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Intl'"od•Jcao 

A Amazonla e a maior area de floresta ~l'"opical.do mundo. Ela 
abrange regioes de nove palses diferentes> contendo o maior 
numero de especies animais e vegetais do planeta. A remocao de 
aproximadamente 10% da sua cobertura florestal original> a 
construcao de grandes hidreletricas, exploracao mineral, bem como 
outras alteracoes ambientais> e a expansao das atividades humanas 
nao planejadas, coloca em risco este Imenso patrimonfo blologico 
dos países amazonices, que uma vez perdido nao podera ser 
recuperado. 

Este quadro fez com que, no final de 1988, um conjunto de 
cientistas que desenvolvem trabalhos sobre a Amazonla, sentisse a 
necessidade de somar esforces para a realizacao de um evento que 
permitisse aglutinar o conhecimento hoJe. existente sobre os 
valores biologicos desta area do planeta. Assim iniciou-s~ todo 
um conjunto de acoes destinadas a reunir um grupo··de cientistas 
das mais diversas especial idades, com reconhecida experiencla na 
regiao e representando todos os .paises amazonicos, visando um 
maior intercambio de conhecimento sobre o assun~o. 

Estudos previos do IBDF para a Amazonia brasileira, os 
refugies do Pleistoceno indicados com base em trabalhos de alguns 
especialistas, e outros poucos estudos, eram, ate entao, o que se 
tinha para embasar as Iniciativas conservacionistas. Assim foi 
criado um metodo de trabalho que pud~sse reunir e atualizar o 
grau de conhecimento dos va1o~es biologicos da Amazonia e suas 
posslveis necessidades futuras de pesquisa. Apos articulacao 
entre os varios paises atrave~ de orgaos do governo, institutos 
de pesquisa, e diversas fundacoes, foi decidido a realizacao de 
uma reuniao em Manaus no Inicio de i990. ~ 

Esta foi a forma encontrada para que os dados ja disponlveis 
sob~e a distrfbuicao de especies na Amazonla, resultantes de 
varias anos de pesquisa, pude~sem sir reunidos e organizados em 
um so documento que fosse acessivel a planeJadores, políticos, e 
ao publico em geral, estimulando desta maneira o desenvolvimento 
de planos de acao para a regiao, com base cientifica. Assim 
sendo, decidiu-se que um mapa das regioes prioritarias para os 
valores blolog/cos da Amazonla e sua conservacao, ainda que em 
forma preliminar, seria a melhor maneira de concentrar essas 
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inforrnacoes em um so documento. 

O termo conservacao foi utilizado por ter um sentido amplo, 
que engloba tanto a preservacao de areas como a sua utllizacao de 
maneira racional e sustentada. 

Dinamica de Trabalho 

No processo que antecipou o Workshbp foram encomendados 
informes dos conhecimentos biologlcos existentes para cada pais e 
produzidos mapas basices de trabalho da regiao amazonica. 

O Workshop 90 foi Iniciado com o trabalho ~e 9 grupos, 
denominados de primeira ordem: Sistematica Vegetal, Ecologia 
Vegetal, Mamiferos, Oinitologia, Herpetologla, Ictiologia, 
Entomologia, Geomorfologia. e Unidades de Conservacao. 

Ajustes de ínformacoes e intensos debates foram promovidos 
nestas reun.ioes pelos cientistas, que tiveram uma oportunidade 
unica de discutir e atual lzar seus conhecimentos sobre esta vasta 
areado continente Sul Americano. A selecao de areas de maior 
importancia foi objeto de ampla discussao por ,tres dias. 

Com o desenrolar da primeira fase foram pr6duzido~, para 
cada um dos sete grupos biologlcos acima mencionados, mapas 
tematicos e fichas de lnformacoes cientificas com a Justiffcatlva 
para a escolha de cada area. 

