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RESUMO 

 

A biodiversidade de Mata Atlântica no município de Viçosa do Ceará é considerada de 

extrema importância biológica, mas essa riqueza de fauna e flora está ameaçada pelo 

desmatamento, que provocou uma perda de 80% da cobertura original do ecossistema no 

município. O objetivo deste trabalho é analisar a perda da biodiversidade a partir do 

decréscimo da riqueza de aves, mamíferos e répteis que habitam a Mata Atlântica, no 

município de Viçosa do Ceará, e estimar o custo da preservação das remanescentes do 

ecossistema através do pagamento por serviços ambientais aos agricultores que mantêm área 

preservada da floresta no município. Na primeira parte da metodologia é construído um 

modelo para estimativa da perda da biodiversidade a partir do modelo da relação espécie-área. 

Na segunda parte mensura-se o valor de pagamento por serviços ambientais aos produtores de 

biodiversidade (proprietários de terras que preservam a vegetação nativa da Mata Atlântica). 

O modelo da perda da riqueza de espécies indicou como resultado o ponto crítico do 

ecossistema ao atingir 93% de área devastada e o coeficiente de perda da biodiversidade 

apontou nível extremo de perda. Os donos de propriedade com remanescente de Mata 

Atlântica mostraram-se receptivos ao recebimento de incentivo financeiro para resguardar a 

biodiversidade local. Conclui-se que o modelo de estimativa da perda de aves, mamíferos e 

répteis apresentou-se de forma significativa para a avaliação da perda da biodiversidade no 

ecossistema de Mata Atlântica no município, sendo proposta a política de pagamento por 

serviços ambientais para a manutenção da biodiversidade da Mata Atlântica em Viçosa do 

Ceará. 

 

 

Palavras-Chave: Perda da Biodiversidade. Mata Atlântica. Pagamento por Serviços 
Ambientais. 
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ABSTRACT 

 

The Atlantic Forest biodiversity in Viçosa do Ceará is considered of extreme biological 

importance, but this wealth of animals and plants is threatened by the deforestation, that 

provoked a loss of 80% of the original covering of the ecosystem in the city. The aim of this 

study is to analyze the loss of biodiversity from the decrease of varieties of birds, mammals 

and reptiles that inhabit the Atlantic Forest, in Viçosa do Ceará, and estimate the cost of 

preserving the remnants of the ecosystem through payment for environmental services to 

farmers who have preserved the forest area in the city. In the first part of the methodology, a 

model is built to estimate the loss of biodiversity from the model of species-area relationship. 

In the second part, in the amount of payment for environmental services to producers of 

biodiversity (landowners that preserve the native vegetation of the Atlantic Forest), was 

measured the model of loss of species richness as a result indicated out the critical point of the 

ecosystem to reach 93% of deforestation and the coefficient of loss of biodiversity showed 

extreme level of loss. The owners of property with the remaining Atlantic Forest proved to be 

receptive to receiving financial incentive to protect local biodiversity. We conclude that the 

model estimate of the loss of birds, mammals and reptiles presented significantly to 

assessment of loss of biodiversity in the Atlantic Forest ecosystem in the city, proposing 

politics of payment for environmental services for the maintenance of biodiversity in the 

Atlantic Forest in Viçosa do Ceará. 

 

 

Keywords: Loss of Biodiversity. Atlantic Forest. Payment for Environmental Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Justificativa 

 

A determinação de estudar um modelo de perda da biodiversidade surgiu a partir 

da leitura de SENAR (2003, p. 19), que apresenta uma equação de estimativa de riqueza de 

espécies.  

O modelo de avaliação da perda de biodiversidade, deste estudo, consiste na 

estimativa de perda referente às classes de mamíferos, aves e répteis. Utiliza-se como 

ferramenta computacional o software gnuplot, versão 4.0, para geração de gráficos e obtenção 

de valores numéricos para pontos das funções. Depois de gerado, o modelo serve para o 

monitoramento do ecossistema observado, sendo importante à prestação de informação à 

sociedade sobre o nível de perda de biodiversidade para que, com base nos resultados, se 

planejem trabalhos de gestão, educação ambiental e fiscalização. 

