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Prezado Simpatizante: 

Agradecemos o seu interesse pelo Projeto Dinâmica Biológica de 
Fragmentos Florestais e esperamos que este pacote informativo possa 
ajudá-lo a familiarizar-se com as atividades e os objetivos de nosso 
projeto. 

Incluímos aqui um resumo do projeto, biografias curtas sobre os 
pequisadores e administradores principais, e um folheto explicativo 
que você poderá compartir com seus colegas. Seguem junto artigos 
sobre o projeto já publicados em revistas nacionais e estrangeiras, 
uma lista dos subprojetos que hoje dia estão se realizando e uma 
bibliografia da literatura acadêmica relevante sobre o projeto. 

Gostaríamos de responder às suas perguntas e esperamos que você 
possa visitar nossas reservas para conversar com os cientistas e 
familiarizar-se com os detalhes da nossa pesquisa. Dado que o 
alojamento nas reservas é limitado, é imprescindível que os 
vrsitantes contactem o nosso diretor de campo (endereço abaixo) para 
marcar o dia da visita com antecedência. 

Para mais informações, favor contactar: 

Roger W. Hutchíngs 
Diretor de Campo - PDBFF 
INPA - Ecologia 
Caixa Postal 478 
Manaus AM 69011 
Brasil 

Dr. Richard O. Bierregaard 
BDFFP 
NHB - 106 
Smithsonian Institution 
Washington, DC 20560 
EUA 

tel: (092) 232-1105 
telex: (092) 2269 INPA 

phone: (202) 786-2821 
fax: (202) 786-2934 
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Introdução 

1 O A 70km ao norte de Manaus, pesquisadores brasileiros e estrangeiros 
vem observando atentamente as alterações que acontecem na flora e 
na fauna de algumas reservas em mata de terra firme que foram 
geometricamente retalhadas em "ilhas" e "penínsulas" - enquanto os 
pecuaristas da mesma região convertem a floresta em pastagens. 

1 5 Como parte do Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais 
(PDBFF), urna iniciativa binacional do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazônia (INPA) e da Smithsonian Institution (EUA), os cientistas 
vêm catalogando os recursos e desvendando a dinâmica desse 
ecossistema. Enquanto as florestas tropicais úmidas do globo são 

2 O destruídas na velocidade de 20 hectares por minuto, o banco de 
dados sobre o qual estes pesquisadores se debruçam vai 
desaparecendo rapidamente. Os resultados da pesquisa do PDBFF 
fornecerão subsídios para que os formuladores de políticas tomem 
decisões acertadas sobre como melhor utilizar e conservar os 

2 5 recursos da Amazônia e de outras regiões tropicais do planeta. 

Numa vizinhança calma a poucos metros da movimentada Avenida 
Djalma Batista, em Manaus, a faina diária do estudo da floresta 
Amazônica começa às 8:30h. Quatro vezes por semana, vários 

3 O Toyotas, carregados de pesquisadores e provisões, deixam a sede do 
projeto e tomam o rumo norte. A viagem de apenas 70 km pode 
demorar, às vezes, mais de quatro horas. O destino: algum dos 11 
acampamentos que contém, juntos, o total de 26 reservas florestais 
no Distrito Agropecuário da SUFRAMA. A mesma rotina vem se 

3 5 repetindo há mais de dez anos e é fruto da colaboração entre o 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e o Fundo 
Mundial para a Vida Selvagem (WWF - US). E agora, quando o 
segundo decênio do projeto apenas se inicia, ele tem um novo 
patrocinador -- a Smithsonian Institution. A tarefa na floresta, 

4 O contudo, permanece inalterada: responder às questões postas pelo 
ecossistema de maior biodiversidade do mundo. 
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Biogeografia de Ilhas 

4 5 Ao se proporem a desvendar o que ocorre no processo de degradação 
da floresta, os fundadores do projeto na verdade se lançaram a testar 
empiricamente antigas teorias sobre a biodiversidade. Em particular, 
o PDBFF nasceu da tentativa de avaliar a teoria da biogeografia de 
ilhas (MacArthur e Wilson, 1967). Esta teoria, na sua essência, 

5 O baseia-se em observações acerca da diversidade biológica das ilhas 
oceânicas -- observações que datam desde os tempos de Darwin -- e 
sugerem que também nos habitats fragmentados e isolados repetir 
se-ia o mesmo fenômeno: isto é, a ocorrência de menos espécies e a 
redução das relações interespecíficas. Tais habitats incluiriam tanto 

5 5 os fragmentos de ecossistemas naturalmente isolados ou aqueles cujo 
isolamento resultou da interferência humana [ação antrópica] - 
fragmentos que subsistem rodeados por um "mar" de outro 
ecossistema distinto. Pesquisas concluídas em regiões de clima 
temperado já haviam confirmado, há algum tempo, que as extinções 

6 O das espécies variam na razão inversa ao tamanho do habitat. Nos 
parques nacionais norte-americanos que foram estudados, em pelo 
menos 42 casos, no decorrer dos últimos cem anos, espécies de 
mamíferos tornaram-se extintas dentro dos limites da área do 
parque. A razão provável: os parques são ilhas ecológicas, 

6 5 danificadas em suas bordas pela ação humana. Os cientistas 
denominam esse processo de várias maneiras: decadência do 
ecossistema, [relapso] ao equilíbrio, e colapso faunistico. 

Para os ecólogos preocupados com a preservação da diversidade das 
7 O espécies, questões fundamentais sobre o processo de decadência 

ecossistêmica ainda esperam por respostas definitivas. São 
perguntas como as seguintes: o aumento das áreas dos habitats 
isolados, por si só, é suficiente para assegurar a sobrevivência das 
espécies? As extinções ocorrem porque a área isolada é demasiado 

7 5 pequena para sustentar o número mínimo de indivíduos que se 
requer para que a população de uma determinada espécie seja auto 
sustentável? Ou as extinções ocorrem porque as áreas isoladas 
incluem insuficiente diversidade de habitat? Com efeito, devem as 
reservas e parques ser maiores e em menor número -- buscando-se, 

8 O portanto, preservar o máximo em uma área contígua? Ou devem ser 
menores e mais espalhados, de sorte a incluir a maior diversidade de 
habitats possível? 



Thomas Schierholz 

As pesquisas anteriormente realizadas em regiões de clima 
8 5 temperado foram incapazes de responder a essas questões, 

notadamente porque os dados sobre as extinções das espécies eram 
retrospectivos. "Em muito poucas ocasiões os pesquisadores tiveram 
a sorte de terem diante de si dados que permitissem o 
acompanhamento e reconstituição da história das ilhas, ou dos 

9 O fragmentos, desde o momento do isolamento. ou melhor ainda, desde 
algum tempo anterior ao processo de isolamento" (Lovejoy et al., 
1983). Em vista da ausência de dados sobre a demografia das 
espécies e sobre a dinâmica entre elas antes do processo de 
isolamento, não havia como compreender, em sua plenitude, o 

9 5 significado das extinções que se lhe seguiam. 

A utilidade da teoria de biogeografia de ilhas para o planejamento na 
área da preservação tornou-se alvo de um debate ferrenho em 1976, 
logo da publicação de um artigo na revista Science. Os pesquisadores 

1 O O Daniel Simberloff e Lawrence Abele sugeriram que seria um erro 
gravíssimo usar a teoria de MacArthur-Wilson para justificar a 
criação de poucas, mas grandes reservas, ao invés de muitas, mas 
menores. 

1 O 5 Ao final daquele ano, surgiu a idéia do PBDFF, embora o projeto, 
então, tivesse sido batizado com outro nome: O Tamanho Crítico 
Mínimo de Ecossistemas. Seu objetivo: coletar dados que 
eventualmente viessem a contribuir para solucionar o debate em 
torno da teoria sobre a biogeografia de ilhas e estabelecer as bases 

11 O para o estudo da dinâmica do processo de degradação da floresta 
tropical úmida. Thomas Lovejoy, um pesquisador norte-americano 
que havia feito seu trabalho de doutorado sobre a ecologia das 
florestas tropicais e quem também conhecia a legislação brasileira 
que exige que os fazendeiros deixem intactos ao menos 50 por cento 

1 1 5 da floresta original de suas terras, teve a idéia de aproveitar essa 
exigência para testar as teorias acerca da insulação de ecossistemas. 
"De repente percebi que o dispositivo dos 50 por cento criava uma 
oportunidade para verdadeiramente testar as teorias acerca da 
biogeografia de ilhas", relembra Lovejoy, quem naquela ocasião era o 

1 2 O diretor científico do Fundo Mundial para a Vida Selvagem, WWF - US. 
"Eu vim aqui e conversei com o então diretor do INPA e ele gostou da 
idéia. Fomos juntos à SUFRAMA e eles também a aprovaram. 
Realmente não foi difícil". Posteriormente, o projeto teve seu nome 
mudado para PDBFF, refletindo assim os anseios dos pesquisadores 

125 no sentido de que o objeto dos estudos se estendesse para além da 
mera questão da busca pelo tamanho crítico mínimo e abarcasse 
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também as implicações mais amplas da fragmentação sobre a 
dinâmica do ecossistema. 