Apos tres dias, os mapas e fichas produzidos na primeira 
fase pelos biologos foram apresentados e discutidos em reuniao 
interna pelos dois grupos de segunda ordem: Botanlca e Zoologia. 

As areas selecionadas pelos botan/cos e zoologos foram 
reunidas em dois mapas, apos ampla discussao entre os cientistas. 
Flnalrnent~ foi produzido um mapa preliminar de .prioridades 
biologicas para a regiao arnazonlca, com seus respectivos 
relatorios. 

Paralelamente, os especialistas em Geomorfologfa trabalharam 
na selecao de areas prloritarias sob o ponto de vista dos fatores 
fislcos (clima, regime hidrico, topografia, fragilidade de solos 
e outros). 

O grupo de Unidades de Conservacao discutiu a situacao geral 
das areas protegidas Ja exlstintes na regiao amazonlca, bem como 
os p1roblema..s e x I s t en t e s para s eu désenvolvimento. Fonim abordadas 
pollticas e fatores Importantes para a analise e planejamento 
futuro de como preservar, conservar, e manejar areas 
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identificadas corno prioritarias. 

Em todos os dias houve reunioes do Comite Organizado~ para 
ajustes e refinamento das declsoes dos grupos de trabalho. 

Resultados 

Foi produzido um mapa prelimlna~ Identificando·· ~s areas de 
maximo valor biologico da reglao, icompanhado das Justificativas 
para a escolha de cada uma delas. O valor de'ste mapa e conter a 
í n+or mac ao b iolog ica de flo1"a e fàunà, ,integrada e de maneira 
homogene~ para toda i Amazonla~ lnformacao lnedita a~e entao. · 

As areas biologicamen~e impor~an~es foram determinadas com 
base nos conhecimentos dlsponlveis sobre a~ biog~ografi~ da 
Amazonla. Varies crlterloi foram utilizados ~urante o processo de 
determinacao das areas prioritirias, do ponto de·vlsti blologico, .· 
sendo os mais importantes o grau ··de endemtsmo e~ diversidade 
blologlca obs~rvada~ numa reilao~ :o gr~u de endemismo reflete o 
numero de especies locais que nao · sao encontradas fora daquela 
area, ao passo que a diversidade Indica o numero total de 
especies diferentes encontrada~ na area. 

Um outro produto muito importante desta reuniao foi a 
local izacao de "vazios· de informacao sobre 'dlve~sid~de e 
endemismo na reglao Amazonlca. Esse conhecimento e fundamental 
para a determlnacao de prioridades para pesquisa e levantamentos 
faunlsticos e floristices na regiao. E importante ainda mencionar 
que os resultados do Workshop nao significam que as areas nao 
demarcadas no mapa nao tenham importancia blologica, podendo 
portanto serem utilizadas para qualquer tipo de-atividade h~mana. 
As areas nao assinaladas representam areai para as quais ~Inda 
nao se tem dados cien~ificos suflcientei; ou areas que neste 
momento nao foram conslderad~~ · prloritarlas em vista da 
existencia de outras areas que necessitam uma atencao mais 
imediata. 

Sabe-se que os recursos economlcos e logist-icos para a 
conservacao de todas as areas existen~es a cur~o prazo-sao 
escassos. Assim sendo, torna-se lmportantisslma a deflnlcao de 
prioridades para a util lzacao destes recursos; facilitando a acao 
dos diversos orgaos encarregados da preservacao e conservacao do 
melo ambiente; em todos os palses amazonices. 

"1 
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Ou~ra contribuicao. deste workshop foi o encontro entre os 
diferentes cien~istas que possibilitara o intercambio de 
informacoe$. Esta colaboracao e o inicio de uma estrategia de 
longo prazo para o conhecimento completo dos slitemas blotlcos da 
Amazonla, gerando subsidias para uma preservacao mais ef~tiva dos 
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mesmos, e para a determinacao do tipo de util fzacao de recursos 
mais apropriado para cada area. 

