisita ao local, já que a 

cena da década de 2000 é referente ao ano de 2003, para comparar como está o estado 

atual da vegetação. O dado, provavelmente foi coletado na área de Caatinga arbustiva, e 

com a revisita, as áreas próximas de Caatinga arbórea-arbustiva, também poderiam ser 

analisadas, já que possuem ambiente mais propício para a conservação a manejo das 

espécies. 

 

Tabela 3.10 – Área das classes presentes na célula DL-096 nas três décadas analisadas 

no presente estudo. 

Callicebus barbarabrownae - DL-096   1980 1990 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea-arbustiva 2,0277 1,1583 4,9815 

Caatinga arbustiva 4,3488 3,5019 3,9213 

Pasto 2,6235 4,3398 0,0972 

Total 9,0000 9,0000 9,0000 
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Figura 3.34 – Célula DL-096 - registro de ocorrência de Callicebus barbarabrownae (X 

540311,151; Y 8821484,610), Mirandela de Banzaê, Banzaê, BA. Imagens de satélite 

das décadas de 1980 (07/10/1987), 1990 (10/12/1993) e 2000 (22/1 2/2003) com suas 

respectivas classificações. 
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Figura 3.35 – Relevo referente a célula DL-096, com altitudes de aproximadamente 340 

m. Modificado de EMBRAPA (2010). 

 

Outros cenários da Caatinga representam o modelo de núcleo (b), como no caso 

da célula CP-107 no município de Jeremoabo, BA (Figuras 3.36 e 3.37). Podemos 

verificar que o ponto de registro da ocorrência do macaco se manteve na classe Caatinga 

arbórea-arbustiva nas três décadas (Tabela 3.11). O manejo para este tipo de cenário 

seria o de conservar e proteger a área, já que se tem um núcleo preservado e buscar 

técnicas para conectar este núcleo aos demais fragmentos próximos. 

 

Tabela 3.11 – Área das classes presentes na célula CP-107 nas três décadas analisadas 

no presente estudo. 

Callicebus barbarabrownae - CP-107  1980 1990 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea-arbustiva 2,2257 0,6759 2,4984 

Caatinga arbustiva 3,4218 4,0959 3,9564 

Pasto 3,3525 4,2282 2,5452 

Total 9,0000 9,0000 9,0000 
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Figura 3.36 – Célula CP-107 - registro de ocorrência de Callicebus barbarabrownae (X 

573041,453, Y 8887140,438), Jeremoabo, BA. Imagens de satélite das décadas de 1980 

(07/10/1987), 1990 (10/12/1993) e 2000 (07/12/2006 e 22/12/03) com suas respectivas 

classificações. 
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Figura 3.37 – Relevo referente a célula CP-107, com elevação de aproximadamente 400 

m. Modificado de EMBRAPA (2010). 

  

Padrão semelhante foi observado em outra localidade deste município (Figura 

3.38), onde houve, mais uma vez a redução da cobertura (Tabela 3.12), mas a 

manutenção de um núcleo de habitat. Na década de 1990, a classificação superestimou a 

classe de Caatinga arbustiva (Tabela 3.12). Nota-se mais uma vez, a possível influência 

do relevo acidentado (Figura 3. 39), que pode contribuir para a preservação de habitats, 

através da dificuldade de acesso e vocação reduzida para a agricultura. 

 

Tabela 3.12 – Área das classes presentes na célula CJ-107 nas três décadas analisadas 

no presente estudo. 

Callicebus barbarabrownae - CJ-107   1980 1990 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea-arbustiva 7,3710 0,6624 4,2768 

Caatinga arbustiva 1,0764 6,3063 4,0977 

Pasto 0,5526 2,0313 0,6255 

Total 9,0000 9,0000 9,0000 
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Figura 3.38 – Célula CJ-107 - registro de ocorrência de Callicebus barbarabrownae (X 

573083,416; Y 8905572,389), Fazenda Amescla, Jeremoabo, BA. Imagens de satélite 

das décadas de 1980 (07/10/1987), 1990 (10/12/1993) e 2000 (22/12/2003) com suas 

respectivas classificações. 
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Figura 3.39 – Relevo referente a célula CJ-107, com altitudes de até 560 m, 

aproximadamente. Modificado de EMBRAPA, 2010. 

 

Outro exemplo de um núcleo associado ao relevo foi encontrado em Santa 

Brígida, BA (Figuras 3.40 e 3.41). Como estratégia de manejo, além de conservação e 

proteção da área, uma revisita na área seria apropriada para confirmar o surgimento da 

classe Caatinga arbórea a partir da década de 1990 (Tabela 3.13.)  

 

Tabela 3.13 – Área das classes presentes na célula CG-116 nas três décadas analisadas 

no presente estudo. 

Callicebus barbarabrownae - CG-116   1980 1990 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea   0,1458 0,8640 

Caatinga arbórea-arbustiva 5,2119 2,6865 1,6713 

Caatinga arbustiva 2,8107 2,8593 1,9521 

Pasto 0,9774 3,3084 4,5126 

Total 9,0000 9,0000 9,0000 
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Figura 3.40 – Célula CG-116 - registro de ocorrência de Callicebus barbarabrownae (X 

599137,710; Y 8913631,692), Minuim, Santa Brígida, BA. Imagens de satélite das 

décadas de 1980 (07/10/1987), 1990 (10/12/1993) e 2000 (07/12/2006) com suas 

respectivas classificações. 
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Figura 3.41 - Relevo referente a célula CG-116, com altitude máxima de 

aproximadamente 550 m. Modificado de EMBRAPA, 2010. 

 

3.2.3.2 - Callicebus coimbrai 

 

Como no caso de C. barbarabrownae, exemplos de ambos os modelos de 

desmatamento foram encontrados dentro da distribuição geográfica de Callicebus 

coimbrai, no bioma Mata Atlântica.  