No modelo são estudadas as equações de riqueza de espécies; perda de riqueza de 

espécies; taxas de variação média e de velocidade da perda de riqueza de espécies; riqueza de 

espécies no clímax e sua perda; e por fim o coeficiente de perda da riqueza de espécies. Os 

resultados serão apresentados através de gráficos e tabelas. 

O modelo é desenvolvido a fim de encontrar o nível de perda de biodiversidade, a 

partir do cálculo do coeficiente, cujo resultado classificará o estado de perda em relação ao 

clímax como sendo de extremo, alto, médio, baixo ou insignificante. 

A área escolhida para estudo foi o remanescente de Mata Atlântica de Viçosa do 

Ceará, situado na região da Ibiapaba. O referido município é detentor do maior enclave desse 

bioma no Estado do Ceará. Houve uma redução de 80% na vegetação original do enclave de 

Mata Atlântica no município, sendo que tais enclaves de vegetação no Nordeste são 

testemunhas de um passado geológico quando, devido a questões paleoclimáticas, as florestas 

Amazônica e Atlântica eram unidas, formando uma majestosa floresta no território brasileiro. 

Dentre os fragmentos de Mata Atlântica do Brasil, a Ibiapaba é uma das regiões 

mais vulneráveis à perda devido ao reduzido tamanho da área e ao distanciamento do 

aglomerado do bioma no Sul e no Sudeste do País. 

A exploração desordenada dos recursos naturais no município de Viçosa do Ceará 

vem comprometendo a sobrevivência de algumas espécies, como o caranguejo Fredius 

reflexifrons, uma espécie tipicamente amazônica que ainda é encontrado entre aberturas de 

rochas na localidade de Fonte do Caranguejo, a 2 km da sede do município. Outra espécie é o 
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macaco guariba (Alouatta ululata), que é uma das dez espécies de primatas mais ameaçadas 

de extinção no País, sendo considerada em estado de criticamente ameaçada, conforme a Lista 

Oficial das Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). A mesma espécie consta na lista 

vermelha da International Union for Conservation of Nature (IUCN). 

A implantação de política de proteção dos fragmentos de Mata Atlântica é 

necessária não apenas pelo risco de extinção de espécies, mas também pelo potencial 

atribuído aos serviços ambientais. O trabalho apresenta como proposta de política pública 

para mitigar o problema da perda da biodiversidade o pagamento por serviços ambientais aos 

proprietários de terras que possuem vegetação nativa conservada. 

O estudo justifica-se pelas seguintes razões: a) todo o território do município está 

inserido na Área de Proteção Ambiental (APA) da Ibiapaba, uma unidade de conservação que 

deve garantir o uso sustentável dos recursos naturais; b) o município abriga a maior extensão 

de enclave de mata úmida do Ceará; c) conforme as teorias dos redutos e refúgios, as matas 

úmidas do Nordeste resguardam indícios da biodiversidade da época em que a Mata Atlântica 

era interligada à Floresta Amazônica; d) a área de domínio de Mata Atlântica no município 

sofreu intensa diminuição em comparação à sua cobertura original.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Estimar a perda da biodiversidade a partir do decréscimo da riqueza de aves, 

mamíferos e répteis da Mata Atlântica, no município de Viçosa de Ceará. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar as principais espécies da fauna e da flora existentes na Mata 

Atlântica no município; 

• Analisar o comportamento da perda da biodiversidade na remanescente de 

Mata Atlântica no município; 

• Estimar a riqueza de espécies no estado máximo de diversidade biológica do 

ecossistema (clímax) e verificar a perda; 

• Examinar o ponto crítico da perda de riqueza de espécies a partir das taxas de 

variação média e de variação da velocidade; 

• Avaliar o nível de perda da biodiversidade no cenário presente em relação 

clímax; 

