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Os enfoques sobre conservação da biodiversidade mudaram radicalmente nas últimas cinco 
décadas. Essas mudanças foram em grande parte conseqüência dos avanços ocorridos na 
ciência da ecologia. Os sistemas ecológicos eram vistos anteriormente como estáticos e 
previsíveis e a biodiversidade, exclusivamente em termos da riqueza e raridade das espécies. 
A The Nature Conservancy (TNC) nos seus inícios também utilizava esses conceitos. 
Durante os primeiros anos de sua implantação, nas décadas de 50-60, esses eram seus 
enfoques, os quais evoluíram nas décadas de 70-80 para a aquisição estratégica de reservas 
para espécies e comunidades raras. Como conseqüência da natureza complexa e dinâmica dos 
sistemas naturais, o pensamento cientifico atual enfatiza a necessidade de conservar a 
biodiversidade em escala múltipla dentro de um mesmo ecossistema ou em um contexto de 
paisagem, conjuntamente com os processos ecológicos que os sustentam. 

Devido a essas mudanças nos conceitos científicos da conservação não surpreende que a 
Conservação Planejada amplia e fortalece a visão e a profundidade do trabalho da TNC. 
Neste documento, resumem-se os marcos de referência conceituai, que estão emergindo, 
como resultado desta nova visão. Mesmo que na forma de documento preliminar estes 
conceitos devem nos ajudar a progredir da conservação baseada na raridade a aquela baseada 
nos ecossistemas e paisagens. 

Conservando a Biodiversidade e Definindo as Escalas 

Cientistas e especialistas em conservação ha muito tempo reconhecem que a biodiversidade 
existe em diversos níveis de organização biológica (i.e. paisagens). Acrescente-se a isso que a 
biodiversidade ocorre em uma variedade de escalas espaciais e geográficas ( e.g. de metros 
quadrados a milhões de hectares). Os níveis de organização biológica nos quais a TNC dirige 
seus esforços atualmente - espécies, comunidades ecológicas', sistemas ecológicos2 podem 
ser divididos de acordo com sua escala e padrão espacial. A compreensão dessas relações é a 
chave para a conservação e para a definição das estratégias de manejo mais efetivas. A figura 
1 ilustra as quatro escalas geográficas (local, intermediaria, ampla, e regional) nas quais 
espécies. populações. comunidades e sistemas ecológicos ocorrem, de acordo com suas 
características em área, nível das águas ou dimensão dos rios existentes'. 

1-Escala Local 

As comunidades e sistemas ecológicos de pequenas parcelas terrestres" são de tamanhos 
reduzidos e discretos (e.g. brejos, pântanos, penhascos, alagados) e resultam de fatores fisicos 

1 Comunidades ecológicas incluem associações terrestres e alianças aquáticas; 
2 Sistemas ecológicos podem ser terrestres ou aquáticos e se compõem de ajuntamentos dinâmicos e complexos 
de plantas e/ou animais que (1) ocorrem conjuntamente num ambiente; (2) estão fortemente ligados por 
processos ecológicos similares (e.g. fogo, hidrologia), recursos subterrâneos (solos, geologia), ou diferentes 
elevações (e.g. relevo); e (3) formam uma unidade vigorosa, coesa e identificável: 
3 O tamanho das áreas, o nível das águas e os quilômetros dos rios são estimativas preliminares, mas devem ser 
utilizados como orientação geral; 
4 Uma equipe de ecólogos da TNC e do Programa da Natural Heritage liderada por Mark Anderson desenvolveu 
o marco de referencia matricial para comunidades terrestres, durante o planejamento de conservação na 
ecorregião Appalacbia do Norte; 
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e regimes ambientais específicos (e.g. infiltração, desmatamento, etc.). Espécies terrestres de 
escala local são aquelas com movimento limitado e restrito a uma única comunidade ou 
sistema ecológico. Muitas espécies raras pertencem a esta categoria, principalmente 
invertebrados e plantas. A ocorrência de comunidades e sistemas ecológicos de pequenas 
parcelas e populações de espécies terrestres de escala local encontram-se usualmente em áreas 
de menos de 800 hectares. Seus macrohabitats aquáticos são segmentos de rios ou riachos, 
pequenos lagos ou partes de grandes de lagos ou lagoas. Esses macrohabitats são 
relativamente homogêneos com relação ao regime hidrológico, morfologia, química e 
temperatura, e potencialmente contem comunidades biológicas distintas". Os macrohabitats de 
rios são geralmente menores de 16 quilômetros e os de lagos menores de 100 hectares. 
Espécies aquáticas de escala local são também aquelas com habilidade de dispersão ou 
necessidades limitadas de habitat que restringem suas populações a ambientes específicos. 
Exemplos incluem o peixe Cyprinodon maculrius, os insetos aquáticos efemeróideos, e 
insetos da família Gerridae. 