13 O Nos onze anos desde que o projeto foi inaugurado, 26 reservas foram 
medidas e demarcadas, estendendo-se cada uma de 1 a 1.000 
hectares em área. Com a colaboração dos agropecuaristas locais, até 
o momento, 12 dessas reservas foram isoladas sob a forma de 
fragmento florestal. E com cada nova "ilha", também vem 

135 aumentando as questões que os cientistas se confrontam: Ocorrerá a 
decadência do ecossistema de maneira previsível? Seguirá a extinção 
das espécies uma ordem pré-estabelecida? Obedecerá o processo de 
decadência um mesmo padrão em grupos taxonômicos distintos? 
Será o conjunto das espécies remanescentes do processo de 

1 4 O decadência apenas um subconjunto do todo original, ou será ele 
quantitativamente diferente? Ademais, conterão os fragmentos de 
igual tamanho, ao final do processo, composição de espécies 
semelhantes? 

14 5 Efeitos de Borda 

Durante os primeiros anos, o enfoque do PDBFF recaiu naturalmente 
sobre a questão do tamanho crítico mínimo de uma reserva que 
permitisse a sobrevivência de todas as espécies presentes antes do 

15 O processo de insulação. Mas os fatos e novos dados redirecionaram os 
esforços para a compreensão do que os pesquisadores denominaram 
"efeitos de borda" (Lovejoy, et al., 1984). Ao contrário do que ocorre 
em ecossistemas inalterados pela ação antrópica -- em cujo caso a 
região de confluência de dois habitats distintos geralmente resulta 

15 5 numa maior riqueza na biodiversidade local (quando comparada a 
apenas um dos habitats isoladamente) -- • nas bordas abruptas 
criadas pelo desmatamento nas florestas de terra firme, os 
pesquisadores do PDBFF descobriram que existe uma tendência de 
indução à decadência do ecossistema. A dinâmica desses efeitos -- a 

1 6 O interrelação e interdependência entre as espécies de plantas. insetos, 
pássaros e mamíferos -- constitui agora o veio principal dos estudos 
do PDBFF. 

Uma das primeiras evidências que chamaram a atenção para o efeito 
165 de borda foi a flutuação na população de pássaros do sub-bosque dos 

fragmentos florestais isolados. No caso dos pássaros do sub-bosque, 
observou-se uma redução na taxa de captura desses pássaros em 
redes estendidas nas bordas da reserva logo a seguir ao 
desmatamento. Dados coletados demonstram que, no interior dos 
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1 7 O fragmentos isolados, a apenaslO metros da borda, 38% menos 
pássaros foram apanhados do que noutra rede situada a 50 metros 
da borda, e 60% menos que noutras redes estendidas um kilômetro 
adentro de uma floresta ainda inalterada. Ademais, observou-se 
uma alteração no próprio número de espécies. Nas redes localizadas 

1 7 5 a 1 O metros da borda, apenas 28 espécies foram capturadas; nas 
situadas a 50 metros, 4 7 espécies estiveram representadas; e 
naquelas localizadas no interior da floresta ainda não perturbada, 50 
diferentes espécies foram capturadas. As redes estendidas em 
bordas de clareiras naturais (árvores caídas, por exemplo) no interior 

1 8 O de florestas virgens não demonstraram qualquer redução no número 
de capturas quando comparadas àquelas estendidas na floresta 
fechada circunvizinha (Lovejoy, et al., 1984). 

Outros Efeitos Sobre os Pássaros 
185 

Outra observação fundamental feita por ocasião do isolamento das 
duas primeiras reservas em 1980 tem sido recorrente em casos 
posteriores de isolamento: o efeito de influxo ou processo de 
abarrotamento ("crowding out") -- isto é, a super-concentração das 

1 9 O populações de pássaros em reservas recentemente isoladas. O efeito 
de abarrotamento parece estar diretamente relacionado ao número 
de pássaros refugiados e inversamente relacionado à área 
remanescente de habitat disponível para absorvê-los. A reservas de 
um hectare exibem um nível de captura mais alto do que as reservas 

195 de dez hectares. 

Além do incremento na taxa de captura, os dados colhidos 
demonstram que a taxa de permanência dos pássaros originalmente 
residentes na área do fragmento é menor que aquela dos refugiados, 

2 O O uma vez que o fragmento foi isolado. Ademais, as análises sugerem 
que os pássaros residentes estão em desvantagem em relação aos 
refugiados. Os pássaros residentes podem se esforçar tanto para 
defender o seu território dos invasores que acabam apresentando um 
nível de mortalidade mais alto ou simplesmente optam por 

2 O 5 abandonar o fragmento. 

No início, os pesquisadores supunham que a queda no nível de 
permanência estivesse relacionada com o efeito de abarrotamento. 
No entanto, estudos posteriores indicam que talvez não seja sempre 

2 1 O esse o caso. Por exemplo, numa reserva de dez hectares onde não se 
verificou o processo de abarrotamento, a taxa de permanência dos 
residentes era mais alta. Isso fez que os pesquisadores esperassem 
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que a taxa de permanência nas reservas isoladas de 100 hectares 
fosse alta. Paradoxalmente, dados colhidos na reserva de 100 

21 5 hectares mostraram um nível de permanência baixo, refutando a 
teoria de abarrotamento como explicação universal para o nível baixo 
de permanência. 

Desde o princípio, a redução da população de pássaros do sub-bosque 
220 apontava para uma interdependência intensa entre pássaros e outras 

espécies. Duas espécies de pássaros (Pithys albifrons e Gymnop ithys 
rufigula) que se alimentam dos insetos que as formigas de correição 
expulsam das folhas caídas desapareceram num período de 2 a 4 
meses após o isolamento das reservas de 10 hectares em estudo. 

2 2 5 Apesar de a população de formigas persistir nas reservas por mais de 
um ano, o seu número era claramente insuficiente para assegurar a 
fonte de alimento necessária à sobrevivência da população dos 
pássaros. 

2 3 O Sapos e porcos 

Outro exemplo de interdependência de biotas distintas revelou-se 
durante as pesquisas acerca dos hábitos reprodutivos dos sapos da 
floresta. Dez espécies desapareceram em uma das reservas de um 

2 3 5 hectare. Motivo: o desaparecimento dos porcos selvagens (Tayassu 
pecari) acarretou o abandono das chafurdas nas quais anteriormente 
os sapos se acasalavam. Em face de um habitat insuficiente nas 
reservas de um hectare, os caititus mudaram-se e as poças que eles 
antes mantinham cheias d'água durante o ano inteiro de súbito 

2 4 O secaram. Os sapos perderam assim o seu meio 
de reprodução e desenvolvimento e provavelmente morreram. "Se 
alguma vez me houvessem dito que os sapos dependem dos caititus 
eu teria achado ridículo", diz o diretor do PDBFF Richard O. 
Bierregaard. "Mas quando constatamos o que ocorria, reconhecemos 

24 5 que faz sentido." 

As Borboletas e a Biodiversidade 

Curiosamente, nem todas as biatas passam simplesmente pelo 
2 5 O processo de degradação em face da fragmentação do seu habitat. 

Segundo estudos feitos durante cinco anos por Keith S. Brown. da 
UNICAMP, enquanto se constatou que as formigas de correição e os 
pássaros tendem a desaparecer no longo prazo. o número de espécies 
de borboletas tende a crescer para níveis mais altos que os 

25 5 registrados antes do processo de isolamento. Espécies heliofilas que 
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habitam a mata secundária invadem a reserva uma vez que o habitat 
das espécies acostumadas às sombras é alterado. As espécies 
invasoras podem ser encontradas até trezentos metros no interior da 
floresta (Brown, no prelo). Mas ao contrário dos pássaros invasores, 

2 6 O os quais deixam a área desmatada e se mudam para as porções mais 
escuras do interior da floresta, "as borboletas invasoras buscam os 
níveis de maior luminosidade encontrados nos perímetros dos 
fragmentos florestais," diz Roger W. Hutchings H., pesquisador do 
INPA e o atual diretor de campo do PDBFF. 