Um exemplo do modelo de fragmentação (a) é apresentado para a célula DD-

DE-162-163 (Figuras 3.42 e 3.43) com registro de extinção local do Callicebus 

coimbrai para o município de Japoatã, SE. Podemos observar a grande fragmentação da 

Mata Atlântica ao longo das décadas, decorrente do desmatamento na região, 

ocasionando a diminuição de sua área (Tabela 3.14). Neste cenário, seria extremamente 

necessário uma revisita, já que o dado foi coletado muito próximo a um fragmento 

grande de Mata Atlântica, onde é possível que haja registro de ocorrência da espécie.  
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Figura 3.42 – Célula DD-DE-162-163 - extinção local (X 738923,894, Y 8843580,078), 

Japoatã, SE. Imagens de satélite das décadas de 1980 (01/11/1987), 1990 (17/10/1999) e 

2000 (17/03/2011 e 07/12/2006) com suas respectivas classificações. 
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Figura 3.43 - Relevo referente à célula DD-DE-162-163, com altitude máxima de 

aproximadamente 250 m. Modificado de EMBRAPA, 2010. 

 

Tabela 3.14 – Área das classes presentes na célula DD-DE-162-163 nas três décadas 

analisadas no presente estudo. 

Extinção - DD-DE-162-163 1980 1990 2000 

Classe 
Área 

(km
2
) 

Área 

(km
2
) 

Área 

(km
2
) 

Mata Atlântica 27,1809 26,4915 15,6330 

Pasto 8,8191 9,2016 17,2296 

Nuvem   0,3069 3,0483 

Total 36,0000 36,0000 35,9109 

 

Outros cenários da Mata Atlântica (C.coimbrai) representam o modelo de núcleo 

(b), juntamente com dados de relatos não confirmados, extinção local e áreas vistoriadas 

sem registro. Na célula EI-131 (Figuras 3.44 e 3.45) localizada no município de 

Itabaianinha, SE, observamos um cenário que apresenta a redução do núcleo do 

fragmento de Mata Atlântica (Tabela 3.15), mas mantém a conectividade. É um tipo de 

cenário que deve ser conservado e protegido. 
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Figura 3.44 – Célula EI-131 - registro de ocorrência de Callicebus coimbrai (X 

644525,683; Y 8751901,939), Itabaianinha, SE. Imagens de satélite das décadas de 

1980 (01/11/1987), 1990 (17/10/1999) e 2000 (10/11/2008) com suas respectivas 

classificações. 
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Figura 3.45 - Relevo referente a célula EI-131, com altitude de até 150 m. Modificado 

de EMBRAPA, 2010. 

 

Tabela 3.15 – Área das classes presentes na célula EI-131 nas três décadas analisadas no 

presente estudo. 

Callicebus coimbrai - EI-131 1980 1990 2000 

Classe 
Área 

(km
2
) 

Área 

(km
2
) 

Área 

(km
2
) 

Mata Atlântica 7,6275 5,5953 6,5925 

Pasto 1,3725 3,4047 2,4075 

Total 9,0000 9,0000 9,0000 

 

Um padrão semelhante a foi observado no município de Indiaroba, SE, para a 

célula EP-139 (Figuras 3.46 e 3.47), onde podemos observar que houve redução do 

núcleo (Tabela 3.16), mas o fragmento continua grande, com conectividade, indicando 

estratégias de manejo de conservação e proteção. 
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Figura 3.46 – Célula EP-139 - registro de ocorrência de Callicebus coimbrai (X 

669076,069; Y 8731952,828), Indiaroba, SE. Imagens de satélite das décadas de 1980 

(01/11/1987), 1990 (17/10/1999) e 2000 (10/11/2008) com suas respectivas 

classificações. 
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Figura 3.47 - Relevo referente a célula EP-139, com altitude de até 70 m, 

aproximadamente. Modificado de EMBRAPA, 2010. 

 

Tabela 3.16 – Área das classes presentes na célula EP-139 nas três décadas analisadas 

no presente estudo. 

Callicebus coimbrai - EP-139 1980 1990 2000 

Classe 
Área 

(km
2
) 

Área 

(km
2
) 

Área 

(km
2
) 

Mata Atlântica 7,0596 7,7985 6,7347 

Pasto 1,9404 1,2015 1,0746 

Nuvem   1,2537 

Total 9,0000 9,0000 9,0630 

 

Nas células EE-EF-129 (Figuras 3.48 e 3.49), localizadas no município de 

Itabaianinha, SE, são apresentados dois registros, sendo um de ocorrência e o outro de 

relato não confirmado. Este é um cenário muito favorável para a presença da espécie, o 

que indica que a área com registro de relato não confirmado, deve ser revisitada, 

mantendo a estratégia de manejo de conservação e proteção desta área. Observando os 

cálculos das classes (Tabela 3.17), identificamos um pequeno acréscimo da classe Mata 

Atlântica da década de 1980 para a década de 2000. Analisando a imagem e a 

classificação, podemos notar que o classificador extrapolou a classe Mata Atlântica para 

a década de 2000. 
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Figura 3.48 – Célula EE-EF-129 - registro de ocorrência de Callicebus coimbrai (X 

639746,543; Y 8762278,304), Fazenda Pioneira, Itabaianinha, SE; relato não 

confirmado (X 638254,191; Y 8762016,824), Itabaianinha, SE. Imagens de satélite das 

décadas de 1980 (01/11/1987), 1990 (17/10/1999) e 2000 (10/11/2008) com suas 

respectivas classificações. 
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Figura 3.49 - Relevo referente a célula DL-163, com elevação de até 360 m, 

aproximadamente. Modificado de EMBRAPA, 2010. 

 

Tabela 3.17 – Área das classes presentes na célula EE-EF-129 nas três décadas 

analisadas no presente estudo. 

Callicebus coimbrai e relato não confirmado - 

EE-EF-129 
1980 1990 2000 

Classe 
Área 

(km
2
) 

Área 

(km
2
) 

Área 

(km
2
) 

Mata Atlântica 15,4206 4,9311 16,8939 

Pasto 2,5794 3,8907 1,1061 

Nuvem  9,1782  

Total 18,0000 18,0000 18,0000 

 

O dado de área vistoriada sem registro se encontra no município de Pirambu, SE 

(Figuras 3.50 e 3.51), onde podemos observar uma pequena diminuição do núcleo do 

fragmento da classe Mata Atlântica entre as décadas de 1980 e 2000 (Tabela 3.18). 