2. Escala Intermediaria 
Comunidades e sistemas ecológicos de grandes parcelas terrestres são discretos e 
determinados por fatores fisicos e regimes ambientais diferentes e repercutem mais que as 
menos divididas. Algumas dessas comunidades e sistemas ecológicos de grandes parcelas tais 
como pântanos e manguezais, são relativamente uniformes em estrutura e composição e 
definidos por fatores fisicos estáveis ( e.g. posição topográfica baixa, mares previsíveis, etc.). 
Outras, como mosaicos ciliares são definidas por regimes dinâmicos de mudanças ( e.g. 
enchentes e retirada de areia, cascalho ou pedras). Esses últimos são mais variáveis em sua 
estrutura e composição interna e freqüentemente compostos de diferentes tipos de parcelas 
que mudam e se reagrupam através do tempo e espaço. Espécies terrestres de escala 
intermediaria são aquelas que dependem de uma única grande parcela ou tipos diferentes de 
habitats. Anfibios que habitam alagados e terras altas são exemplos de espécies desta escala. 
A biodiversidade terrestre de escala intermediaria ocorre tipicamente entre 400 e 20.000 
hectares". Alvos aquáticos de escala intermediaria, tais como córregos e sistemas lacustres, 
são compostos de múltiplos habitats. Por exemplo, cabeceiras de sistemas de drenagem 
rodeados por cónegos de primeira ate terceira ordem de corredeiras, alagados e pequenas 
cabeceiras de lagos. Setores de grandes rios que consistem de vários tipos de macrohabitats 
são outro exemplo de um sistema aquático de escala intermediaria, bem como sistemas de 
lagos médios compostos de um lago de tamanho médio ou um complexo de lagos menores 
entre 100 e 1.000 hectares. Espécies aquáticas de escala intermediaria dependem de vários 
tipos de macrohabitats. Por exemplo, o peixe Ictiobus cyprinellus utiliza o canal principal do 
rio, áreas alagadas para desova. 

r 

5 Referir-se a Planejando Uma Geografia de Esperança atualização #6. Incluindo alvos aquáticos em 
portfolios ecorregionais: guia para equipes de planejamento ecorregional - para obter maiores informações 
sobre a classificação de comunidades aquáticas; As áreas para as quatro escalas geográficas foram definidas de 
forma geral e com valores que superam a avaliação da variabilidade existente nas diferentes regiões (e.g. 
pradarias do meio-oeste versus montanhas no Oeste dos Estados Unidos); 
6 As áreas para as quatro escalas geográficas foram definidas de forma geral e com valores que superam a 
avaliação da variabilidade existente nas diferentes regiões (e.g. pradarias do meio-oeste versus montanhas no 
Oeste dos Estados Unidos); 
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3. Escala Ampla 

