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A crescente demanda por recursos naturais e consequente degradação de áreas nativas
vêm aumentando o alerta  para o fortalecimento de ações voltadas à conservação da
biodiversidade, tais como a ampliação de áreas protegidas e a melhora na efetividade de
gestão das áreas já  existentes.  Na Amazônia,  essas ações são de suma importância
dadas as diversas pressões que a região vem sofrendo. Nesse sentido, o Programa Áreas
Protegidas da Amazônia (ARPA) vem há 15 anos contribuindo, entre outras ações, para
melhorar a estrutura das Unidades de Conservação apoiadas, a efetividade de gestão e
para  apoiar  a  criação  de  novas  UCs.  Desta  forma,  este  trabalho  tem como  objetivo
analisar  a  contribuição  do  ARPA para  a  conservação  das  diferentes  fitofisionomias
amazônicas, considerando as UCs criadas com apoio do Programa. Para a realização das
análises foram utilizados polígonos e informações das áreas protegidas (UCs e Terras
Indígenas – Ministério do Meio Ambiente), bem como os dados e polígonos sobre UCs
apoiadas pelo Programa ARPA para criação, cedidos pelo MMA. Os dados e polígonos
sobre a vegetação na Amazônia foram obtidos a partir do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) e as análises de representatividade foram realizadas com base nas
informações  geradas  a  partir  de  sobreposições  realizadas  pelo  programa  de
geoprocessamento Quantum GIS v. 2.18. Os dados revelam que o Programa apoiou a
criação de mais de 28 milhões de hectares de UCs desde 2000, o que corresponde a 44%
das áreas criadas no período para a região, com contribuições para diversas fisionomias
vegetais, sobretudo as Formações de Floresta Ombrófila. A maior contribuição em área se
deu  na  Floresta  Ombrófila  Densa  de  Terras  Baixas,  favorecendo  a  conservação  de
regiões importantes ecologicamente com susceptibilidade a inundações. No entanto, a
representatividade de áreas apoiadas foi maior no ecótono de Campinarana com Floresta
Ombrófila  que,  somados às áreas protegidas criadas sem apoio do ARPA, chegam a
17,6% desta formação existente no Domínio Amazônico. Este dado revela que, com a
contribuição do ARPA, há a possibilidade de alcançar mais rapidamente a meta 11 de
Aichi, da Convenção sobre Diversidade Biológica, a qual prevê que pelo menos 17% de
áreas terrestres e de águas continentais devem ser conservadas até 2020. Contudo, os
dados  revelam  algumas  lacunas  de  conservação,  sobretudo  em  áreas  de  Floresta
Estacional,  Savana  Florestada  e  de  contato  com  Savana,  áreas  essas  pouco
representadas na conservação da Amazônia como um todo e sujeitas à maiores pressões
através do arco do desmatamento. Os resultados dessa pesquisa revelam a importância
do Programa ARPA para a estruturação de um sistema de áreas protegidas na Amazônia,
mas também mostra a necessidade de proteção de algumas fisionomias vegetais pouco
representadas e cujo desafio de conservação poderá ser maior visto que estão inseridas
muitas vezes em áreas de fronteira agrícola e, consequentemente, de maiores pressões
antrópicas. Esse estudo pode contribuir como mais uma ferramenta para a tomada de
decisão dos atores do Programa como os Governos Estaduais e Federal e doadores para
a criação de novas áreas protegidas.

Palavras-chave: representatividade, Amazônia, fitofisionomia, conservação, ARPA

Disponível em: http://grupobrasilverde.org.br/simposio-brasileiro-de-biologia-da-conservacao/       

mailto:edegar.silva.consultor@mma.gov.br