• Determinar o Índice das Condições Ambientais (ICA); 

• Mensurar o valor para pagamento por serviços ambientais aos proprietários de 

terras que conservam os fragmentos da Floresta Atlântica em Viçosa do Ceará; 

• Identificar iniciativas para redução da degradação ambiental na Mata Atlântica 

do município.  
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1.3 Estrutura do trabalho 

 

Para atender aos objetivos acima descritos, o presente trabalho está estruturado em 

cinco capítulos, incluindo esta introdução. No segundo capítulo são discutidos os elementos 

teóricos relacionados à biodiversidade e ao bioma Mata Atlântica. O terceiro capítulo é 

composto pela caracterização da área, procedimentos metodológicos para a modelagem da 

perda da biodiversidade, índice das condições ambientais e do pagamento por serviços 

ambientais. No quarto capítulo são discutidos os resultados sobre a aplicação da modelagem 

da perda da biodiversidade no ecossistema de Mata Atlântica no município de Viçosa do 

Ceará, o pagamento por serviços ambientais e os indicadores das condições ambientais. No 

quinto capítulo é apresentada a conclusão. 
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2. BIODIVERSIDADE E MATA ATLÂNTICA 

 

2.1 Diversidade biológica 

 

De acordo com Veiga e Ehlers (2003, p. 274), o termo “biodiversidade” foi criado 

na década de 1980, pelo biólogo norte-americano Edward O. Wilson. A biodiversidade (ou 

diversidade biológica) se refere a: diversidade de espécies – variedade de espécies existentes 

em uma área; diversidade genética – refere-se a diferentes populações dentro da mesma 

espécie; diversidade ecológica - cada ecossistema1 abriga uma combinação característica de 

plantas e animais (LÉVÊQUE, 1999, p. 16-17; RAVEN, 1992, p. 2). Neste trabalho, a 

abordagem sobre biodiversidade estará relacionada à diversidade de espécies.  

A Convenção sobre a Diversidade Biológica, em seu art. 2º, define a diversidade 

biológica da seguinte forma: 

 
Diversidade biológica significa a variabilidade de organismos vivos de todas as 
origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; 
compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de 
ecossistemas (BRASIL, 1998). 

 
A temática relacionada à biodiversidade é de extrema importância para o Brasil, 

tendo em vista que este País é detentor das maiores taxas de biodiversidade, com percentual 

entre 10% e 20% das espécies mundiais (CAMARGO; CAPOBIANCO; OLIVEIRA, 2004, p. 

31). As 17 nações consideradas de megadiversidade no planeta são: Brasil, Colômbia, 

Indonésia, Peru, México, China, Austrália, Equador, Índia, Venezuela, Madagascar, Papua, 

Nova Guiné, Estados Unidos, República Democrática do Congo, Filipinas, Malásia e África 

do Sul (ABREU, 2004, p. 92-93). 

Uma forma de preservar a maioria das espécies com um menor custo é através da 

identificação de hotspots de biodiversidade, sendo áreas com excepcional concentração de 

espécies endêmicas que estão perdendo seu habitat2. A determinação do hotspots parte de 

análise do endemismo da área, do grau de ameaça das espécies e da perda de 70% ou mais da 

vegetação (MYERS et al., 2000, p. 853-855). 

Myers et. al. (2000, p. 853) apontam a existência de 25 áreas do planeta 

consideradas regiões de alta biodiversidade, denominadas de hotspots. Essas regiões são 

                                                 
1 Ecossistema: complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais, fungos e micro-organismos e seu 
ambiente abiótico, interagindo como uma unidade ecológica (WRI/UICN/PNUMA, 1992, p. 228). 
2 Habitat: ambiente no qual um organismo vive (WRI/UICN/PNUMA, 1992, p. 228). 
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consideradas áreas prioritárias para conservação e abrangem 1,4% da superfície da Terra. No 

Brasil, a Mata Atlântica e o Cerrado são considerados hotspots (LEWINSOHN, 2006, p. 266). 