Comunidades e sistemas ecológicos terrestres matrizes desta escala vem historicamente 
dominando os habitats terrestres entre parcelas. São definidos pelos extensos gradientes 
fisicos, tais como relevo, precipitação e temperatura através de grandes áreas. Exemplos 
específicos são difíceis de mapear devido a que eles geralmente se integram com as áreas 
adjacentes, como as florestas de espruce-abeto (nordeste), florestas de pinus (sudoeste), 
pradarias de gramíneas altas (meio-oeste), e artemísia (oeste). Espécies terrestres de escala 
ampla são aquelas que precisam de grandes áreas para ter acesso aos tipos e quantidade de 
habitat que elas requerem. Essas áreas são extensas, porem menores que as requeridas pelos 

Figura 1: Biodiversidade e Escala Geográfica 
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da escala regional. Por exemplo, galos silvestres das grandes planícies norte-americanas 
(Tympanuchus cupido pinnatus) utilizam grandes áreas da histórica matriz de gramíneas, 
pequenas parcelas de alagados e matagais e ate diferentes áreas de agricultura. Mamíferos de 
escala ampla incluem raposas, texugo e martas. A área necessária para populações de 
espécies ou comunidades modelo ou sistemas ecológicos terrestres de escala ampla esta 
situada entre 8.000 e 400.000 hectares (alvos aquáticos na escala ampla incluem sistemas 
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fluviais de médios a grandes rios, córregos de 4 ta ordem ou grandes rios, seus afluentes, 
pântanos e lagos associados, e sistemas de grandes lagos ou complexo de lagos médios 
tipicamente maiores que 1000 hectares (e.g. Grande Lago Salgado situado no norte do estado 
de Utah, Lagos Finger, uma serie de lagos estreitos situados na parte oeste do estado de Nova 
Iorque, Grandes Lagos). Espécies aquáticas de escala ampla cobrem grandes distancias e 
utilizam ambientes múltiplos para satisfazerem suas necessidades de habitat. Exemplos 
incluem esturjão de lago iAcipenser fluvescens), peixe ganoide do Mississipi (Polyodon 
spatula) e ciprinideo (Fundulus heteroclitus). 

4. Escala Regional 

Pertencem a esta escala as espécies terrestres e aquáticas que dependem de vastas áreas, como 
os mamíferos migratórios e grandes predadores (e.g. caribu, lobos, ursos pardos), aves 
migratórias, morcegos, insetos, e peixes que migram longas distancias ( e.g. enguia, salmão). 
Para sustentar uma única população, freqüentemente requer-se de áreas maiores que 
4.000.000 de hectares ou centenas de quilômetros de rios, inclusive a matriz terrestre natural 
ou semi-natural, parcelas associadas, corredores ecológicos interligados e sistemas inteiros de 
rios e lagos intactos. 

Um Marcos De Referencia Para a Conservação de Áreas 

A sobrevivência a longo prazo de nossos alvos de biodiversidade requer uma área de proteção 
com padrões e processos intactos. Uma área de conservação funcional mantém as espécies e 
comunidades e/ou sistemas ecológicos focais e os processos ecológicos que o sustentam 
dentro dos níveis naturais de variabilidade (i.e. a quantidade de flutuação esperada em 
padrões de biodiversidade e processos ecológicos sob influencia mínima ou sem ela como 
conseqüência da atividade humana). Diferentes aspectos chave das áreas de conservação 
funcional são importantes: 

• Os processos ecológicos que a sustentam, seu tamanho e configuração direcionados para 
os alvos de conservação (i.e. aquelas espécies, comunidades ou sistemas ecológicos que 
desejamos conservar numa localidade especifica); 

• Funcional refere-se a habilidade de manter seus alvos saudáveis, viáveis a longo prazo 
(100 anos ou mais), incluindo a capacidade de responder a mudanças ambientais naturais 
ou antropicas; 

• Áreas de conservação funcionais não excluem a possibilidade da realização de atividades 
humanas, mas sua capacidade de funcionar naturalmente e poder ser influenciada 
grandemente; 

• Áreas de conservação funcionais em todas as escalas tem a possibilidade de requerer 
manejo ou restauração ecológicos para manter sua funcionalidade. 
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Três tipos de áreas de conservação funcional são reconhecidos: sítios, paisagens e redes'. As 
diferenças entre sítios funcionais, paisagens funcionais. e redes funcionais são definidas 
pelos alvos de biodiversidade que cada um procura conservar. 