Novamente se indica uma revisita da área, já que os fragmentos, além de grandes, 

apresentam conexão, tem hidrografia próxima ao registro, e possuem uma configuração 

do habitat que deveria ser encontrada a espécie.  
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Figura 3.50 – Célula DL-163 - áreas vistoriadas sem registro (X 741731,151; Y 

8821102,113), Pirambu, SE. Imagens de satélite das décadas de 1980 (01/11/1987), 

1990 (17/10/1999) e 2000 (17/03/2011) com suas respectivas classificações. 
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Figura 3.51 - Relevo referente a célula DL-163, com altitude de até 60 m, 

aproximadamente. Modificado de EMBRAPA, 2010. 

 

Tabela 3.18 – Área das classes presentes na célula DL-163 nas três décadas analisadas 

no presente estudo. 

Áreas vistoriadas sem registro - DL-163 1980 1990 2000 

Classe 
Área 

(km
2
) 

Área 

(km
2
) 

Área 

(km
2
) 

Mata Atlântica 6,6321 2,4705 6,4242 

Pasto 2,3679 0,2547 2,2536 

Nuvem  6,3207  

Total 9,0000 9,0459 8,6778 

 

3.2.3.3 - A lacuna na distribuição de Callicebus 

 

Os levantamentos de Callicebus realizados na área de estudo (Marques et al., 

2013a, 2013b; Jerusalinsky, 2013) apontaram para uma possível lacuna na distribuição 

do gênero na região, correspondendo à área de contato entre as espécies C. 

barbarabrownae e C. coimbrai, e também a região de ecótono entre os biomas Caatinga 

e Mata Atlântica, conhecida localmente como o Agreste. A existência desta lacuna na 

distribuição do gênero poderia refletir as diferenças ecológicas entre as duas espécies, 

reforçando a conclusão de que sejam altamente adaptadas às condições ecológicas 

encontradas em seus respectivos biomas. A distribuição alopátrica das espécies 

reforçaria também seu status como espécies verdadeiras. Entretanto, ainda existe a 

possibilidade de que este fenômeno seja um resultado do padrão recente de 
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desmatamento, ao contrário de um padrão ecológico natural. Neste caso, a análise 

multitemporal do processo de desmatamento poderia fornecer insights valiosos sobre os 

fatores envolvidos. 

Realizamos um recorte desta área onde se encontra a lacuna de distribuição do 

gênero (Figura 3.52) e quantificamos as classes de cobertura (Tabela 3.19), mostrando, 

nas duas extremidades, alguns pontos de registro do macaco guigó, para indicar 

claramente a região com as áreas vistoriadas sem registro. Também utilizamos a 

estratégia anterior de análise, selecionando células aleatórias na área (Figura 3.53), para 

avaliar em maior detalhe o entorno dos pontos registrados em campo, de acordo aos 

modelos teóricos de fragmentação (a) e de redução de núcleo (b). As células foram 

analisadas apenas para as décadas de 1980 e 2000, já que nesta região, na década de 

1990 houve uma extrapolação da classe Mata Atlântica. 

As células analisadas correspondem, quase na totalidade, ao modelo de 

fragmentação (a). As células referentes ao registro para as duas espécies C. 

barbarabrownae (Figuras 3.54 e 3.55, Tabela 3.20) e C. coimbrai (Figuras 3.56 e 3.57, 

Tabela 3.21), extinção local (Figuras 3.58 e 3.59, Tabela 3.22) e para as áreas 

vistoriadas sem registro (Figuras 3.60 a 3.69 e Tabelas 3.23 a 3.27) estão distribuídas 

nos biomas Caatinga e Mata Atlântica. Somente uma célula apresentou características 

relacionadas ao modelo de redução de núcleo (b) para uma área vistoriada sem registro 

no bioma Mata Atlântica (Figuras 3.60 e 3.61, Tabela 3.23). 

 



113 

 

 

 

 

 
Figura 3.52 – Recorte indicando a lacuna de registro de Callicebus em Sergipe. 

 

Tabela 3.19 - Área das classes presentes no recorte nas décadas de 1980 e 2000. 

 Recorte 

 1980 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea  226,3140 241,2090 

Caatinga arbórea-arbustiva 196,5816 440,5437 

Caatinga arbustiva 1.743,4809 1.614,3849 

Mata Atlântica 1.602,6930 1.153,0935 

Pasto 2.572,2198 4.232,7198 

Nuvem 1.883,687 511,3683 

Hidrografia 138,197 141,0156 

Total 8.363,1726 8.334,3348 
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Figura 3.53 – Células selecionadas para análise. 
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Figura 3.54 – Célula CO-142 – registro de ocorrência de Callicebus barbarabrownae 

(X 677219,689, Y 8890295,735), (X 679045,336, Y 8890501,610) Gararu, SE. Imagens 

de satélite das décadas de 1980 (01/01/1987) e 2000 (07/12/2006) com suas respectivas 

classificações.  

 

 
Figura 3.55 - Relevo referente à célula CO-142, com altitude máxima de 

aproximadamente 160 m. Modificado de EMBRAPA, 2012 
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Tabela 3.20 – Área das classes presentes na célula CO-142 para duas décadas analisadas 

no presente estudo. 

Callicebus barbarabrownae - CO-142 1980 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea  0,3051 0,6606 

Caatinga arbórea-arbustiva 0,4275 1,9512 

Caatinga arbustiva 6,2685 3,8547 

Pasto 1,9989 2,5317 

Total 9,0000 8,9982 

 

 

 
Figura 3.56 – Célula CY-159 - registro de ocorrência de Callicebus coimbrai (X 

728193,401 Y 8860720,481), Cedro de São João, SE. Imagens de satélite das décadas 

de 1980 (01/01/1987) e 2000 (07/12/2006) com suas respectivas classificações.  
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Figura 3.57 - Relevo referente à célula CY-159, com altitude máxima de 

aproximadamente 90 m. Modificado de EMBRAPA, 2012. 

 

Tabela 3.21 – Área das classes presentes na célula CY-159 para duas décadas analisadas 

no presente estudo. 

Callicebus coimbrai - CY-159 1980 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) 

Mata Atlântica 3,0222 2,0232 

Pasto 5,9292 6,5241 

Hidrografia 0,0486 0,0459 

Nuvem 0 0,4059 

Total 9,0000 8,9991 

 



118 

 

 

 

 
Figura 3.58 – Célula CG-137 - extinção local (X 663547,667, Y 8914360,773), Porto da 

Folha, SE. Imagens de satélite das décadas de 1980 (01/11/1987), 1990 (17/10/1999) e 

2000 (17/03/2011 e 07/12/2006) com suas respectivas classificações.  