A proposta de aca6 destinada a melhorar a implementacao das 
areas protegidas foi realizada pelo grupo Unidades de 
Conservacao. O Workshop 90 apoia todas as areas protegidas 
existentes na Amazonia, e os resultados apresentados por esse 
grupo devem ser entendidos como mais uma ferramenta de trabalho 
disponivel a todos interessados. 

O grupo de Unidades de Conservacao produziu uma lista de 
recomendacoes com sugestoes de como resolver alguns problemas que 
afetam essas areas. E preciso esclarecEr que o grupo nao avaliou 
individualmente a situacao de cada area ja existente ou proposta. 
Esta analise requer uma avaliacao detalhada a partir dos dados de 
importancia biologica gerados pelo Workshop, conjuntamente com 
dados de selo e das condicoes socioeconomicas da regJao em 
estudo. Este grupo identificou ainda, dentro de cada pais ou 
estado, as areas protegidas de maior valor biologico, 
selecionando dentro destas as tres mais valiosas, e as tres mais 
ameacadas no momento, que originaram um mapa tematlco e fichas de 
informacoes cientificas. 

Possibilidades e proJecoes futuras 

Os resultados produzidos pelo Workshop 90 poderao ser 
utilizados como um dos parametros a serem considerados pelos 
orgaos competentes por ocasiao da criacao de areas de parques 
nacionais, reservas biologicas, ou qualquer outra categoria de 
manejo existente nas legislacoes dos nove países devidamente 
r€presentadcs no Workshop. Esse esforco visa apenas determinar 
areas de maxima importancla bfologica. Cabe aos orgaos 
competentes, dentro das possibilidades reais, estabelecer o tipo 
de uso para as diversas sub-areas dentro das areas identific~as 
como prioritarias do ponto de vista biogeografico. O mapa fornece 
subsidies para o planejamento e regulamentacao do uso do 
territo~io arnazonico. 

Os coordenadores do Workshop 90, Junto com todos os 
participantes, nao pretendem encerrar aqui o exercicio de 
conhecer cada vez mais a biodiversidade da re~iao Amazonica. Pelo 
contrario, pretedem sim mostrar ao mundo a importancfa dessa 
regiao, tentando ~trair subsidies para que pesquisadores das mais 
diversos especialidades, trabalhando na Amazonla, possam 
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desempenhar cada vez melhor seu papel. 

· E necessario dizer que nem todos os pesquisadores convidados 
puderam particlpar do Workshop 90, e nao se teve portanto acesso 
a todos os dados cientificas existentes. 

Nao se considera resolvida a questao do mapeamento da 
biodiversidade da Amazonia por este workshop, mas tem-se plena 
conviccao de que os resultados deste serao um marco inicial na 
discussao desta questao. Para tanto, sera criado um banco de 
dados, baseado nas informacoes origin~is utilizadas ·no Workshop, 
que devera ser atualizado constantemente. 

Os produtos do Workshop 90 incluem a edicao de um livro, com 
mapas e fichas tematicas, a ser publicado nos proximos meses. 

Todo este trabalho deve ser entendido como um subsidio 
cientifico onde homens de ciencia colocam a disposicao da 
sociedade parcela representativa do seu conhecimento, vivido 
atraves de anos de pesquisa, divulgacao cientifica, e dedicacao 
aos interesses ~aiores da regiao amazonica. 
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SISf-VEGETAL 

GHILLEAN PRANCE 
scorr HORI 
AL GENTR\' 
t1ARGA MERl<HOVEN 
JORGE CAHACHO 
MILLIAH RODRIGUES 
BRUCE MALKER HELSOH 
CHARLES CLEHEHrs 
LlDXO CORADil'I 
HURCA PIRES 

HERPETOLOGIA 

RONALDO HE'r'ER 
LIL'r' RODRIGUEZ 
HARIO SAUDOrn 
GEORGE REBELO 
RICHARD VOGT 
ULISSES CARAHASHI 
CLEBER ALHO 
CARLOS 'r'At1ASHITA 