• Sitio funcional objetiva conservar um pequeno numero de sistemas ecológicos, 
comunidades ou espécies em uma ou duas escalas abaixo do nível regional. Mesmo não 
sendo necessariamente fáceis de conservar, os alvos são relativamente poucos e 
freqüentemente compartilham processos ecológicos similares ( e.g. plantas de pradaria 
dependente de fogo e borboletas; uma área alagada e suas espécies raras; uma associação 
de peixes raros). São exemplos, de sitio funcional a maioria das reservas nos Estados 
Unidos que foram estabelecidas para conservar espécies em perigo a nível local as 
pequenas parcelas de comunidades naturais. Essas áreas são sítios funcionais caso elas 
conservem ( ou restaurem através de manejo) os alvos 
e os processos desenvolvidos dentro dos limites Nota: Um sitio funcional pode 
naturais de variabilidade. Sítios funcionais podem ser ser tão grande quanto uma 
grandes ou pequenos dependendo da escala dos alvos paisagem funcional. Por 
e processos ecológicos. Por exemplo: um sitio exemplo: um sitio destinado a 
funcional para borboletas de pradaria pode incluir produzir mexilhões em escala 
centenas de hectares, enquanto que uma área para um intermediaria pode precisar de 
peixe raro poder ter que incluir uma bacia ações de conservação de toda 
hidrográfica inteira. uma bacia hidrográfica. No 

entanto, a proteção completa 
• Paisagem funcional, em contraposição, deseja do habitat e dos processos 

conservar um grande numero de sistemas ecológicos, ecológicos do rio que 
comunidades naturais e espécies em todas as escalas sustentam esses mexilhões 
abaixo da regional (ampla, intermediaria e local). pode não ser suficiente para 
Alem disso, os alvos de conservação identificados são conservar outros componentes 
geralmente destinados a representar muitos outros críticos da biodiversidade ( e.g. 
sistemas ecológicos, comunidades e espécies plantas montanas raras, matriz 
conhecidas ou desconhecidas (i.e. "toda" florestal, penhascos, aves de 
biodiversidade). Paisagens funcionais tem um alto interior de floresta). Por tanto 
grau de integridade ecológica e retém ou pode-se ao invés do tamanho, e o grau 
restaurar a maioria ou todos seus componentes, pelo qual os alvos de 
padrões, e processos chave. Entretanto a diferença conservação são utilizados 
entre paisagem funcional e sitio funcional, não é na para representar outra 
pratica sempre tão evidente, devido a que as biodiversidade, conjuntamente 
comunidades e sistemas ecológicos em sítios com sua natureza de multi 
funcionais representam outros elementos da escala, que distinguem uma 
biodiversidade (r,e. suas funções de filtro a nível paisagem funcional de um 
amplo). Conseqüentemente, a diferença operacional ..._.,;_ft_in_fi_:1.n_r._.i_n_n_n_J. •••••• 