265 
Tal aumento na diversidade do número de espécies de borboletas não 
traz consigo, contudo, nenhum motivo para comemorações. À 
medida que novas espécies, e em maior quantidade, invadem o 
fragmento florestal, aquelas espécies cuja distribuição populacional é 

2 7 O naturalmente esparsa ou cujas necessidades alimentares são 
altamente especializadas -- ou seja, aquelas espécies típicas da 
floresta -- desaparecem. 

Pithecia pithecia 
275 

Desde 1985, a doutoranda Eleonore Setz, da UNICAMP, vem 
estudando vários grupos de parauacu em uma reserva de dez 
hectares. À semelhança das borboletas, dos sapos e dos pássaros, os 
macacos também confrontaram estresses resultantes do isolamento 

2 8 O de seu habitat. Durante a estação chuvosa (dezembro a junho), diz 
ela, os macacos tipicamente comem frutos; durante a época da seca, 
eles são compelidos a incluir flores e folhas em sua dieta. Na estação 
chuvosa, eles tendem a perambular em uma área muito grande 
um fenômeno que não pode ser explicado pelo fenômeno de 

2 8 5 otimização do tempo gasto com a procura de alimentos (optimal 
foraging). Na época da seca, eles não perambulam por áreas tão 
extensas. Sua conclusão preliminar: quanto maior o suprimento de 
alimentos durante a estação chuvosa, mais tempo sobra para o lazer e 
portanto, maior a circulação dos parauacus dentro das reservas. 

290 
Para testar esta hipótese, Ele onore está se preparando para 
monitorar outro bando de parauacus que não confronta essa 
limitação de habitat. O monitoramento será feito na área de controle 
de 10.000 hectares do PDBFF (dos quais 1.000 hectares estão sendo 

2 9 5 atualmente estudados), onde a floresta é contínua e se aproxima 
muito das condições de uma floresta ainda não perturbada. Mas 
acompanhar os macacos não será uma tarefa fácil. O problema é que 
os parauacus são tímidos. E com uma área de 1.000 hectares para 
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vigiar, Eleonore terá que fixar um dispositivo rádio-transmissor em 
3 O O vários animais. Mas como muitos aspectos das pesquisas em 

florestas tropicais, isto é mais uma inovação para o projeto; 
especialistas da Colômbia virão no final deste ano para colocar os 
dispositivos. Apesar da garantia do fabricante dos rádios sobre a 
confiabilidade dos dispositivos, ela permanece apreensiva acerca de 

3 O 5 quão realística a estratégia será. "Se os macacos me arrancam os 
transmissores, estou frita", confessa. 

Enquanto a dinâmica de adaptação das espécies à fragmentação 
constitui a principal área de concentração dos estudos do PDBFF, as 

3 1 O pesquisas progressivamente estão se voltando para a compreensão 
das causas menos visíveis do processo de decadência do ecossistema. 

Mudanças microclimáticas 

3 15 Após o isolamento de uma reserva florestal, o sub-bosque é 
repentinamente exposto a condições microclimáticas drasticamente 
diferentes (Lovejoy et al., 1986). A vegetação situada até 2 metros da 
borda é visivelmente afetada logo nos primeiros dias. O aumento de 
exposição ao sol (particularmente de manhã cedo e ao cair da tarde) e 

3 2 O aos ventos quentes e secos que sopram da área desmatada 
circunvizinha alteram o meio físico, trazendo conseqüências para a 
fauna e flora da reserva. Os dados demonstram que os efeitos de 
borda estendem-se até cerca de 100 metros no interior da reserva a 
partir do perímetro do fragmento (Kapos, 1989). 

325 
Diferenças na umidade relativa observada nas bordas e nos locais 
situados a cem metros dos limites da reserva variam de 5 por cento 
durante o início da manhã até 20 por cento ao meio dia. Numa 
reserva de 100 hectares, a temperatura atmosférica (na sombra) 

3 3 O pode diferir até 4.5°C, entre as bordas e a 100 metros no interior da 
reserva. As variações são menores nas reservas que não são 
suficientemente grandes para conter um núcleo de ambiente normal 
característico da floresta contínua. Em reservas de quatro hectares, 
ou menores, toda a área da reserva se vê afetada em termos micro- 

335 ambientais. 

Um novo estudo sobre a relação plantas-água que utiliza medidas do 
carbono-13 presente nas folhas pretende auxiliar os pesquisadores a 
integrarem o conhecimento atual das mudanças microclimáticas 

3 4 O causadas pelo efeito de borda com uma melhor compreensão dos 
estresses a que as plantas estão sujeitas devido às mudanças 



Thomas Schierholz 

ocorridas no ciclo da água. A nova abordagem envolve a análise e 
comparação da composição de isótopos estáveis do carbono existente 
nas folhas recolhidas a várias distâncias da borda da reserva. A 

3 4 5 técnica se baseia no fato de que as plantas cujo suprimento interno 
de C02 é restrito, devido ao fechamento dos estômatos, absorve 
proporcionalmente mais 13C do que em condições normais. Visto que 
uma das causas mais comuns do fechamento do estômato é a redução 
no suprimento d'água, a técnica é potencialmente muito útil para 

3 5 O detectar o estress hídrico associado com os efeitos de borda. 

Com o passar do tempo, a extensão do efeito de borda aumenta à 
medida que as árvores do perímetro da reserva caem. Mais tarde o 
crescimento denso de trepadeiras e da vegetação secundária 

3 5 5 proporciona proteção contra o vento num espaço de 1 O a 25 metros 
na periferia da reserva e providencia sombra nessa faixa da reserva. 
Cinco anos após o isolamento da reserva em 1981, pesquisadores 
notaram que a faixa perto da borda da reserva estava nitidamente 
mais escura e mais úmida do que nos primeiros anos logo a seguir ao 

3 6 O processo de isolamento. 

Os estudos sobre as conseqüências dos efeitos de borda, portanto, são 
muito significativos para a política de conservação ambiental. Se os 
efeitos de borda se estendem até 100 metros adentro, e assumindo 

3 6 5 que as reservas são quadradas, a reserva de um hectare sofre o 
impacto total do efeito de borda; a reserva de dez hectares sofre 
quase 90%, a reserva de 100 sofre 35% e, na reserva de 1000 
hectares, o impacto de borda seria de mais de 10%. 

3 7 O Demografia de plantas 

As projeções mencionadas acima são confirmadas pelos dados 
coletados pelo maior sub-projeto do PDBFF -- o estudo demográfico 
de todas as árvores com mais de 10 centímetros de DAP (diametro à 

3 7 5 altura do peito "DBH"), ou seja, árvores que formam o dossel da 
floresta. Espera-se que outro sub-projeto que acaba de se iniciar -- o 
estudo dos efeitos de isolamento e dos efeitos de borda no 
crescimento e mortalidade das plântulas com menos de três anos 
proporcione dados sobre a flora do sub-bosque. 

380 
A identificação e a classificação dos exemplares coletados por ocasião 
do primeiro censo do dossel iniciado em 1981 já registrou a presença 
de 621 espécies de 55 famílias, principalmente das famílias 
Burseraceae, Sapotaceae, Lecythidaceae e Leguminosae, Os 
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3 8 5 pesquisadores esperam que, nas árvores estudadas, os efeitos 
associados ao processo de fragmentação e isolamento serão 
consideráveis. O que os leva a pensar assim? 

Muitas das famílias de plantas da floresta neotropical, bem como a 
3 9 O totalidade da comunidade de árvores, têm uma alta diversidade e 

uma densidade populacional baixa. Por exemplo, das 60 espécies de 
Annonaceae encontradas em 50 hectares, 65% têm uma ocorrência 
de menos de ou igual a 1 árvore por hectare (Rankin, et al., no prelo). 
As implicações para a conservação são enormes. "Quando se fala 

3 9 5 sobre os efeitos de isolamento, isso quer dizer que ao criarmos uma 
reserva de 10 hectares, pode ser que tenhamos na área apenas um 
exemplar de uma espécie; se aquela única árvore morre, essa espécie 
fica localmente extinta," diz Judy M. Rankin-de-Merona, uma 
pesquisadora do INP A e a encarregada do estudo. 

400 
Sensoriamento Remoto de Fragmentos Florestais 

A botânica Valerie Kapos (Universidade de Cambridge, Grã-Bretanha) 
espera que as observações sobre o recrutamento de plantas e a sua 

40 5 mortalidade sejam em breve confirmadas do espaço. Em colaboração 
com pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE) e da Universidade de Washington (EUA), está sendo 
desenvolvida uma metodologia para interpretar dados do satélite 
LANDSA T de maneira que possam ser utilizados para medir as 

4 1 O mudanças na estrutura da vegetação dentro e em volta dos 
fragmentos florestais. Usando imagens capazes de registrar 
mudanças em áreas de 30 x 30 metros (900 metros quadrados), o 
método desenvolvido permitiria a Kapos e a outros pesquisadores 
monitorar as modificações nas áreas de floresta contínua e nos 

415 fragmentos. 