A conservação dos hotspots implica a diminuição da perda da biodiversidade observada nos 

mais diversos ecossistemas terrestres. 

 

2.2 Perda da biodiversidade 

 

A perda da biodiversidade é a extinção de espécies da fauna e da flora de um 

determinado ecossistema. O decréscimo da biodiversidade ao longo dos anos é um reflexo da 

exploração dos recursos naturais de forma insustentável. Para Veiga e Ehlers (2003, p. 274), 

no século XX havia desinteresse da comunidade científica e da sociedade quanto à 

importância da diversidade de espécies. Assim, o período foi marcado pela crescente 

degradação dos ecossistemas e pela extinção de milhares de espécies de plantas e animais. 

A perda da biodiversidade é um problema ambiental que tem suscitado interesse 

mundial, pois é uma consequência da atividade humana, de maneira direta, através da 

exploração das espécies, e indireta, através da alteração de habitats (MORENO, 2001, p. 13). 

Na opinião de Veiga e Ehlers (2003), os fenômenos que mais provocam a perda da 

biodiversidade são: destruição e alteração de habitats; exploração de espécies “selvagens”; 

introdução de espécies exóticas3; homogeneidade; poluição e mudanças ambientais globais. 

Historicamente, a competição excessiva entre as espécies, a exploração excessiva das espécies 

e a destruição do habitat têm sido importantes causas da perda de espécies. No entanto, a 

destruição do habitat é, hoje, a causa direta da extinção (WALTER, 2002, p.102). De acordo 

com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o “principal fator responsável 

pela extinção de espécies não é a sua caça direta, mas sim a destruição dos seus habitats 

naturais” (SENAR, 2003). 

 
A destruição de um habitat de uma espécie é a maior ameaça para a sobrevivência 
desta espécie. No nível mais simples, isto significa destruir uma espécie da qual 
outra espécie se alimenta [...] Em um nível mais amplo, ecossistemas inteiros são 
sistematicamente destruídos e, animais que o utilizam para viver. Isto está 
acontecendo mais dramaticamente nas florestas tropicais. Vastas regiões das 
florestas estão sendo destruídas e, conseqüentemente, espécies inteiras estão 
desaparecendo. E. O. Wilson estima que 27.000 espécies sejam destruídas 
anualmente devido à destruição das florestas tropicais (GRALLA, 1998, p. 27). 

 
Como algumas causas diretas da destruição de habitats naturais, podem-se 

apontar: 

                                                 
3 Espécie exótica: espécie presente em uma área geográfica da qual não é originária (MILARÉ, 2005, p. 1077). 
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• Práticas agrícolas ofensivas ao solo – o uso incorreto do solo é responsável por 

35% do desflorestamento na América Latina; quase 50% na Ásia; e 70% na África 

(WALTER, 2002, p. 119); 

• Extração de madeira fora de áreas de manejo florestal - a demanda por madeira 

de lei tem aumentado drasticamente desde 1950. Departamentos florestais em países tropicais 

estão inclinados a enfatizar a rápida extração de madeira para exportação, ao invés de reforçar 

o uso sustentável (WALTER, 2002); 

• Prática de pecuária – consiste no problema ambiental de substituição da 

floresta e toda a sua diversidade de espécies por criação de gado para atender ao consumo de 

carne bovina. De acordo com Veiga e Ehlers (2003, p. 275), é a pecuária aliada à expansão 

das fronteiras agrícolas que vem dilapidando a diversidade biológica da Floresta Tropical 

Atlântica e dos demais biomas brasileiros;  

• Projetos de desenvolvimento econômico em larga escala - muitos governos dos 

países em desenvolvimento promovem incentivos econômicos que motivam o uso excessivo 

dos recursos florestais e a rápida conversão de florestas em áreas de cultivo de alimentos e 

animais, além de outros usos (WALTER, 2002, p. 119). Na opinião de Myers apud Walter 