7 Neste marco de referencia utiliza-se área de conservação funcional para descrever uma área de conservação 
importante para a TNC e/ou seus parceiros, a qual é geralmente identificada através do planejamento 
ecorregional. O seu equivalente no Plano de Conservação de Sítios e sitio de conservação funcional, enquanto 
que, sitio funcional é mais estrito e se utiliza para indicar um subconjunto especifico de áreas de conservação 
funcional não definido no Plano de Conservação de Sítios. Embora o significado do termo sitio seja um pouco 
diferente, os conceitos subjacentes básicos são consistentes com os padrões do Plano de Conservação de Sítios. 
Ambos conceitos utilizam paisagem funcional e rede funcional com o mesmo sentido. 
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entre paisagens funcionais e sítios funcionais esta dada pelo grau nos quais os alvos de 
conservação são utilizados para representar outra biodiversidade em conjunto com sua 
natureza de multi-escala. Devido a esta crescente complexidade, alvos de conservação em 
paisagens funcionais são geralmente terrestres e aquáticos (fluviais e as vezes marinhos). 
Elas requerem diversidade de sustentação dos processos ecológicos para sua manutenção. 
No presente, somente algumas áreas de conservação onde a TNC trabalha podem ser 
consideradas como paisagens funcionais (Costa Leste da Virgínia, Malpai, Baixo Ozarks, 
Base Aérea Americana de Englin, Laguna Madre, e Montanhas Bighom). 

• Uma rede funcional é um conjunto integrado de sítios e paisagens funcionais destinadas a 
conservar espécies regionais com ou sem biodiversidade de escala precisa. Sítios ou 
paisagens dentro de redes funcionais podem ser organizadas de forma continua através de 
uma ou mais regiões para proteger espécies como caribu, morsa, urso pardo, ou jaguar. 
Por outro lado, sítios ou paisagens podem ser formados por uma serie de rochedos 
espalhados sobre uma grande área para conservar aves limicolas migratórias ou aves 
neotropicais migratórias. Soma-se a isto o fato de que para conservar a biodiversidade em 
escalas locais, intermediarias e amplas, requer-se um portfolio ecorregional bem 
dimensionado que deve servir como uma rede funcional, para espécies regionais dentro de 
uma ecorregião, em conjunto com nossos planos ecorregionais que devem prover redes 
funcionais para espécies que expandem-se por ecorregiões múltiplas. 

Um Enfoque Integral das Paisagens Funcionais 

As áreas de conservação devem ser previstas e analisadas em sua totalidade. A conservação 
ecorregional oferece uma oportunidade sem precedentes para revisar os alvos em todos os 
lugares onde ela é realizada. Durante o planejamento de sitio deve-se determinar si existem 
oportunidades para conservar sistemas ecológicos, comunidades ou espécies de alta qualidade 
em níveis alem daqueles originalmente programados. Por exemplo, deve um sitio 
previamente enfocado na conservação da mata ciliar também incluir a floresta montana ao seu 
redor. 

Como regra geral, acreditamos que é a maior ênfase na conservação de paisagens funcionais 
(e sítios funcionais que tem com alvo biodiversidade em múltiplas escalas) ira melhorar 
substancialmente nossa eficiência e efetividade. A conservação de sistemas ecológicos, 
comunidades e espécies em escalas múltiplas dentro de uma única paisagem intacta promove 
uma estratégia de conservação ecologicamente mais integrada. Paisagens funcionais típicas 
produzem mais e maior diversidade de habitats e maiores populações de espécies conhecidas 
e desconhecidas. Devido ao seu complexo e amplo gradiente ambiental, elas também 
oferecem maior proteção contra mudanças climáticas. Adicionahnente, paisagens funcionais 
podem ser conservadas de forma mais eficiente que sítios dispersos. Entretanto, paisagens 
funcionais são exponencialmente mais complexas; entende-las e medi-las vai requerer 
maiores recursos. Embora todas as áreas de conservação em um portfolio devem ser 
funcionais, nem todas serão paisagens funcionais. A decisão de expandir a escala e 
abrangência de alguma área (tanto para mais, como para menos) deve ser baseada em dados 
científicos sólidos e bem analisados. 
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Qual o Significado de Funcional? 

Funcional refere-se a capacidade de uma área em manter a longo prazo os alvos íntegros e 
viáveis e de manter processos ecológicos chaves dentro de seus limites de variabilidade. A 
avaliação da situação funcional de uma área é critica para formular estratégias apropriadas de 
conservação, manejo e restauração e para a avaliação de usos antropicos atuais e potenciais da 
área. 