Dados referentes a territórios mais amplos podem ajudar a estimar 
mais precisamente a taxa de reflorestamento natural e o grau de 
manejo ou abandono a que as terras de pasto estão sujeitas. Além 

4 2 O disso, esta técnica promete ajudar a responder numerosas questões 
ecológicas, tais como a taxa de formação de clareiras, o grau e a 
rapidez de recuperação da vegetação secundária em áreas tampão em 
volta das reservas, a determinação da heterogeneidade da estrutura 
da floresta e a relação entre a estrutura florestal e a topografia. Estes 

4 2 5 dados permitirão aos pesquisadores localizar florestas pertubadas, 
formular questões acerca das variações sazonais de vários fenômenos 



Thomas Schierholz 

florestais, e iniciar a construção de modelos de evapotranspiração e 
outros processos numa escala regional. 

4 3 O A proxima década 

O tempo e as circunstâncias ocasionaram a mudança no enfoque 
inicial do projeto que era a determinação precisa do tamanho crítico 
mínimo que uma reserva da floresta tropical deveria ter. Mas apesar 

4 3 5 dos desvios ao longo do caminho, o fundador do projeto, Thomas 
Lovejoy, atualmente Secretário Assistente para Assuntos Externos da 
Smithsonian Institution, ainda espera poder retornar à pergunta 
original. "Nós estamos redigindo o trabalho mais importante até 
agora, o qual vai dizer que é fundamental ter reservas grandes. 

4 4 O Depois, o próximo trabalho tentará estimar o tamanho crítico minímo 
Nem todos acreditam que exista tal coisa. Eu acho que existe." 
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Traduzido por Leonardo Lacerda e Isabel Emerson. 
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Subprojetos em andamento 

1. Comparação da taxa de nitrificação em fragmentos de mata e 
mata continua em floresta tropical úmida, Fabio Bassini, INPA. 

2. Caracterização dos tipos de solo nas reservas, Phillip Fearnside, 
INPA. 

3. Microclimatologia e ecofisiologia vegetal, Valerie Kapos, 
University of Cambridge. 

4. O stress hídrico nas palmeiras Astrocaryum soei ale, Elisa de 
Wandelli, estudante mestrada, University of Cambridge. 

5. Levantamento de abelhas e vespas, Lúcio Antonio de Oliveira 
Campos, Universidade Federal de Viçosa. 

6. As dinâmicas sexuais da população de abelhas e vespas 
solitárias e pré-sociais, Muril o Drummond, estudante doutorado, 
Universidade de Viçosa. 

7. Interação entre Tachigalia sp. (Fabales, Caesalpinaceae) e 
formigas asociadas, Carlos Roberto Sorensen Dutra da Fonseca, 
estudante mestrado, Universidade de São Paulo, Campinas. 

8. Abundância, populações, e reprodução de aranhas sociais 
(Anelosimus spp.) (Araneae: Theridiinae). Harry Fowler, 
Universidade Estadual de São Paulo, Rio Claro. 

9. Mudanças temporais nas comunidades de Lep idop t er a 
(Papilionidae) em fragmentos de floresta na Amazônia Central, Roger 
Hutchings, INPA, estudante mestrado, Universidade de São Paulo. 
Campinas. 

10. Diversidade de Coloeopteran e levantamento de insetos, Claudio 
Ruy Fonseca, João Carlos Ribeiro e José Rafael, INPA. 



11. Host plant use e as estratégias reproductivas de Hypothyris 
euclea barii (Lepidoptera, Nymphalidae: Ithomiinae). Maristerra 
Rodrigues Lemes, estudante mestrada, Universidade de São Paulo, 
Campinas. 

12. A estructura de comunidades aviarias no sub-bosque de 
fragmentos de floresta tropical, Richard O. Bierregaard, World 
Wildlife Fund. 

13. As espécies e a abundancia de sapos reprodutivos e a influênica 
de predação em tres lagos, Christian Buchacher, estudante mestrado, 
University of Vienna. 

14. Levantamento de morsegos fugivorosos, Rogerio Gribel, INPA. 
1 
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Pesquisadores e Administradores Principais 

Thomas E. Lovejoy, biólogo especializado em ecologia tropical e 
fundador do PDBFF, trabalha na Amazônia brasileira desde 1965. 
Sua tese de doutorado (Yale University, 1971) -- primeiro estudo 
exaustivo a utilizar o anilhamento de pássaros na Amazônia 
brasileira -- introduziu a técnica de anilhamento no Brasil e 
identificou alguns padrões de estruturas comunitárias das aves. De 
1973 a 1987 foi diretor de atividades científicas do WWF - US e foi 
responsável pela atenção especial que aquela instituição passou a 
dispensar às florestas tropicais úmidas das Américas. 

Por seu trabalho e suas contribuições ao campo da conservação e 
preservação ambiental no Brasil, foi condecorado pelo governo 
brasileiro, em 1988, sendo o primeiro ambientalista a receber a 
prestigiosa ordem do Rio Branco. 

Foi o fundador do programa televisivo norte-americano intitulado 
Natur e (Natureza) e durante muitos anos serviu como o principal 
conselheiro daquela série. 

No plano internacional, obteve renome por haver criado o conceito de 
conversão da dívida externa em investimentos na área de 
preservação ambiental . Várias conversões deste tipo já foram 
levadas a efeito com grande sucesso em diversos países (Bolívia, 
Costa Rica, Equador, as Filipinas, Madagáscar e Zâmbia, por exemplo) 
e outras estão sendo negociadas. 

Atualmente, é Secretário Assistente para Asuntos Externos da 
Smithsonian Institution e chefe do Comitê de Manejo do PDBFF. 

É membro do Conselho de Ciência e Tecnologia criado pelo Presidente 
George Bush. 

Richard O. Bierregaard, investigador principal do PDBFF, concluiu 
o seu doutorado em biologia populacional em 1978, na Universidade 
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Pesquisadores e Administradores Principais 

de Pensilvânia, Estados Unidos. Especializou-se na estrutura de 
comunidades aviárias. De 1979 até o presente tem pesquisado a 
estrutura ecológica de comunidades aviárias em florestas tropicais 
úrnidas, particularmente nas áreas de estudo do PDBFF. Adernais, de 
1979 a 1987, foi o diretor de campo do PDBFF. Publicou vários 
artigos científicos e seu trabalho fotográfico tem sido editado .ern 
revistas brasileiras e americanas. É membro do Comitê de Manejo do 
PDBFF. . 

Angelo Augusto dos Santos é assessor de cooperação 
internacional do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) 
e membro do Comitê de Manejo do PDBFF. Graduou-se na 
Universidade Federal de Minas Gerais, e doutorou-se, em 1980, na 
Université des Sciences et Techniques du Languedoc, Montpelier, 
França, especializando-se em efeitos de desertificação. É autor de 
artigos sobre a regeneração e sucessão vegetal na Amazônia central. 

Roger W. Hutchings H., diretor de campo, graduou-se em zoologia 
na Duke University (EUA). Atualmente 
Departamento de Ecologia do INP A; sua 
ecologia de borboletas está na fase final. 
Manejo do PDBFF. 
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Saving Scraps of the Rain Forest 
May Be Pointless, N aturalists Say 
Species deteriorate 
near edges of small 
pareeis in Brazil. 

By JAMES BROOKE 

CAMP KILOMETER 41, Brazil 

FROM Central Afnca to Indo 
nesia to Brazil, the world's 
rain forests are under attack 
by chainsaw and by fire. But 

a s~dy under way here m the heart of 
the-Arnazon may help naturalísts pre 
serve representative pareeis of rain 
íorést for the 21st century. 
'~he future of the world's raín 

torésts is Iragmentanon," Richard O. 
Bietregaard, an Arnerican biologist. 
saíd while wresthng a jeep down a 
rutted dirt road cut through the [un 
gle-here. "And no one knows what is 
the "Irnpacr of Iragrnentanon." 
About 65 miles north of Manaus in 

northern Brazil, Brazihan and Ameri 
can sciennsts are studying how much 
of the local ram Iorest ecology sur 
vives in Iour island sízes: 1 hectare. 
10 hectares, 100 hectares and 1,000 
hectares. A hectare is 2.47 acres. 
Under Brazihan law, a landowner 

musr preserve half of his or her dense 
forest acreage. While the law is often 
ignored, scíentists have long suspect 
-ed that it rnay be pointless to save 
small, unconnected scraps of forest. 
To discover the rmnimum size 

needed: to preserve most species of 
· nora and fauna, botanists, ornitholo 
gists and íoresters started studymg 
900 hectares here a decade ago. ln 
one of the largest trai! grid systems 
m a tropical forest, nuíes of narrow 
foot traíls divide the study area into a 
precise checkerboard of one-hectare 
squares. 
Today the nearly Iü-square-míls 

area is undoubtedly the rnost studied 
patch of Brazilian rain forest. Toe 

· research project is mamly fínanced 
by the World Wildlife Fund and the 
A. W. Mellon Foundatron. 
32.0 Bírd Species Identified 
Using fine nylon nets mounted 

about six feet high in the forest, orní 
thologists have made 41,000 bird cap 
tures, resultmg in 21,000 individual 
bandings. Foresters have tagged 
57,000 adult trees. 