(2002, p. 119), as florestas tropicais são frequentemente vistas como obstáculos à expansão da 

civilização, ao invés de serem consideradas como recursos permanentes. 
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2.3 Sistema econômico e biodiversidade 

 

Na Figura 1 verifica-se que no sistema econômico o bem-estar humano é 

proveniente das atividades de produção e consumo. A economia depende dos ecossistemas 

para se manter e, assim, a perda da biodiversidade é provocada diretamente pela 

superexploração dos recursos biológicos, e indiretamente pela alteração do habitat. A 

biodiversidade é responsável pela realização da função de resiliência4 no ecossistema, que 

gera produtos e serviços ecológicos para o bem-estar humano. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Modelo do sistema econômico ambiental em função da biodiversidade.  
Fonte: Barbier, Burgess e Folke apud Christofoletti (1999, p. 153). 

 

Segundo o Secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica (2010, p. 

18), o consumo não sustentável dos recursos biológicos continua aumentando e é uma das 

causas de impactos sobre a biodiversidade. Para Lévêque (1999, p. 118), a lógica da economia 

de mercado difere da lógica da ecologia, pois enquanto a produtividade econômica privilegia 

a rentabilidade máxima, a curto prazo, acarretando o comprometimento da capacidade do 

meio, a visão ecológica leva em conta a manutenção da diversidade biológica com a 

exploração a longo prazo, observando o limite do ecossistema através da produção equilibrada 

para não atingir sua capacidade de renovação do habitat. 

A perda da biodiversidade acontece devido ao processo de conversão dos espaços 

naturais em espaços explorados pelo homem, o que implica modificação ou destruição do 

                                                 
4 Resiliência: capacidade de regeneração do ecossistema após um impacto. 
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habitat de numerosas espécies. A explicação econômica da perda da biodiversidade acontece 

em razão de que o desenvolvimento econômico provém, em parte, da substituição dos 

recursos originais menos produtivos por recursos mais produtivos. Assim, os métodos de 

produção em vigor caminham em direção desfavorável à manutenção da biodiversidade. O 

ótimo de biodiversidade representa o ponto em que a terra marginal não é convertida à 

geração de bens econômicos, pois os benefícios potenciais da sua conversão são iguais, 

justamente, aos benefícios efetivos resultantes da sua manutenção no estado natural 

(FAUCHEUX; NOËL, 1995). 

 

2.4 Medidas mitigadoras da perda da biodiversidade 

 

Uma maneira de enfrentar as ameaças à biodiversidade é a diminuição da taxa de 

perda e degradação de habitats naturais. Tem-se como meta global para a proteção da 

biodiversidade a conservação de pelo menos 10% de cada região ecológica do mundo. No 

Brasil, as metas para redução das pressões da perda de habitat são a queda na taxa de 

desmatamento de 100% no bioma Mata Atlântica, de 75% no bioma Amazônia, e de 50% nos 

demais biomas brasileiros (MMA, 2007).  No Estado do Pernambuco busca-se a “extinção 

zero” através de parceria entre Governo, ONGs e proprietários de terras (RODA, 2005, p. 

294). A medida acontece devido ao registro de extinção na natureza da espécie mutum-do-

nordeste (Mitu mitu), que habitava a Floresta Atlântica no litoral de Pernambuco e Alagoas 

(AGNELLO, 2007, p. 23). Atualmente só há exemplares da espécie em cativeiro.  

A reprodução em cativeiro é uma medida para salvar espécies através do 

restabelecimento do tamanho da população. Se o nascimento de filhotes em cativeiro acontece 

de forma satisfatória é possível conduzir indivíduos nascidos ao habitat natural e seguir esse 

procedimento até a população atingir tamanho que represente sua sobrevivência. Purves et al. 