Neste marco, sugerimos quatro atributos funcionais para avaliar o nível de uma área de 
conservação em qualquer escala. Esses quatro atributos funcionais estão incluídos nos que a 
TNC utiliza para avaliar a variabilidade de alvos de conservação e para medir a integridade da 
biodiversidade (i.e. tamanho, condição, contexto de paisagem, etc.). Deste modo, a 
integridade da biodiversidade é uma medida geral da funcionalidade do sitio ou paisagem para 
áreas de conservação onde a TNC desenvolve seus trabalhos. 

(1) Composição e estrutura dos alvos de conservação. Por exemplo: estão presentes todas 
as espécies, uma cobertura do solo integra e abrigos no sistema da floresta alvo? As 
populações de espécies alvo estão reproduzindo-se? Quão numerosas são as espécies 
invasoras? Estas características são incluídas em "condição" na medida de sucesso da 
integridade da biodiversidade; 

(2) Regimes ambientais e distúrbios naturais. Os regimes ambientais e distúrbios naturais 
(e.g. fogo e inundação) que sustentam os alvos ainda estão operando dentro de sua 
escala natural de variabilidade? Esses fatores estão incluídos no "contexto de 
paisagem" na medida de sucesso da integridade da biodiversidade; 

(3) Área dinâmica mínima. O tamanho da área é suficiente para permitir os alvos de 
conservação recuperarem-se de um distúrbio, como um furacão? Este atributo 
corresponde ao "tamanho" na medida de sucesso da integridade da biodiversidade; e 

( 4) Integração. As espécies alvo têm acesso a todos os habitats e recursos necessários 
para completar o ciclo de vida? Os sistemas ecológicos, comunidades e espécies 
podem modificarem-se em resposta a mudanças ambientais como aquecimento global? 
Esses fatores estão incluídos no "contexto paisagem" na medida de sucesso da 
integridade da biodiversidade. 

A avaliação destes atributos para sítios e redes funcionais é relativamente direta, devido a que 
o numero de alvos é.tipicamente pequeno e o foco de conservação é normalmente definido e 
limitado. A avaliação destes atributos para paisagens funcionais é obviamente o maior 
desafio devido a complexidade dos alvos e a natureza ampla das metas de conservação. 

A avaliação da funcionalidade de uma área de conservação deve ser um processo interativo 
baseado no conhecimento acumulado. A avaliação ocorre primeiro durante o planejamento 
ecorregional e o desenho do portfolio e continua com o planejamento de sítios de 
conservação, medidas de sucesso e o manejo dinâmico no campo. 
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Aplicação Pratica deste Conceito para a Conservação 

Oferecemos varias sugestões para aplicar os conceitos sumariados neste trabalho para as 
continuas atividades de conservação da TNC: 

todas as áreas de conservação em um mesmo setor ecológico devem ser funcionais ou 
terem o potencial de serem restauradas; 
equipes de planejamento ecorregional devem 
incorporar no portfolio os sistemas ecológicos, 
comunidades e espécies alvo de escala ampla. 
Na medida do possível, as equipes devem incluir 
alvos de escala ampla, intermediário, e local 
associados em sítios e paisagens funcionais; 
equipes de planejamento ecorregional devem 
considerar espécies de escala regional. Quando 
considerados em conjunto os sítios e paisagens 
funcionais em um portfolio devem servir como 
base para conservar espécies de escala regional 
que operam dentro de uma ecorregião. A 
avaliação de portfolios através das ecorregiões 
será necessário para a conservação de espécies 
de escala regional, como aves migratórias e 
peixes de grandes rios, que utilizam múltiplas 
ecorregiões; 
enfoque em escala múltipla e total da 
funcionalidade devem fazer parte dos critério 
utilizados para determinar o valor da 
biodiversidade de uma área. Então, com as 
condições uniformizadas a prioridade para ação 
deve ser dada as paisagens funcionais ao invés 
de sítios funcionais, ou aos sítios nos quais a 
biodiversidade e alvo em escalas múltiplas ao 
invés dos sítios que enfocam uma única escala. 
A proteção da biodiversidade em escalas 
múltiplas e de forma integrada é a nossa melhor 
e mais consistente estratégia para efetuar a 
conservação duradoura, principalmente para o 
grande numero de espécies que conhecemos 
pouco; r 