 

 
Figura 3.59 - Relevo referente à célula CG-137, com altitude máxima de 

aproximadamente 230 m. Modificado de EMBRAPA, 2012. 
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Tabela 3.22 – Área das classes presentes na célula CG-137 para duas décadas analisadas 

no presente estudo. 

Áreas vistoriadas sem registro - CG-137 1980 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea  0,0180  0 

Caatinga arbórea-arbustiva 0,0549 0,0864 

Caatinga arbustiva 1,7028 0,4455 

Pasto 5,0139 8,4681 

Nuvem 2,2104 0  

Total 9,0000 9,0000 

 

 

 
Figura 3.60 – Célula CU-153 - áreas vistoriadas sem registro cima (X 710746.922, Y 

8873269.650), baixo (X 710668,796, Y 8872016,889), Aquidabã, SE. Imagens de 

satélite das décadas de 1980 (01/01/1987) e 2000 (07/12/2006) com suas respectivas 

classificações.  
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Figura 3.61 - Relevo referente à célula CU-153, com altitude máxima de 

aproximadamente 210 m. Modificado de EMBRAPA, 2012. 

 

Tabela 3.23 – Área das classes presentes na célula CU-153 para duas décadas analisadas 

no presente estudo. 

Áreas vistoriadas sem registro - CU-153 1980 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) 

Mata Atlântica 4,9941 3,8628 

Pasto 4,0059 5,1363 

Total 9,0000 8,9991 
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Figura 3.62 – Célula CO-150 - áreas vistoriadas sem registro (X 701809,223, Y 

8890458,989), Gararu, SE, (X 703070,516, Y 8888927,638) Itabi, SE. Imagens de 

satélite das décadas de 1980 (01/01/1987) e 2000 (07/12/2006) com suas respectivas 

classificações.  

 

 
Figura 3.63 - Relevo referente à célula CO-150, com altitude máxima de 

aproximadamente 110 m. Modificado de EMBRAPA, 2012. 
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Tabela 3.24 – Área das classes presentes na célula CO-150 para duas décadas analisadas 

no presente estudo. 

Áreas vistoriadas sem registro - CO-150 1980 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) 

Mata Atlântica 2,3256 1,0197 

Pasto 6,6744 7,9803 

Total 9,0000 9,0000 

 

 

 
Figura 3.64 – Célula CS-147 - áreas vistoriadas sem registro (X 693900,693, Y 

8878487,257), Gararu, SE. Imagens de satélite das décadas de 1980 (01/01/1987) e 

2000 (07/12/2006) com suas respectivas classificações.  
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Figura 3.65 - Relevo referente à célula CS-147, com altitude máxima de 

aproximadamente 190 m. Modificado de EMBRAPA, 2012. 

 

Tabela 3.25 – Área das classes presentes na célula CS-147 para duas décadas analisadas 

no presente estudo. 

Áreas vistoriadas sem registro - CS-147 1980 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) 

Mata Atlântica 0,3159 0,4698 

Pasto 8,6841 8,5302 

Total 9,0000 9,0000 
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Figura 3.66 – Célula CZ-151 - áreas vistoriadas sem registro (X 704761,196, Y 

8857007,176), Aquidabã, SE. Imagens de satélite das décadas de 1980 (01/01/1987) e 

2000 (07/12/2006) com suas respectivas classificações.  

 

 
Figura 3.67 - Relevo referente à célula CZ-151, com altitude máxima de 

aproximadamente 210 m. Modificado de EMBRAPA, 2012. 
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Tabela 3.26 – Área das classes presentes na célula CZ-151 para duas décadas analisadas 

no presente estudo. 

Áreas vistoriadas sem registro - CZ-151 1980 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) 

Mata Atlântica 4,3281 3,3345 

Pasto 4,6719 5,6367 

Total 9,0000 8,9712 

 

 

 
Figura 3.68 – Célula CQ-141 - áreas vistoriadas sem registro (X 674481,378, Y 

8883814,753), Nossa Senhora da Glória, SE. Imagens de satélite das décadas de 1980 

(01/01/1987) e 2000 (07/12/2006) com suas respectivas classificações. 
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Figura 3.69 - Relevo referente à célula CQ-141, com altitude máxima de 

aproximadamente 220 m. Modificado de EMBRAPA, 2012. 

 

Tabela 3.27 – Área das classes presentes na célula CQ-141 para duas décadas analisadas 

no presente estudo. 

Áreas vistoriadas sem registro - CQ-141 1980 2000 

Classe Área (km
2
) Área (km

2
) 

Caatinga arbórea  0,7461 1,1052 

Caatinga arbórea-arbustiva 0,6192 1,0278 

Caatinga arbustiva 7,0011 2,5776 

Pasto 0,6336 4,2795 

Total 9,0000 8,9901 

 

Analisando as células na totalidade, apenas a célula CU-153 (Figura 3.60), 

referente ao modelo de redução de núcleo (b) apresenta um cenário favorável à presença 

do macaco guigó, pois comparada com outras áreas já analisadas, possui fragmentos 

relativamente grandes de mata. Entretanto, foram realizadas três visitas na área e não foi 

encontrado o macaco nem mesmo através de relatos. Como existem, nesta área, 

fragmentos de tamanho relativamente grandes (> 50 ha), em relação às necessidades dos 

guigós, as evidências parecem reforçar a conclusão de que a ausência de Callicebus 

desta área seja um fenômeno natural. Ou seja, em outras áreas de Mata Atlântica com 

paisagem semelhante, C. coimbrai está quase sempre presente, pelo menos em uma ou 

outra localidade. 

Por outro lado, a maioria dos cenários (Figuras 3.62 a 3.69) indica índices de 

desmatamento elevados que podem ter causado a extinção de paopulações de guigós. 
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Em praticamente todos os cenários houve expansão do pasto e redução da vegetação 

nativa. Outro fator observado é a reduzida presença de corpos d’água, dificultando 

encontrar matas ciliares que são favoráveis à sobrevivência do gênero. A soma destas 

evidências indica, então, um possível cenário de densidades populacionais baixas e/ou 

lacunas na distribuição do gênero nesta região, que teria sido reforçado pelo padrão de 

desmatamento em décadas recentes. Neste caso, seria difícil identificar com precisão a 

extensão do fenômeno, embora no cenário atual, estaria certamente em expansão. 