(2005, p. 1040) ressaltam que há experiências de sucesso de projetos de reprodução de 

espécies de aves em cativeiro, como o falcão peregrino, nos Estados Unidos, e o condor, que 

provavelmente estariam extintos se não fosse a reprodução em cativeiro. De acordo com o 

Secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica (2010, p. 8), uma espécie de ave 

que foi salva da extinção na Indonésia foi o Bali Starling (Leucopsar rothschildi), através da 

soltura de exemplares nascidas em cativeiro.   

Outra medida para salvar as espécies é a criação de corredores ecológicos entre 

unidades de conservação e fragmentos de vegetação nativa. Corredor ecológico (também 

chamado de corredor de biodiversidade e corredor florestal) é formado pela agregação de 
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floresta de áreas públicas e particulares protegidas em escala regional. A interligação de 

fragmentos através de corredores ecológicos pode promover a recuperação da estabilização da 

população das espécies após perturbação no ambiente. As áreas que possuem exemplares de 

espécies ameaçadas de extinção devem compor as áreas nucleares dos corredores de 

biodiversidade (TABARELLI et al., 2005). 

O reflorestamento de áreas para conexão dos fragmentos de vegetação tem como 

efeito a manutenção da biodiversidade, pois segundo o Secretariado da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (2010, p. 24), o reflorestamento de antigas terras agrícolas e pastagens 

nas regiões temperadas têm surtido resultado no aumento das populações das espécies. A 

administração pública deverá desenvolver ações corretivas visando à recomposição de áreas 

degradadas e delimitar novas áreas de preservação (CEARÁ, 2004b, p. 14). 

Uma política pública para evitar novos desmatamentos e manutenção da 

biodiversidade é o pagamento por serviços ambientais aos proprietários de terras que 

preservam remanescentes de vegetação nativa. Silva et al. (2008) afirmam que a prioridade de 

pagamento por serviços ambientais deve ser em área com presença de recurso hídrico.  

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA), devem-se desenvolver políticas 

para a preservação da totalidade remanescente do bioma Mata Atlântica, uma vez que se trata 

de um dos biomas que mais sofreram com as ações antrópicas (MMA, 2007, p. 10). 

 

2.5 Pagamento por serviços ambientais 

 

A execução da política de pagamento por serviços ambientais pode ser custeada 

através dos recursos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 

Ecológico. O Paraná foi o primeiro Estado brasileiro a aprovar o ICMS Ecológico. A 

iniciativa decorreu da demanda dos municípios, que dentre as reivindicações pretendiam 

melhorar as políticas públicas ambientais através do princípio do protetor-beneficiário 

(LOUREIRO, 2008, p. 10). 

O ICMS Ecológico do Estado do Ceará foi aprovado em 2007 e regulamentado 

em 2008. O Governo do Estado do Ceará utiliza o Programa Selo Município Verde5 como 

critério para repasse dos recursos do ICMS Ecológico (LOUREIRO, 2008, p. 10). 

                                                 
5 Programa Selo Município Verde: Programa de certificação ambiental criado através da Lei Estadual nº 13.304, 
de 19 de maio de 2003 (D.O. de 20 de maio de 2003), que avalia anualmente o Índice de Sustentabilidade 
Ambiental (ISA) dos municípios a partir da gestão, mobilização e desempenho ambiental. 
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Guedes e Seehusen (2011, p. 37) consideram como indutores de sistemas de 

pagamento por serviços ambientais (PSA): 

a) Interesse voluntário – partindo de instituição filantrópica ou do setor privado. 

Ex.: A empresa engarrafadora de água Vittel (Nestlé Waters) paga produtores rurais no 

nordeste da França para que adotem técnicas agropecuárias mais sustentáveis. 

b) Pagamentos mediados por governos – os governos agem como compradores 

dos serviços ambientais em nome da sociedade. Ex.: Os programas Bolsa Verde (Minas 

Gerais), Produtores de Água (Espírito Santo) e Mina d’Água (São Paulo). 

c) Regulamentações ou acordos – pode-se estimular o surgimento de ofertantes e 

demandantes pelos serviços ambientais. Ex.: O Código Florestal (Lei nº 4.771/65) determina 

as áreas mínimas de vegetação nativa a serem conservadas, reconhecendo a importância dos 

serviços ambientais. 