So far, scíentists have identified 
about 320 specíes of birds, 800 species 
of trees and 460 species of butterflies, 
highlighting lhe Amazon's extraordí- 
nary diversity. · 
"ln 25 acres of Arnazonían Iorests, 

you can have 300 species of trees," 

R. Blerregaanl 

One-hectare and 10-hectare rain forest plots are part of the study to 
determine how the local ecolcgy survives in islands of varying sizes, 

Mr. Bierregaard, the project's senior 
scientist, said. "ln the sarne area of a 
Pennsylvanía Iorest, you might nave 

· 15 different species." 
Seated under a tarpauhn 'ar the 

forest carnp hei'e, Thomas Lovejoy, a 
Smrthsonían Insntuuon ecologrst, 
called the Arnazon "the world's sm- 

~- gle greatest géne bank." 
' "We don't know if there are 2 mil- 
lion species out lhere or 25 million," 
he said, pomting to lhe thick íorest, 1 

whose .canopy towered 100 feet over 
the camp, "Every tirne they look at 
the tropical forest, it's richer." 
With an increasmgly sharp pícture 

of lhe local ecology, scientists started 

"The future of the 
world' s rain f orests is 
fragrnentation.' 

studymg what happens when expand 
. ing cattle ranches create íslands of 
ram forest. 
"Toe hot winds off the pastures dry 

out the forest edges, and lhe trees 
blow over líke matchsncks," said 
Roger Hutchmgs, a Colombian scien 
tist who is field drrector at the camp. 
Surveys have shown that 90 percent 
of the Amazon soils are of low ferttl 
ity. ln thls environment, trees rareiy 
sink tap roots ínto the clay or sandy 
soíl, leavmg the woody giants highly 
unstable. 
Deep Forest Species Displaced 
Mr. Bíerregaard saíd scíenusts 

have rneasured changes in tempera 
tures and humídíty as far as 100 
yards from the edge of a forest that 

. borders on pasture. ln this hotter, 
dríer area other species of trees and 
bushes invade, often takíng advan 
tage of clearíngs formed by trees 
knocked over by the wmd. 
"Toe deep forest species tend to be 

dísplaced because they can't tolerate 
the hot anel dry conditíons at the 
edge," he said. "A lot of weedy, sec 
ond-growth species start invadmg be 
cause they can tolerate a lot of sun ·· 
With the increase .ín líght, sun, hu 

rrudity and flora, new species of birds 
and butterflíes penetrate the forest 
from Lhe pasture land. 
"The forest may seem intact ai the 

outset," Mr. Bierregaard said oí 
small forest islands. "But some pri 
mary forest trees are unable to re 
produce because the pollinators are 
no longer there." ln lhe long run, 
many adult ram forest trees die with 
out leaving progeny. 
"Toe 1 and 10 hectares are all 

edge," Mr. Lovejoy said, refernng to 
the forest's dtsíntegratíon on the 
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Richard O. Bierregaard, left, American biologist, and Timothy Towles, omithologist, pladng identification 
band on a bird in the Amazon rain forest, 65 núles north of Manaus in northem Brazil. · 

frmge. "Even the 100 hectares even 
tually are 70 percent edge." 
Mr. Blerregaard agreed, conclud 

ing, "lt doesn't rnake sense to save 
anythmg less than 100 hectares." 
ln another díscovery that could 

have an impact on public policy to 
ward ram forest preservanon, scien 
tísts here say they nave learned the 
ímportance of maintaming forest cor 
ridors lmking wílderness islands. As 
narrow as 100 yards wide, these corri 
dors increase genetic and species di 
versny, they say. 
For example, a 50-yard-wide road 

clearing can serve as an invisible 
_ ___.,- barrier preventmg some specíes ef' 

~ bees, birds, rodents and small ani 
mais from mmgling between two for 
est lots, said Timothy Towles, an 
Amencan orruthologist here. 
Followmg Arrny Ants 
One íorest island receíved regular 

visits from ant birds, Amazornan 
brrds that follow arrny ants. "The 
corndor was keeping the species ín 
lhe reserve," Mr. Bierregaard saíd of 
a plot measurmg about 250 acres. 
"When the corridor was cut, the spe 
cies stopped commg " 

By recogmzing the value of forest 
corrrdors and tne-rmnimurn 250-acre 
size for a reserve, the scíentists here 
hope to mfluence Brazilian publíc pol 
icy on land use. To maximize the 

preservation of flora and fauna, re 
searchers say, forest Iandowners 
should set aside large, linked lots. 
') ln a warning against wasteful 
clearmg in a part of the world where 
land costs 40 cents an acre, the ecolo 
grsts here dismissed as wishíul thínk 
ing the popular idea that the jungle 

will reclaim land abandoned by rnan 
"Woody, scrubby, second growth 

will come in, but seeds of rain forest 
species need to be carried by ro 
dents," Mr. Bierregaard said, survey 
ing an expanse of Iailed cow pastui E:. 
"Anything over 100 acres will never 
come back as before." 
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VANISHING RAIN FORESTS 

SCIENTISTS FINO FRAGILE (CHAIN 
ÜF LIFE IN ÁMAZON f 01REST 

Small clearings 
can break wildlif e 

survival chain 

BY CHARLES PETlT 
Chro111cfr Sc1rncc Writcr 

Manaus, Brazrl 

SAN FRANCISCO CHRONICLE REl'RINT 

S CATTERED THROUGH THE AMAzON 
basin, dense stands of huge 
uncut trees rise deceptively 
among newly cleared pastures 

where cattle graze on the sparse grass. 
The trees look for all the world like 

true, unbroken rain forest, with layer 
upon layer of extraordinarily varied 
foliage reaching 200 feet high in the 
forest canopy. 
Bri1liantly colored birds fly through 

the treetops, and howler monkeys roar 
at night. 
But scientists here are discovering a 

frightening truth: Many of the birds, the 
bees, the insects and the other animais 
on which a rain forest depends for its 
ultimate survival will quickly abandon all 
but the largest jungle fragments when 
surrounding sections are cleared. 
The discovery that these smaller 

segments of forest are extremely fragíle 
once they are disturbed is taking on vital 
importance as Brazil debates strategies 
for development and conservation of the 
huge but imperiled Amazon. 
Brazilian law already requires Amazon 

farmers and ranchers to keep half their 
land intact and forested. Enforcement is 
sketchy, but most landowners comply. 
Recently, a study by economist Dennis J. 
Mahar of the World Bank suggested the 
law may have to be amended so farmers 
can swap land, permitting the small 
forested sections to be set aside in 
larger, permanent reserves. 
One of the scientists behind the 

recommendations is Richard O. 
Bíerregaard, a Yale-trained ecologist 
who was working deep in the forest 
about 50 miles north of the central 
Amazon city of Manaus last month. 
The bright sunlight far above him 

barely penetrated the trees to illuminate 
the forest floor as Bierregaard reached 
for a tiny fr uit-eating bird. It was 
entangled in a nearly invisible "mist net" 

eight feet high that he and his workers 
had strung before dawn along 1,800 feet 
of narrow trai! in the 25-acre forest 
fragment. 
"White-crowned manakin," said the 38- 

year-old New Yorker with a smile. He 
picked up a set of calipers and began 
carefully noting the bírd's size, and its 
sex and health. He and his Brazilian 
field-worker, Jairo Miranda Lopes, who 
has never taken a biology class but 
knows the scientific names for 150 
native bird species, deftly :fixed a band to 
the bird's leg. After a few moments, it 
fluttered from Bierregaard's hand to 
freedom. 
lt was another day at work on the 

largest tropical bird study in scientific 
history. Toe project has recorded 43,000 
captures so far. 
"We've caught some of these birds 40 

times, again and again," sai d 
Bierregaard. 