Entretanto, considera-se esta análise ainda preliminar, e que, para um diagnóstico mais 

conclusivo, seriam necessários, tanto a coleta de mais dados em campo, sobre a 

ocorrência do animal, principalmente em áreas limítrofes, como uma análise mais 

criteriosa dos dados de sensoriamento remoto. 

 

3.3 – Subsídios para conservação e manejo 

 

A partir da descrição do histórico de desmatamento podemos identificar áreas 

prioritárias para implementação de estratégias de conservação, preservação e 

restauração (Maldonado, 2005). Os mapas gerados, Figuras 3.11a, 3.12a, 3.13a, 

auxiliarão na identificação áreas que podem servir como base para elaboração e 

direcionamento de instrumentos para monitoramento do uso da terra e conservação da 

cobertura vegetal, ajudando a manutenção ambiental da região, visando à proteção 

ambiental e apoio técnico aos diferentes usos da terra na região. 

Também se buscou verificar alguns aspectos para encontrar padrões de 

desmatamento, localização de áreas que ainda permanecem conservadas por décadas e 

demais feições, que possam ser utilizadas nestas estratégias (Mendes, 2010; Santos Jr. 

2010). Além das áreas de revisita, identificamos áreas que podem ser recomendadas 

para conservação e proteção e ao mesmo tempo para realização de visitas, já que ainda 

não tem registros na área, a fim de coletar dados referentes a presença/ausência do 

macaco guigó (Figura 3.70). Identificamos em campo, que estas áreas sofrem pouco 

influência antrópica, muitas pelo difícil acesso, relevo acentuado e distâncias dos 

centros urbanos, o que podemos sugerir estudos de outras espécies animais e vegetais.  
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Figura 3.70 – Exemplo de áreas, circuladas em vermelho, para visitas. 

 

Além disso, através das análises dos dados de classificação conjugados com os 

dados de a presença/ausência do macaco guigó, identificamos áreas potenciais para a 

sobrevivência do macaco. Estas áreas devem ser divulgadas e repassadas à órgãos que 

trabalham com este tipo de gênero, como é o caso do CPB-ICMBio (Centro Nacional  

de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros) para que tenham especial atenção e 

que ações de proteção e conservação sejam tomadas. Alguns exemplos de áreas com 

fragmentos grandes, principalmente encontrados no modelo de redução de núcleo, 

podem ser observados nas sessões 3.2.3.1 e 3.2.3.2 desta tese. 

Todo o acervo georreferenciado desta tese, imagens de satélite, dados vetoriais e 

mapas temáticos, estarão disponíveis a comunidade científica e acadêmica, com a 

finalidade de divulgação e orientação para futuros trabalhos que estejam dentro da 

mesma área de estudo. Também servirão como instrumento estratégico nas tomadas de 

decisões, por parte dos planejadores e pesquisadores, juntamente com a comunidade 

local, que buscam combinar o desenvolvimento socioeconômico e manter e preservar a 

qualidade ambiental de um determinado território. 
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CONCLUSÕES 

 

De um modo geral, podemos dizer que a utilização de imagens multitemporais 

do satélite Landsat 5 se mostrou uma ferramenta útil para o monitoramento e 

mapeamento dos biomas Mata Atlântica e Caatinga. As imagens obtidas através do 

sensoriamento remoto proporcionam uma visão de conjunto multitemporal de extensas 

áreas da superfície terrestre (Florenzano, 2005). Esta visão sinóptica do meio ambiente 

ou da paisagem possibilita estudos regionais e integrados, envolvendo vários campos do 

conhecimento (Câmara, 2005). Elas mostram os ambientes e a sua transformação, 

destacam os impactos causados por fenômenos naturais, como as inundações e a erosão 

do solo, e antrópicos, como os desmatamentos, as queimadas, a expansão urbana 

(Lorena et al., 2001).  

Através das imagens de satélite o ambiente mais distante ou de difícil acesso 

torna-se mais acessível, possibilitando obter imagens periódicas que nos auxiliam no 

monitoramento, gerenciamento, controle e fiscalização da região (Novo, 2011). Mesmo 

com algumas dificuldades em relação à resposta espectral, quando se trata de alvos 

semelhantes, como tipos de vegetação, a diferença no comportamento espectral de dois 

ou mais tipos de vegetação pode não ser tão marcante a ponto de ser percebida em 

imagens de satélites (Moreira, 2012). Encontramos este tipo de dificuldade 

principalmente no bioma Caatinga, onde as feições são muito parecidas, entretanto, 

conseguimos obter uma discriminação aceitável das três categorias de Caatinga 

(arbórea, arbórea-arbustiva e arbustiva) propostas no trabalho. Outro fator 

extremamente importante no uso de imagens de satélite é o georreferenciamento, o 

registro das imagens de satélite, para que estas se encaixem o mais corretamente 

possível quando temos que utilizar várias cenas para mapear uma região (INPE, 2010). 

O erro obtido no registro das imagens foi muito satisfatório, onde atingimos um erro 

menor que meio pixel variando de 0,403 a 0,498 pixel, ou seja, menor que 15 metros. É 

um erro aceitável já que a resolução espacial da imagem gerada pelo satélite Landsat 5 é 

de 30 metros (Maldonado, 2005). 

Uma característica muito importante deste estudo foi o trabalho de campo, que 

se tornou o grande diferencial, já que a ampla quantidade de dados coletados em campo 

(750 registros através do receptor GPS e aproximadamente 8000 fotos) ajudou bastante 

na identificação das feições nas imagens de satélite e na classificação. Alguns 
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imprevistos, como chuvas torrenciais, dificultaram a coleta ou modificaram a rota de 

trabalho, assim como a dificuldade de acesso e conhecimento local sobre estradas 

alternativas. Mesmo assim, conseguimos coletar pontos de controle em quase toda a 

área. Além dos dados de campo, as novas imagens de Índice de Vegetação e Análise de 

Componentes Principais, geradas para auxiliar na classificação das imagens, ajudaram 

na discriminação mais refinada dos tipos de alvos que foram analisados. 