Este trabalho sugere um sistema de PSA para proteção da biodiversidade mediado 

pelo Governo Municipal, através de recursos do ICMS Ecológico. 

Atualmente são comercializados no mundo quatro serviços ambientais com maior 

intensidade e frequência: carbono, água, beleza cênica e biodiversidade. Neste último, paga-se 

por espécies ou por hectare de habitat protegido (GUEDES; SEEHUSEN, 2011, p. 40). 

Uma experiência de PSA é financiada pela Prefeitura do município de Extrema, 

Minas Gerais, que remunera produtores rurais que mantêm ou recuperam as Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) nas microbacias do município (CAMPANILI; SCHAFFER, 

2010a, p. 19). 

O Projeto Oásis, financiado pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, é 

uma experiência exitosa de pagamento por serviços ambientais aos proprietários de terras que 

preservam a vegetação de Mata Atlântica nas margens de recursos hídricos (GUAPYASSÚ, 

2010). O Projeto Oásis foi lançado em 2006, e abrange áreas na bacia Guarapiranga e nas 

APAs Municipais Capivari – Monos e Bororé – Colônica, no Estado de São Paulo. Para 

participar, os proprietários fizeram um cadastro e a organização analisou as condições 

ambientais da terra, através de visita de campo e posteriormente a documentação. Mais de 60 

proprietários realizaram o cadastro, mas apenas 10 conseguiram ser contemplados pelo 

projeto. O valor pago depende do tamanho da propriedade e do índice de valoração em três 

serviços ambientais: qualidade da água, fluxo da água (quantidade) e controle de erosão 

(CAMPANILI; SCHAFFER, 2010b, p. 394). 
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No sul da Bahia, proprietários de hotéis remuneram agricultores que conservam 

fragmentos da Mata Atlântica, reconhecendo a beleza cênica como serviço ambiental e 

atrativo turístico (CAMPANILI; SCHAFFER, 2010a, p. 20). 

No Estado de Minas Gerais, o programa Bolsa Verde é uma forma de pagamento 

pela conservação da biodiversidade (CAMPANILI; SCHAFFER, 2010a, p. 20). 

Um sistema de PSA não busca um valor econômico completo pelos serviços 

ambientais, pois o importante é incentivar e motivar para a proteção e o uso sustentável da 

biodiversidade (GUEDES; SEEHUSEN, 2011, p. 39). 

 

2.6 A importância da Mata Atlântica no fornecimento de serviços ambientais 
 

Como a Mata Atlântica possui grande diversidade de animais e plantas por 

quilômetro quadrado, ela é tida como um dos ecossistemas mais ricos em biodiversidade do 

Brasil. De acordo com Tonhasca Junior (2005, p. 142), a Mata Atlântica é uma das áreas mais 

importantes  da Terra, em termos de biodiversidade. Segundo o Secretariado da Convenção 

sobre a Diversidade Biológica (2010, p. 35), estima-se que existe até 8% de todas as espécies 

terrestres habitando os remanescentes de Mata Atlântica na América do Sul. 

Alguns dos serviços ecológicos provenientes da Mata Atlântica são: retenção de 

carbono da atmosfera, proteção dos recursos hídricos (evitando erosão e assoreamento), 

recarga de aquífero, controle da temperatura (áreas desmatadas têm maior albedo), redução da 

incidência de pragas (ou bioindicadores), manutenção da biodiversidade, valor cultural, 

produção de alimentos etc. O valor econômico dos serviços gerados pelos ecossistemas é 

intrínseco.  