OBSERVADORES 

HELEHA LAHOA2URI 
ANTOHIO BRAC~ 

~FERNANDO HESQUITA 
HERBERT SCHUBART 
KENTON HILLER 
HOHAHED HAHIF" 
STAHLEY HALOHE 
CARLOS QUINTELLA 
BRUCE STEIH 
GUILHERME DE LA PEHHA 
LOU AHH OIET2 

CUIDE BEM DO MEIO AMBIENTE,ELE NÃO TEM CÓPIA! 
APOIO : XEROX DO BRASIL S.A. 

COHPOSICAO DOS GRUPOS OE TRABALHO 

ECO-VEGEíAL 

OTTO HUBE:R 
J. JACQUES DE GRAHVILLE 
OLGA HcBRIOE 
STEPHEH BECK 
IHOARGIT RAHDASS 

'f PHILU P FEARHSIOE 
PAULO KAGE'r'AHA 
MARCUS VAN ROOSMALEH 
EDUARDO LLERAS 

ICrIOLOGIA 

NAERCIO HENEZES 
SVEN O. l<ULLRHDER 
JULIO CflRAIJELLO 
ANfOHIO H. ALLISOH 
LABBI SH CHAO 

NAPAS 

IOEL'r' GRASSI RI220 
SI LVI O OLI VI ERI 
EO BACl<:US 
li. SOARES GALVAO 
ANA LUCIA OLIVEIRA 
CELEHO LOPES CARNEIRO 
EUGEHIO CAHARGO 9ROC~ 
AUREO FALEIROS 

X11AURO LEONEL JR. 
SUEL'I' AHGELO 

ORNITOLOGIA 

JURGEH HAFFER 
OAVto OREN 
TEO PAR~ER 
FERHANDO ORTIZ-CRESPO 
ROBERT B[ERREGAARD 
ROBERTO CAVALCANTE 
TAtHA SAHAIOT[ 
JEAN MARC THIOLLA'I' 
HIGEL COLLRR 

GEOH./REC. HIOR. 

EHEAS SALRTl 
MOLFGAHG .JUH~ 
JEFFEY RICHE\-' 
JUAN SALDARR[AGA 
Mil1 G. SOHBROEK 
.BRUCE FORSBERG 

X A2I Z AB • SABER 
CARL FRAILEY 

HAHIFEROS 

AtffHOH'r' R'r'LAHDS 
TOH DEFLER 
HARCIO A\'RES 
RUSS HifTERHEIER 
l<:EHT REDFORO 
JULIO CERDA 
LOUISE EMNOHS 
RUI CERQUEIRA 
ELíON COLARES 
FERNANDO ROSAS 

UHIOAOES OE CONSERVACAO 

HELIODORO SANCHEZ 
MANUEL RIOS 
HAAIA HARCOHI 
FLAVIO COELLO 
CELIO VALLE 
MARIA TERESA J. PAOUA 
SíANLE'r' HALONE 
GUILHERHE DE LA PENHA 
HARI<: OOUROJEAtfNI 
HARIA LURDES DE FREITAS 

COHISSAO COORDENADORA 

GHILLEAH PRAHCE 
HARIA TERESA J. PAOUA 
HELIODORO SAHCHE2 
ltARCl O A'f'RES 
HERBERT SCHBART 
TH011AS LOVEJOY 
RUSS HifTERHEIER 
11ARIA LURDES OE FREITAS 
CELIO VALLE 
FERHAHOO ORT[2-CRESPO 

SCOTT HORI 
LUI2 FERNANDO OE ASSIS 
AHTHOH'r' RYLRHDS 
orro HUBER 
AHGELO DOS SANTOS 
CARLOS HILLER 

ENTOttOLOGIA 

TERR't' ERMIH 
DAVID PEARSOH 
GERALDO LAMAS 
KEirH BROI-IH 
CLAUOIO VASCOHCEL05 