Equipes de planejamento para a conservação 
devem revisar o potencial das áreas aquáticas, a 
biodiversidade terrestre e as áreas terrestres de 
importância na conservação da biodiversidade 
aquática; 
Um subconjunto de alvos de conservação deve ser selecionado em escalas espaciais 
múltiplas para paisagens funcionais destinadas a assegurar a conservação de uma 
paisagem complexa, intacta. Sistemas ecológicos e espécies com requerimentos espaciais, 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Observação: Para avaliar os quatro 
atributos de paisagens funcionais, 
recomendamos: 
1. Selecionar um subconjunto de 

sistemas ecológicos e espécies em 
escalas espaciais múltiplas que 
reflita a variedade de padrões e 
processos ecológicos necessários 
para conservar paisagens 
funcionais inteiras. (Alvos para o 
projeto das Montanhas Bighom no 
estado de Wyoming incluem: 
matriz de floresta boreal de alta 
elevação, matriz de artemísia 
norte-americana de media 
elevação, matriz de gramíneas do 
gênero Andropogon de baixa 
elevação, comunidades riparias de 
escala intermediaria, morcegos e 
florestas antigas de pinus 
Pomderosa, erva leguminosa da 
espécie Astralagus glycyphyllos de 
escala local e ravinas rasas de 
arbustos decíduos. Atualmente a 

2. 

equipe de planejamento esta 
estudando quais seriam os alvos 
aquáticos e espécies de escala 
regional apropriados para este 
projeto.) 
Prestar particular atenção aos 
sistemas ecológicos e espécies que 
tem exigências especiais de 
conservação ou manejo, que são 
muito sensíveis a mudanças nos 
atributos chaves, que se 
dispersam, movimentam-se ou 
utilizam recursos através de 
escalas e sistemas múltiplos. 
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ou que dispersam, migram, ou utilizam recursos 
ao longo de toda a paisagem são particularmente 
importantes; 

• Os métodos da TNC para implementar estes 
conceitos em áreas particulares e através do 
Planejamento da Conservação de Sítios e 
Medidas de Sucesso das Ações de Conservação. 
Muitos dos conceitos apresentados neste 
documento foram incorporados nesses 
procedimentos padrões de planejamento e 
avaliação. Para maiores informações sobre 
planejamento de conservação de sítios ou 
medidas de sucesso de ações de conservação, 
inclusive o Manual do Usuário para 
Planejamento de Conservação de Sítios e 
Medindo o Sucesso de Ações de Conservação 
entre em contato com o Programa de 
Conservação de Sítios da Divisão de Ciências ou 
com o Jeff Parrish (jparrish@tnc.org). 

Referências Chaves para Leitura Adicional. 

Observação: Os conceitos 
apresentados neste trabalho foram 
desenvolvidos com a participação de 
vários profissionais e técnicos da TNC e 
experimentado em varias áreas de 
conservação. Agradecemos 
especialmente as contribuições e 
revisão de Mark Andersen, J eff 
Baumgartner, Greg Low, Holly Richter, 
Deborah Jensen, Jonathan Higgins, e 
Mary Lammert. Este documento é um 
resumo de um trabalho que será 
publicado em BioScience. Para maiores 
informações ou uma descrição mais 
detalhada dos conceitos aqui emitidos, 
entre em contato com Karen Poiani 
(kpoiani@tnc.org) ou Brian Richter 
(brichter@tnc.org). 
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