Scíentists have discovered, however, 
that the number of different bird species 
living near the ground in the forest 
plummets almost as soon as a stretch of 
woods is separated from the greater 
forest by a new clearing. 

ln one 25-acre section, for example, 
the population of low-flying birds fell by 
75 percent in only six weeks after the 
adjoining land was cleared, and 10 of the 
48 species there apparently disappeared 
completely. 
Although most larger birds that live 

high in the canopy are unaffected and fly 
comfortably across open spaces, the 
forest's frogs, bees, monkeys and many 
other creatures - both large and small 
- declined rapidly. Within two years the 
percentage of dead trees doubled in that 
healthy-seeming but isolated forest 
section. 
The study project was launched by 

Thomas Lovejoy, then with the World 
Wildlife Fund and now at the 
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Richard O. Bierregaard, a yale-irained ecologisi from Neto York, looked for birds on a rain-forest preserve in the Amazon nortli of Manaus 

Smithsonian Institution in Washington. 
Lovejoy, a well-known crusader for the 
preservation of rain forests, wanted to 
see whether forest fragments come to 
resemble the ímpoverished ecosystems 
of srnall, isolated ocean islands. 
Bierregaard has been the project's 

chief scientist frorn the start and now 
dírects the criticai study. It is co 
sponsored by Brazil's National lnstitute 
for Research in the Amazon. 
headquartered in Manaus. Toe Brazilian 
government has pledged to protect the 
research areas indefinitely, Lovejoy said, 
so that the sarne sites will be available to 
scientists centuries hence. 
Now known as the Biological 

Dynamics of Forest Fragments Project, 
the 10-year-old study has confirmed a 
hypothesis of enormous importance: 
When an unbroken carpet of forest 

covering millions of square miles is cut 
into smaller pieces separated by as little 
as 30 feet of cleared land, the effect on 
the entire forest and its ecology can be 
disastrous, and most of the species that 
disappear do not return. 

5MALLEST PLOT PoSSIBLE 

Lovejoy originally wanted to determine 
the smallest piece of forest that would 
retain essentially all the biological 
diversity of an unbroken forest 
The researchers soon discovered that 

the minimum size for a complete sample 
of forest is very large. "We are finding 
that with any size smaller than a few 
thousand acres, the diversity of specíes 
drops down dramatícally," Bierregaard 
said. 
Encouraged by Brazilian scientists, 

farmers in the area chosen by Lovejoy 
agreed to Ieave stands of trees uncut in 
small specifie d acreages for the 
research. So far, they have provided one 
600-acre plot, four 25-acre plots, and five 
plots of 2.5 acres each, They are small 
enough to prove Bierregaard's theory 
already, and 13 more pareeis ranging up 
to 25,000 acres have been surveyed, 
although the farmers have not yet 
isolated them for the study, 
Bierregaard can talk nonstop as he 

offers examples of how closely 
intertwined are the many species in a 
rain forest and how quickly things can 
fall apart when even a single species is 
disturbe d. 

THE ARMY ANT CONNECTION 
J aguars may need a range of 50,000 

acres, he says. With any less they cannot 
find prey or maintain a breeding 
population. Army ants, whose colonies 
erupt periodically into ravenous hordes 
of hundreds of thousands of individual 
ants, require about 50 acres for each 
colony, "ln a 10-hectare plot - about 25 
acres - you lose the arrny ants," 
Bierregaard said. "And severa! species 
of antbirds can only survive by eating 
the insects that flee from the ants." 
That is not all. Severa! butterflies 

depend on eating the feces of the 
antbirds that depend on the arrny ants 
by eating their fleeing prey. And rnany 
wasps that help to pollinate trees in the 
area can Iay their eggs only on those 
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ínsects that flee an advancing swarm of 
army ants. The wasps in tum pollinate 
some of the plants on which still smaller 
species depend. 
If a key species in this chain dies out, 

an entire web of living things, each 
dependent on the other, inevitably rips 
apart, 
Bierregaard offered another example: 

Ten species of frogs have disappeared in 
one 2.5-acre stand of trees, he said - 
"all because we lost a pig wallow." 
The wild pigs, known as collared 

peccaries, had kept their wallow with a 
puddle in it all year around within the 
forest. But when the preserve was 
isolated the pigs left, the wallow dried 
up, and the frogs lost their only year 
round refuge. 
"If you had suggested to me 

beforehand that frogs might in some 
way be dependent on peccaries, I would 
have said that's ridiculous. But when we 
saw it happen, we said 'Hahl That makes 
sense,' " Bierregaard recalled. 
Some of the region's six species of 

monkeys have been particularly hard-hit 
in the isolated forest stands. Most 
monkeys eat only ripe fruit, and during 
some seasons the food may be found 
only on a few kinds of trees that typically 
grow hundreds of yards to severa! miles 
apart. 
When the sarne 2.5-acre pareei of trees 

where the peccaries had lived was 
isolated, two small monkeys were 
stranded in the tree canopy. lt did not 
have a year-round supply of fruit, so the 
monkeys suffered badly, Bierregaard 
said. Evolution has endowed their 
species with a terror of open spaces 
where harpy eagles can spot them, so 
the monkeys refused to leave the tiny 
reserve, even though a large stretch of 
unbroken forest stands less than a 
quarter of a mile away across an open 
clearing, 

STARVED TO DEATH 
'They ate greener and greener fruit, 

then they started trying to eat leaves," 
Bierregaard said. "Finally, they 
disappeared. We assume they starved to 
death." 
Some species of bees will not even 

cross an open space as wide as a road, 
Bierregaard said, so a clearing as small 
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Bierregaard gently plucked a small ground-dwelling bird from the 'mist net' he and his team 
set out early in the morning 
as a cow path can keep the bees from 
pollinating widely isolated trees. 
Yet, as a traveler finds over and over 

again in the perplexing Amazon, there 
are signs even now that the developers 
whose plans have threatened to destroy 
the forest may be in retreat - at least 
temporarily. 
Beginning in 1987, and continuing 

more dramatically early this year, the 
government has been suspending many 
of the tax breaks that encouraged 
developers to clear large swaths of 
Amazon forest and speculators to wheel 
and deal in land. 
"The whole cattle-ranching system is 

just not working out," Bierregaard said. 
"The ranches around here are failing, 

and the owners are no longer interested 
in investing more rnoney," 
Bierregaard grabbed a machete and 

hacked away at the spindly new growth 
sprouting in the clearings around his 
priceless reserves. After the wood dries, 
he will burn it in ironic mimicry of the 
process that has already destroyed so 
many other regions of the Arnazon. 

NoT LIKE NoRTH AMERICA 
His research project, dwarfed by the 

huge Amazon basin, reflects how hard 
saving the Amazon wíll be. 
Unlike North America, where logged 

off forests offir, pine, spruce or redwood 
grow back in roughly their natural form. 

:! 3 



VANISHINC RAIN FORESTS 

rain forests have evolved such a 
delicately intertwined web of life that 
they cannot easily maintain their 
character if disturbed. 
Yet the jungle is remarkably resilient 

in its own way. 
Scientists in other projects have found 

there is no such thing as an untouched 
rain forest in South America. Indian 
tribes have hunted and gathered their 
game and fruit for thousands of years. 
They have cut the woods and grown 
crops in small clearings whose scars last 
many years. Every square foot of the 
Amazon that does not flood annually has 
probably been burned off by humans at 
one time or another over the 
millenniums. But until now, the 
destruction has taken place in such 
small pieces that the jungle can quickly 
growback. 
Even logging can be undertaken with 

relatively little long-term damage, as 
long as it is perforrned carefully by 
removing selected trees in narrow 
patterns that do not destroy the 
biological diversity of the forest 
An amazingly wide range of fruit, fiber, 

pharmaceutical products and wood 
grows wild in the intact forest - so 
much so that some conservationists 
even feel that a widely based econorny of 
extraction rnight be developed for much 
of the Amazon basin without severe 
harm to the jungle's ecological balance. 
So far, only the sheer size of the 

Amazon rain forest has allowed it to 
survive recent decades of abuse by a 
restless, growing Brazilian population. 
Foreign protests are one important 
reason the nation's leaders are now 
rethinking their Amazon policies, but 
most experts agree that the fundamental 
decisions needed to save the Brazilian 
rain forest must be made by the 
Brazilians themselves. 
"It wasn't the rest of the world that 

saved China's pandas," Bierregaard 
said. "The World Wildlife Fund put 
together a big campaign to encourage 
the Chinese to do something, but it was 
the Chinese who decided to get serious 
and took action. It's the sarne here. If 
Brazil wants it to happen, the rain forest 
will be saved. 
"But to tel1 the truth, I still don't know 

how it will finally turn out." 
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Herbert Otto Reger Schubert is director of Brazil's Amazon research institute 