Através da classificação supervisionada utilizando o classificador por Distância 

Euclidiana, distinguimos as classes analisadas no estudo: Caatinga arbórea, incluindo 

mata ciliar com árvores altas e fragmentos de vegetação com árvores altas e próximas a 

cursos d’água; Caatinga arbórea-arbustiva, incluindo árvores de porte médio com dossel 

fechado, árvores de porte médio com dossel semiaberto e árvores de porte médio 

mescladas com arbustos, novamente estes tipos de feições possuem um resposta 

espectral muito parecida; Caatinga arbustiva, incluindo arbustos verdes e arbustos secos 

com porte médio e baixo; Mata Atlântica, incluindo mangue, restinga e mata ciliar; 

Pasto, Área urbana e outros componentes. A partir das classificações, podemos observar 

uma evolução do desmatamento entre as décadas, mais visível na Mata Atlântica e entre 

a transição dos biomas, assim como grandes áreas de Caatinga arbórea-arbustiva que se 

mantiveram conservadas nas três décadas. De acordo as análises (Seção 3.2.3.1) dos 

registros do C. barbarabraownae, podemos observar que a Caatinga arbórea-arbustiva é 

um habitat apropriado para a sobrevivência do macaco guigó, pois a maioria dos 

registros de ocorrência está localizada em fragmentos desta categoria de Caatinga. 

Mesmo com grandes áreas conservadas, também observamos o desmatamento na 

Caatinga, onde os maiores motivos pela alteração do bioma são para fins agrícolas e 

energéticos, como a extração de mata nativa para a produção de lenha e carvão vegetal 

destinado às fábricas gesseiras, de cerâmica e ao setor de produção siderúrgica (Hauff, 

2010). 

A devastação da Mata Atlântica acelerou exponencialmente no século XX 

devido ao grande crescimento populacional, a industrialização e ao mesmo tempo uma 

extensa rede de ferrovias ao longo da mata facilitou a abertura de novas áreas de cultivo, 

a caça descontrolada, a exploração desordenada da madeira e a expansão de núcleos 

urbanos (Câmara, 2005). Estas mudanças ambientais continuam acontecendo e 

atualmente, os fragmentos são muito pequenos e por isso mesmo, pouco viáveis no 

médio e longo prazo (MMA, 2003), tanto para a manutenção da própria mata como para 

as populaçãos de guigós. Este é um dos motivos das preocupações atuais e mostra 
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claramente a necessidade de mudanças prementes no padrão de uso do solo para que a 

riquíssima biodiversidade destes ecossistemas possa ser mantida (Lagos & Muller, 

2007).  

Para a região de transição entre os biomas, conhecida como Agreste, Marques et 

al. (2013a, b) e Jerusalinsky (2013) já haviam questionado a possível presença de uma 

lacuna natural na distribuição do gênero Callicebus nesta região. A partir das nossas 

análises, identificamos poucas áreas com cenários favoráveis à presença do macaco 

guigó, ou seja, poucos fragmentos relativamente grandes (> 50 ha). Na célula com 

maior potencial para a presença do guigó (CU-153), com fragmentos de tamanho mais 

adequado para sustentar populações, existem três localidades sem registro de 

ocorrência, incluindo evidências da ausência histórica do animal na região. O cenário 

atual de desmatamento, com fragmentos de tamanho muito reduzido separados por 

grandes áreas de pasto, sugere o reforço do fenômeno natural, que poderia até ter 

resultado na expansão da lacuna na ocorrência de guigós nesta região.  

Além disso, o presente estudo mostra uma carência de matas ciliares e corpos 

d’água na região, o que cria cenários desfavoráveis para a sobrevivência dos guigós. 

Considerando que estes resultados sejam preliminares, o mais adequado seria realizar 

revisitas a campo para coletar mais informações sobre a ocorrência do macaco, 

juntamente com análises mais detalhadas em relação ao sensoriamento remoto. Uma 

proposta seria utilizar imagens de melhor resolução espacial, para detalhar os usos e 

cobertura do solo da região e poder descrever com melhor precisão as áreas de pasto 

encontradas neste trabalho, assim como, o maior detalhamento dos fragmentos de 

vegetação. 

A classificação apresentou um problema no recorte das cenas classificadas, nas 

décadas de 1980 e 2000, onde ocorreram mudanças de classes de alguns polígonos, 

duplicando as classes e deixando visíveis os polígonos reclassificados. Este problema 

foi resolvido na realização do cálculo das áreas, onde eliminamos os polígonos com 

sobreposição diretamente na tabela de atributos correspondente a cena. Para a década de 

1990, o maior problema encontrado foi a superestimativa da classe Mata Atlântica. Este 

fato pode acontecer devido à resposta espectral da cena, além da grande quantidade de 

nuvens. Estes dois fatores influenciam na classificação, já que todas as respostas 

espectrais de todos os pixels são levadas em consideração, inclusive as respostas das 

nuvens (INPE, 2012). Geralmente as sombras das nuvens são classificadas como mata e 

as nuvens como pasto. Não inserimos a classe nuvem nas classificações, porque 
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causaria muito mais confusão, já que as cenas possuem alvos com respostas espectrais 

muito semelhantes.  

Por isso a classe nuvem foi digitalizada manualmente no software SPRING 5.2.4 

para depois ser agrupada na classificação para as três décadas. O ideal seria fazer 

recortes na imagem e classificar por partes, tentando eliminar a maior quantidade de 

nuvens possível, além de coletar mais pontos de controle em campo na região para 

tentar resolver esta superestimativa. Além disso, recomenda-se também a análise dos 

dados pluviométricos, através da obtenção das médias mensais pluviométricas da área 

de estudo, os quais se tornariam imprescindíveis para uma escolha correta das imagens 

de satélite já que a resposta espectral da vegetação tem grande variabilidade com a 

presença de água (MCT, 2011). Trabalhos realizados relacionando dados espectrais, 

principalmente o Índice de Vegetação com a precipitação pluvial, como por exemplo, 

Verona et al., (2005), demonstram que a vegetação relaciona-se positivamente com a 

precipitação, indicando que um possível aumento na quantidade de chuva pode 

evidenciar um aumento da atividade fotossintética e da reflectância da vegetação, ou 

diminuição da reflectância  quando a precipitação é  baixa. Segundo Maldonado (2005), 

a dinâmica climática encontrada no bioma caatinga apresenta variações multitemporais 

significativas que se refletem na dinâmica da paisagem.  

Para as três décadas, as áreas totais de classificações foram diferentes da área 

real no terreno devido às sobreposições das cenas classificadas. Isto ocorreu devido aos 

recortes realizados para eliminar a maior quantidade de nuvens, além dos recortes feitos 

para o próprio processamento das imagens, já que o computador não conseguia finalizar 

o processamento para cenas grandes. Algumas cenas tiveram que ser divididas, pois o 

processamento durava mais 24 horas, ocasionando erros e o fechamento do programa. O 

mesmo limite foi utilizado para o recorte de duas ou mais cenas, o que causou a 

sobreposição na realização dos mosaicos e as diferenças das áreas. O mosaico é 

sinônimo de junção de mapas, ou seja, mapas separados, porém adjacentes, são 

automaticamente agrupados em um único mapa (Miranda & Coutinho, 2004), fator 

primordial neste estudo. O produto final do mosaico é uma imagem ou um mapa 

topologicamente consistente.  O processo de mosaicagem das cenas classificadas, a 

partir dos resultados obtidos para cada década apresentou estes problemas de 

sobreposição, já que os recortes foram todos realizados manualmente, pois as 

ferramentas automáticas para este tipo de procedimento não leva em consideração a 

distribuição das nuvens nas cenas.  
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Com o agrupamento das nuvens e da hidrografia nas cenas classificadas, os 

dados foram checados diretamente na tabela de atributos, onde os polígonos com duas 

classificações, por exemplo, Pasto/Nuvem, foram modificados, eliminando a classe 

diferente da Nuvem. O mesmo foi feito para a classe hidrografia. A grande porcentagem 

de nuvens nas três décadas dificultou a interpretação dos dados de uma maneira geral, 

pois a distribuição e quantidade das nuvens em cada década foram diferentes. Além 

disso, as nuvens também dificultaram as análises em relação à presença/ausência dos 

macacos guigós, principalmente para os C. coimbrai, já que estes habitam a Mata 

Atlântica que é a região que possui mais cobertura de nuvens pela proximidade ao 

litoral. 

Foram coletados 279 registros de presença/ausência do macaco guigó, no 

período de 1999 a 2012, divididos nas categorias: registro de presença, relatos não 

confirmados, extinções locais e áreas vistoriadas sem registro. A análise destes dados 

foi realizada de acordo com os dois modelos teóricos criados, o de fragmentação e o de 

redução de núcleo. O registro das espécies, sobrepostos com a classificação das três 

décadas e com a grade de 3 x 3 km criada para análises locais, foi realizado para os dois 

modelos. Os resultados indicaram que podemos selecionar cenários mais propícios para 

a sustentação das populações, sendo estes os que apresentem fragmentos grandes, com 

conexão e pouco isolamento, encontrados com maior freqüência para o modelo de 

redução de núcleo. Verificamos que alguns registros de extinção local devem ser 

revisitados, já que estão muito próximos a fragmentos grandes de vegetação com 

condições adequadas para a manutenção de populações. O mesmo aconteceu para 

algumas áreas com registro de relatos não confirmados que também estão muito 

próximos ou dentro de fragmentos grandes de vegetação.  

A partir destes resultados, podemos observar que o macaco guigó tem 

capacidade de ocorrer em diferentes tipos de cenários, tanto em fragmentos maiores e 

mais conservados, como em fragmentos menores, mas com conexão, observados nos 

resultados da classificação multitemporal ao longo das três décadas. Segundo Santos Jr. 

(2010), a distribuição dos guigós pode não ser regulada diretamente pela qualidade do 

fragmento, mas pelo processo histórico do uso do solo e ocupação humana, que pode ter 

confinado populações em fragmentos que não são accessíveis para o uso econômico, 

por exemplo, as encontradas em regiões mais elevadas. 

Recomenda-se também, para áreas selecionadas como prioritárias para manejo, 

conservação e proteção, o uso de imagens de alta resolução. O uso desses dados permite 
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realizar mapeamentos e monitoramentos detalhados de alvos na superfície terrestre 

(Pinheiro, 2003). Estas imagens são utilizadas para área menores, já que o 

processamento é mais demorado devido ao volume dos dados. Outra solução seria 

utilizar imagens hiperespectrais, com centenas de bandas espectrais, as quais conseguem 

descriminar com maior precisão as diferenças espectrais dos alvos. Estes tipos de 

imagens, com melhores resoluções espaciais e espectrais, geralmente tem um custo 

elevado, o que dificulta, principalmente utilizá-las em trabalhos acadêmicos. O 

detalhamento pode chegar a centímetros, já que existem imagens com 50 cm de 

resolução espacial (Engesat, 2010). O ideal seria realizar parcerias com instituições 

municipais, estaduais e federais que adquirem estas imagens de alta resolução para 

facilitar o acesso a estes tipos de informação. Para este trabalho, não necessitaríamos de 

imagens com resolução espacial tão pequena na ordem de cm, mas imagens com 

resolução de 5 ou 10 metros, de satélite SPOT, seriam muito satisfatórias.  

Todo o acervo de informações georreferenciado desta tese, como as imagens de 

satélite para as três décadas, as cenas classificadas, os dados vetoriais, os recortes, etc., 

estarão disponíveis a comunidade acadêmica através de arquivos que serão gerados após 

a finalização das correções deste trabalho. Este acervo, em formato compatível com a 

maioria dos sistemas de informações geográficas de mercado, apoiará projetos e 

pesquisas que se localizem dentro da mesma área de estudo. 