MYTHS ÁBOUT THE ÁMAZON 

BY CHARLES PETIT 
Chroniclt ScfrHce Writer 

T HE FUTURE OF THE HUGE 
Amazon rain forest, an 
awesome region of the globe, 
is under violent threat, but 

scientists say public understanding of 
that very real issue is distorted by two 
persistent myths. 
• One is that the dense trees of the 

forest are the "green lungs of the 
planet," providing half the oxygen in the 
atmosphere. 
• The other is that the poor jungle 

soil, when exposed to sun and rain, 
converts to a brick-like mineral called 
laterite that will not grow anything. 
"There are reasons to preserve the 

forest, but saving the world's oxygen is 
not one of them," said Pieter Tans at the 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration in Boulder, Colo. "The 
rain forest is actually in equilibriurn with 
the oxygen in the air. lt doesn't produce 
more oxygen than it consumes. For 
every pound of vegetation that is 
growing and releasing oxygen, another 

pound is decaying - a process that 
takes oxygen from the air, 
Although all plants contribute to 

maintaining the atmosphere's oxygen 
level, scientists say, microscopic plants 
in shallow layers of the ocean are the 
single greatest source of oxygen. 
Burning the entire rain forest would 

not require much more than one 
millionth of the world's atrnospheric 
oxygen. Even if all the plants on the 
planet were to disappear, oxygen 
concentration would not change much 
for centuries. 
N onetheless, Tans sai d, burning the 

entire Amazon could well affect global 
weather. 
lt would release many billions of tons 

of carbon dioxide in smoke, contributing 
greatly to global warming. 
It could also shift tropical weather 

patterns as the lush vegetation 
disappeared, because the vast forest 
recycles half the water that falls as rain, 
sending it back into the sky to feed local 
thunderstorms. 
Fears about laterite emerged in the 

Continueâ on page 25 
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"Informações gerais sobre as atividades do PDBFF no INPA, e na Amazônia" 

1. Introdução 

Em todos os lugares, o aumento contínuo da população humana e as 
pressões econômicas para o desenvolvimento estão resultando inexoravelmente na 
conversão das florestas tropicais úmidas em um mosaico de fragmentos isolados 
de habitats degradados. O Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais 
(PDBFF), um projeto binacional resultante de um convênio entre o Instituto de 
Pesquisas da Amazônia (INPA) e o Smithsonian lnstitution dos EUA, quantifica as 
mudanças no ecossistema que ocorrem à medida que áreas de floresta Amazônica 
contínua são transformadas pelo desenvolvimento humano em um mosaico de 
habitats. 

O PDBFF é um dos únicos projetos com estudos integrados a longo prazo 
dos efeitos de humanas sobre a floresta Amazônica. Iniciado pelo INPA e o Fundo 
Municiai de Proteção da Fauna (WWF-US) em 1979, e localizado ao norte de 
Manaus, Brasil, o Projeto teve continuidade desde então no Smithsonian lntitution, 
onde se tornou um componente crítico do Programa de Biodiversidade daquela 
instituição administrado pelo Museu Nacional de História Natural. No INPA, o 
PDBFF está dentro do plano de pesquisa integrada com estreita colaboração com a 
Coordenação de Pesquisas em Ecologia (CPEC) e a Coordenação de Pesquisas em 
Entomologia (CPEN). 

2. História e desenho experimental 

Conforme indicado pelo título original do projeto, "Tamanho Mínimo Crítico 
de Ecosistemas", o objetivo inicial da pesquisa era identificar um tamanho mínimo 
do habitat de floresta tropical para a manutenção da maior diversidade de espécies 
em um ecossistema natural. A pesquisa foi planejada para estudar comunidades de 
plantas e animais em áreas antes e depois que foram fragmentadas e isoladas 
como ilhas de florestas e circundadas por criação de pastagens. Estas informações 
foram comparadas as das áreas de controle de floresta contínia ou aquelas não 
fragmentadas em ilhas florestais. Com o isolamento de replicatas de floresta de 1, 
1 O, 100 e 1000 hectares, para o estudo da presença e ausência de padrões 
abióticos antes e depois da fragmentação e no decorrer do tempo, pode-se gerar 
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previsões sobre qual o tamanho dos fragmentos de floresta que são necessários 
para manter determinadas porcentagens da diversidade da biata original. Uma das 
previsões específicas que permitiria correlacionar-se o tamanho do fragmento com 
a manutenção da diversidade, era a de que a taxa de extinção nos fragmentos 
isolados dependeria do tamanho da área -- a extinção local de espécies ocorreria 
mais rapidamente nos fragmentos menores. 

De 1980 a 1 984, 1 O réplicas de floresta de 1, 1 O e 100 ha foram isoladas. 
Em 1990, uma segunda reserva de 100 ha foi criada. Doze anos de observações 
pelos pesquisadores do PDBFF indicam que as reservas de florestas são entidades 
ecológicas altamente dinâmicas e que não foi possível predizer a riqueza de 
espécies somente a partir do tamanho da reserva. As relações espécie/área são 
insuficientes para se entender todos os processos que determinam quantas e quais 
espécies estarão presentes em uma determinada reserva. Mais exatamente, 
exigências de habitats espécificas das espécies, mudanças estruturais na borda 
das reservas que ficam expostas a áreas abertas de pastagens, e mudanças na 
vegetação do fragmento de floresta são fatores importantes na determinação da 
estrutura do ecossistema nos fragmentos de floresta. 

3. Resultados científicos 

Segue uma lista dos resultados principais de mais de 15 anos de pesquisa: 

1. Efeitos gerais da fragmentação e do ecotono ou borda produzida pela formação 
do fragmento: 

- A riqueza local de espécies de pássaros, formigas, primatas, abelhas, vespas, e 
cupins diminui após a fragmentação da floresta. 

- A riqueza de espécies de pequenos mamíferos, anfíbios, e borboletas aumenta 
após o isolamento. 

- Ocorrem mudanças na composição das comunidade de borboletas , pequenos 
mamíferos, e anfíbios. 

- Existe um efeito previsível, dentro de cada grupo taxonômico, do tamanho do 
fragmento sobre a evolução da comunidade. 

- Ocorrem sérias mudanças estruturais e na distribuição dos recursos (frutos e 
insetos) na floresta após o isolamento. 

- Aparecem mudanças microclimáticas associadas a criação de uma borda abrupta 
entre a floresta e a vegetação circundante, tais como um aumento da temperatura 
e uma diminuição da umidade relativa. 

- O isolamento produz aumento na mortalidade de árvores e na queda de folhas. 
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- A resposta da fauna a criação da borda é variável. 

- A resposta da fauna a barreiras, como pastagem, também é variável. 

- O habitat ao redor dos fragmentos (pastagem, capoeira) tem um papel 
importante na dinâmica de populações nos fragmentos. 

- Existe efeitos de segunda ordem após isolamento: processos ecológicos 
(decomposição e polinização} são afetados negativamente. 

2. Efeitos gerais da fragmentação florestal na regeneração florestal: 

- O uso da terra após desmatamento tem um efeito importante sobre a trajetória da 
regeneração florestal. 

- A herbivoria tem um efeito negativo sobre a regeneração em áreas degradadas, 

- O manejo da regeneração florestal, através de aberturas no dossel, pode 
aumentar a sobrevivência de espécies comerciais. 

4. Atividades do PDBFF (INPA/Smithsonian) de 1979-1996 

A. Publicações 

O principal veículo de difusão da informação científica resultante do 
PDBFF(INPA/SI) sempre foi as publicações em revistas científicas. A série técnica 
do PDBFF já alcança mais de 1 54 trabalhos, ou seja uma média de mais de 9 

Publicações do PDBFF 
INPA-Smithsonian lnstitution 

M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 00 00 ~ ~ re ~ ~ 00 

Ano 
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trabalhos por ano. A distribuição dessa produção, porém, não foi igual entre os 
anos. 

A produção de trabalhos publicados em revistas científicas começou a 
aumentar em 1987-88. Desde então, são publicados em torno de 1 5 trabalhos por 
ano. Essa demora nos primeiros anos, pode se explicar pelo fato que o 
estabelecimento da infraestrutura levou a maioria dos recursos durante este 
tempo. Acreditamos que a tendência atual será de um aumento no número de 
trabalhos publicados a medida que o projeto progride, uma vez que ainda existe 
trabalhos a longo prazo que só agora estão alcançando seus objetivos. 

Autoria de Publicações do PDBFF 
INPA-Smithsonian lnstitution 061 
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• Primeno autor Brasileiro [J Co--autoria com Brasileiro 

Em relação a de autoria dos trabalhos, a situação reflete uma mudança 
natural de poucos trabalhos com autor ou co-autor brasileiro no início do PDBFF, 
para uma situação onde mais de 30% do trabalhos estão presentemente sendo 
produzidos por primeiros autores brasileiros, e mais de 40% são em co-autoria 
com pesquisadores e/ou alunos brasileiros. 