Em função do atual desenvolvimento tecnológico em que o país se encontra, é 

prioridade a implantação de meios necessários à vigilância e proteção do seu imenso 

território, onde se encontra um patrimônio inestimável de recursos renováveis e não-

renováveis, cujo aproveitamento ainda está longe de ser pleno (Martins Souza Filho et 

al., 2006). Da mesma forma, deve ser estimulada a formação e fixação de pessoal 

qualificado em geotecnologias, de modo a permitir maior rapidez na extração de 

informação geoambiental (Florenzano, 2005). As geotecnologias referentes ao 

sensoriamento remoto e aos SIGs estão cada vez mais interligadas. Suas aplicações nos 

diferentes campos do conhecimento têm aumentado (Câmara & Davis, 2004). Essas 

tecnologias tem uma vasta aplicação, entretanto, o potencial delas nos estudos 

ambientais não tem sido suficientemente explorado. Isto ocorre em grande parte devido 

à deficiência e à falta de formação continuada de muitos profissionais, essencial para 

acompanhar os crescentes avanços tecnológicos.  

Algumas sugestões para a conservação do macaco guigó (Mendes, 2010; 

Marques, 2010; Souza-Alves, 2010; Hilário, 2013; Jerusalinsky, 2013) incluem a 
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recomposição de matas ciliares e consequente reconexão dos remanescentes florestais 

permitindo o fluxo de indivíduos entre esses fragmentos; ações de manutenção dos 

fragmentos com populações; desenvolvimento de estudos sobre a dinâmica 

populacional na paisagem fragmentada; implementação de unidades de conservação; 

incentivo à criação de RPPNs; fiscalização de combate ao desmatamento. Estratégias 

específicas também devem ser desenvolvidas para os biomas Caatinga e Mata Atlântica, 

e também para diferentes cenários de desmatamento, fragmentação de habitat e impacto 

local. 

Com as análises detalhadas das células compostas pela classificação 

multitemporal conjugadas com os dados de presença/ausência do macaco guigó, 

podemos identificar áreas estratégicas e ao mesmo tempo monitorá-las através das 

análises temporais com imagens de satélite. Isto permite que seja feito o 

acompanhamento da evolução das características ambientais de toda área estudada ao 

longo de qualquer período de interesse, atualizando-se os dados sempre que necessário 

permitindo realizar diagnósticos ambientais confiáveis. A delimitação e quantificação 

do desmatamento através do processamento de imagens de satélite podem apoiar ações 

de fiscalização e combate a ações ilegais, e com isso, dotar os governos de capacidade 

para o monitoramento da cobertura florestal, permitindo uma maior eficiência das 

políticas públicas voltadas à conservação e uso sustentável visando a redução destes  

desmatamentos. As metodologias e técnicas de SIGs utilizadas neste trabalho podem ser 

utilizadas para outros estudos de fauna e flora dependentes da evolução temporal, 

localização e quantificação da vegetação.  

 

As conclusões principais desta tese são: 

 

(a) A abordagem multitemporal nos oferece ferramentas eficazes para o monitoramento 

do desmatamento através da delimitação, localização e quantificação das áreas 

degradadas ao longo do tempo, apesar de alguns problemas encontrados, como a grande 

quantidade de nuvens e a dificuldade nos processamentos das imagens, devido ao 

grande volume dados.  

(b) O padrão histórico de desmatamento se repete nos dois biomas. Estes padrões 

dependem muito de fatores locais como desmatamento, crescimento urbano, criação de 

estradas, expansão agrícola, atividades mineradoras. Existe uma tendência de 
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fragmentação, nos dois biomas, entretanto é mais perceptível para a Mata Atlântica, que 

afeta ainda mais a distribuição da espécie relacionada a este bioma, o C. coimbrai. 

(c) Devido ao crescimento natural dos centros urbanos, as áreas de vegetação adjacentes 

sofrem maior degradação, assim como em abertura de novas estradas e rodovias, 

exploração mineral, atividades agrícolas, implantação de dutos, como vimos na área de 

estudo. Também identificamos que áreas com relevo mais acentuado, assim como 

regiões mais altas, tendem a ser menos degradadas. 

(d) Identificamos dois modelos básicos de degradação, o de fragmentação e o de 

redução de núcleo. O de fragmentação apresenta cenários que indicam a maior 

probabilidade de extinção da espécie, devido à falta de conexão, o isolamento e o 

tamanho reduzido dos fragmentos, enquanto os de redução de núcleo, que apresentam 

fragmentos grandes e conectados são mais favoráveis a manutenção de populações e 

apresenta indicativos de manejo, embora seja claro que a fragmentação causa a maior 

perda de habitat. 

(e) Pelo que foi visto, apesar das dificuldades, conseguimos bons resultados a partir da 

metodologia aplicada, já que a grande quantidade de dados disponíveis sobre as 

espécies possibilitou um maior detalhamento sobre suas distribuições. A aplicação desta 

metodologia pode seguir os mesmos padrões, onde o mais adequado seria escolher 

espécies, ecossistemas e biomas, que tenham uma boa quantidade de dados disponíveis. 
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Anexo 

 

Perfis do solo: 

Horizonte O: camada orgânica superficial. É constituído por detritos vegetais e 

substâncias húmicas acumuladas na superfície, ou seja, em ambientes onde a água não 

se acumula (ocorre drenagem). É bem visível em áreas de floresta e distingui-se pela 

coloração escura e pelo conteúdo em matéria orgânica (cerca 20%). 

Horizonte A: camada mineral superficial adjacente à camada O ou H. É o horizonte 

onde ocorre grande atividade biológica o que lhe confere coloração escurecida pela 

presença de matéria orgânica. Existem diferentes tipos de horizontes A, dependendo de 

seus ambientes de formação. Esta camada apresenta maior quantidade de matéria 

orgânica que os horizontes subjacentes B e C. 

Horizonte E ou B: camada mineral situada mais abaixo do horizonte A. Apresenta 

menor quantidade de matéria orgânica, e acúmulo de compostos de ferro, argila e 

minerais. Ocorre concentração de minerais resistentes, como quartzo em pequenas 

partículas (areia e silte). É o horizonte de máximo acúmulo, com bom desenvolvimento 

estrutural. 

Horizonte C: camada mineral de material inconsolidado, ou seja, por ser relativamente 

pouco afetado por processos pedogenéticos, o solo pode ou não ter se formado, 

apresentando-se sem ou com pouca expressão de propriedades identificadoras de 

qualquer outro horizonte principal. 

Horizonte R: camada mineral de material consolidado, que constitui substrato rochoso 

contínuo ou praticamente contínuo, a não ser pelas poucas e estreitas fendas que pode 

apresentar (rocha). 