8. Treinamento - Produção de Teses de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) 
pelo PDBFF (INPA/SI) 

Uma grande parte dos esforços do PDBFF desde o início foi alocado ao 
treinamento ao nivel de Pós-graduação, tanto de alunos nacionais como 
internacionais. A maioria dos sub-projetos incluíram alunos como parte integrante 
do trabalho e com missão explícita na formação de mão-de-obra profissional na 
área de ecologia e de biologia de conservação. Desde o início foram completadas 
32 teses de alunos de Pós-graduação ligados ao PDBFF. Na maioria dos casos, 
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essas teses resultaram em publicações em revistas científicas. 

Teses completadas no PDBFF 
INPA..Smithsonian lnstitution 
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--- Teses nacionais - -•- - Teses (outros) 

Até alguns anos atrás, não havia diferenças grandes no número de teses 
completadas por alunos brasileiros comparado ao de alunos de outros países. 
Desde 1992, porém, o número de teses de alunos nacionais produzidos dentro do 
âmbito do PDBFF superou, e continua superando, o número de teses de alunos de 
outros países. A tendência crescente de número de teses de alunos brasileiros 
deve se manter devido ao alto número de teses iniciadas nesses últimos anos. Isto 
reflete a grande preocupação de todos envolvidos no PDBFF, na formação de 

Teses de alunos brasileiros no PDBFF 
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mão-de-obra nacional profissional de alta qualidade. 

Alunos brasileiros de Mestrado começaram a produzir suas teses no 
PDBFF em 1 985, e desde 1989 a produção de teses de mestrado variou entre 2 e 
3 por ano. Em 1 993 a primeira tese de doutorado foi defendida, e foi seguida por 
uma em 1994 e tres outras em 1995 todas por estudantes brasileiros. Duas 
pessoas que receberem o título de doutor, receberam o apoio do PDBFF, e 
começaram como alunos de mestrado, e completaram o treinamento com o 
doutorado. Hoje, estas duas pessoas, Ora. Rita Mesquita e Dr. Heraldo 
Vasconcelos, estão trabalhando em Manaus e continuando desenvolvendo 
pesquisas na área de biologia de conservação. Um deles o Dr. Heraldo 
Vasconcelos é o atual Coordenador de Ecologia do INPA. 

A produção de teses de alunos de Pós-graduação do INPA segue a mesma 
tendência do que as nacionais. Em 1983 foi completada a primeira tese de um 
aluno do I NPA, e desde então houve uma produção constante de 1 ou 2 teses por 
ano. Hoje, existem 9 teses de mestrado e doutorado em andamento, e a cada ano 
esse número aumenta sensivelmente. 

Teses de alunos do INPA 
(M.Sc. e Ph.D) 
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Os alunos do INPA que estão desenvolvendo teses no PDBFF vem 
principalmente da Coordenação de Pesquisas em Ecologia. Mas o PDBFF tem 
recebido alunos de outras Coordenações tais como as de Entomologia e 
Silvicultura. Muitos esforços estão sendo empregados em melhorar a colaboração 
e a interação com várias Coordenações dentro do INPA. 
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C. Treinamento - Estagiários 

Para alcançar um nível de produção de teses de Pós-graduação como o 
apresentado, temos que desenvolver nos estudantes o interesse em trabalhar na 
Amazônia. O programa de estagiários do PDBFF (INPA/SI) tem como objetivo 
proporcionar oportunidade a recém-graduados de adquirir experiência em pesquisa 
participando de projetos de ecologia e/ou biologia de conservação dos recursos 
naturais. Espera-se que muitos desses alunos entrarão em programas de pós 
graduação no INPA ou em outros intituições e desenvolverão teses ligados a 
Amazônia. Esta filosofia teve sucesso, tendo em vista que a maioria dos alunos de 
pós-graduação desenvolvendo teses junto ao PDBFF, começaram como 
estagiários. 
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A fonte de estagiários mudou completamente desde o início do PDBFF. A 
participação de estagiários de instituições nacionais vem crescendo desde 1981 
com pouco mais de 20% dos estagiários sendo alunos brasileiros, para 100% dos 
estagiários sendo alunos brasileiros desde 1994. Essa composição da comunidade 
de estagiários ligados ao PDBFF tem sido mantida desde 1994. Apesar do número 
total de estagiários ter diminuído, esse ano temos uma previsão de 6-7 estagiários, 
o enquadramento está sendo melhorado cada vez mais. Só atividades 
coordenadas por um doutor, podem usufruir de estagiário. Nesse contexto, o 
estagiário (recém-formado} vem para participar de um projeto em andamento, sob 
a responsabilidade de um pesquisador estabelecido na região, e com um programa 
de trabalho bem definido. Os estágios duram 6 meses com a possibilidade de 
renovação por mais 6 meses mediante uma nova proposta de trabalho apresentada 
pelo pesquisador responsável. O objetivo desse programa de treinamento é de 



8 

abrir a possibilidade para os estagiários desenvolver um pequeno projeto que 
muitas vezes servirá de projeto piloto para sua tese de pós-graduação. 

D. Treinamento - Curso de Campo 

Desde 1 993, o INPA com colaboração do Smithsonian lnstitution, a 
UNICAMP, e a Organização de Estudos Tropicais (OTS), oferece um curso de 
campo intensivo administrado pelo PDBFF. O curso "Ecologia da Floresta 
Amazônica" vem tendo um imenso sucesso como palco de formação e de 
interação entre alunos no início da carreira de pesquisa e professores visitantes 
tanto de instituições nacionais como internacionais. O curso tem uma demanda 
muito alta (mais de 55 inscrições de potencias estudantes são analisadas todo 
ano), e serve também de oportunidade para muitos alunos que não teriam a 
chance de trabalhar na Amazônia. 

Alunos do curso de campo 
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A composição da turma de alunos participando do curso de campo mostra 
uma aumento no número de alunos de pós-graduação do INPA de 1 em 1994, a 2 
em 1995. Como o curso foi cadastrado na pós-graduação do INPA em 1995, 
espera-se um aumento na participação dos alunos do INPA. A composição 
heterogênia da turma de alunos tanto ao nível nacional como ao nível 
internacional, representa uma das caraterísticas de sucesso desse curso. Os 
alunos interagem com colegas com interesses diferentes e experiências diferentes. 

A composição do corpo docente variou pouco durante os 3 anos em que o 
curso de campo foi oferecido. A metade dos professores visitantes são do INPA, 
incluindo várias Coordenações tais como a CPEC, CPBO, CPBA, e CPST. A 
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coordenação do curso em 1996 será feita pelos Drs. Rita Mesquita e Renato Cintra 
ambos da CPEC. Um pequeno aumento ocorreu na participação de professores 
visitantes de instituições não-nacionais. Isso proporciona um caráter internacional 
ao curso, e expõe os alunos a pesquisadores que dificilmente poderiam encontrar 
em outra situação. 

Professores participantes do 
Curso de Campo 
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E. Treinamento - Participação em Simpósio 

Durante os dois últimos anos, o PDBFF (INPA/SI) vem desenvolvendo um 
programa de bolsas para participação dos alunos e pesquisadores do INPA em 
Congressos e Simpósio nacionais e internacionais. Em 1 994, dois alunos da pós 
graduação do INPA aproveitaram as bolsas para apresentar os seus trabalhos no 
Congresso Brasileiro de Ecologia. Em 1995, foi possível distribuir 1 O bolsas para 
alunos e pesquisadores do INPA e do PDBFF para apresentar trabalhos em 
Congressos nacionais e internacionais. Infelizmente, por falta de recursos, o 
programa foi interrompido em 1 996. O Comitê de Manejo do PDBFF tem a firme 
intenção de recomeçar o programa de bolsas para congressos em 1997. 

5. Conclusões 

O PDBFF evoluiu muito desde seu início em 1979. A existência do 
Convênio entre o INPA e o Smithsonian lnstitution possibilita uma maior ampliação 
dos objetivos de colaboração e treinamento entre as duas entidades. A posição do 
PDBFF dentro dos planos de pesquisa do INPA e da CPEC está firmamente 
estabelecida. O Comitê de Manejo, orgão de decisão do PDBFF, vem mostrando 
uma grande responsabilidade nas suas decisões relativas aos benefícios para o 
INPA e a comunidade científica brasileira em geral. O estabelecimento em breve 
do Comitê Científico Externo representará mais um passo no desejo de melhorar a 
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qualidade de pesquisa e treinamento executada dentro do PDBFF. Todos 
envolvidos, trabalham sempre com esse objetivo em mente. O conhecimento 
básico da ecologia e conservação da Amazônia depende de pesquisa séria e de 
treinamento de profissionais que no futuro ajudarão a planejar o desenvolvimento 
desta região. 