Para Tonhasca Junior (2005, p. 137), o bioma presta os seguintes serviços: sob o 

ponto de vista ético, moral e estético  - patrimônio natural nacional e patrimônio biológico da 

humanidade; espaço para atividades de lazer e para a prática de esportes; e espaço para 

contemplação e observação da natureza; e sob o ponto de vista utilitário - sistema de controle 

de erosão, enchentes, sedimentação e poluição; fonte para exploração do ecoturismo; fonte de 

alimento pelo pescado originário do mangue; recurso educacional e reservatório de água.  

Segundo o Secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica (2010, p. 

23), há quatro categorias para os serviços fornecidos pelos ecossistemas: 

a) Serviços de provisão: fornecimento de benefícios diretos, geralmente com um 

valor monetário. Ex.: madeira proveniente da floresta, plantas medicinais e frutas. 
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b) Serviços reguladores: as diversas funções realizadas pelos ecossistemas, que 

raramente recebem valor monetário. Ex.: regulação do clima e proteção contra deslizamentos 

de terras. 

c) Serviços culturais: não fornecem benefícios materiais diretos, mas contribuem 

para a satisfação através da conservação do ambiente. Ex.: valor espiritual ligado à existência 

do ecossistema e à beleza cênica. 

d) Serviços de suporte: não fornecem benefícios diretos para as pessoas, mas são 

essenciais para o fornecimento dos ecossistemas, sendo responsáveis indiretos por estes. Ex.: 

formação do solo e crescimento das plantas. 

Para Tonhasca Junior (2005, p. 130), “os ecossistemas prestam serviços vitais 

cujo valor econômico é muito superior aos lucros gerados pela exploração tradicional de seus 

recursos naturais.”  

 

2.7 História natural da Floresta Atlântica 

 

A Mata Atlântica é um bioma6 que possuía uma área original de 1,3 milhões de 

km2, o equivalente a 15% do território nacional. Desse bioma restam apenas 102.012 km2, o 

correspondente a, aproximadamente, 7% de sua cobertura primária, sendo que as áreas 

remanescentes abrangem ecossistemas de floresta (94%), mangue (2%) e restinga (4%). Já a 

Mata Atlântica nordestina está reduzida a menos de 5% da cobertura original (TABARELLI; 

PINTO; LEAL; 2009, p. 41). 

Na época do Cretáceo (entre 100 milhões e 65 milhões de anos atrás), a América 

do Sul era coberta ao Leste pela antiga Floresta Gonduância, que teria coberto trechos do 

supercontinente Gonduana; no período jurássico, há 180 milhões de anos, tendo formação 

resultante da divisão do Pangeia (do grego pan, todo, e gea, terra), o Gonduana compreendia 

as Américas Central e do Sul, a África, a Índia, a Austrália e a Antártida. A outra parte, o 

Laurásia, compreendia a Europa, a Ásia e a América do Norte (TROPPMAIR, 2008, p. 33). 

A Floresta Gonduância, que precede da Mata Atlântica, tinha sua extremidade 

norte no atual Planalto da Ibiapaba (CE). As evidências de que a floresta se estendia no 

interior do Nordeste são os enclaves de florestas úmidas em diversas localidades, como na 

serra de Baturité (CE), serra Negra de Floresta (PE), Chapada Diamantina (BA), bem como as 

madeiras fossilizadas de Boa Vista e de Umbuzeiros (PB) (CAVALCANTE, 2005). 

                                                 
6 Bioma: região biogeográfica caracterizada por um tipo de vegetação dominante (SABINO; PRADO, 2006, p. 
242). 
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Os movimentos das placas tectônicas são responsáveis pela formação da Mata 

Atlântica. Na América do Sul, o deslocamento da placa Nazca em direção ao Leste e a 

mudança da placa sul-americana em direção ao Oeste, em um movimento de convergência, 

ocasionou a sobreposição da placa sul-americana sobre a placa Nazca que, devido à elevação, 

formou a Cordilheira dos Andes. No leste do continente houve um soerguimento, sendo uma 

elevação secundária, dando origem à Mata Atlântica, cerca de 80 milhões de anos atrás. O 

soerguimento teve elevação menos intensa que nos Andes (TONHASCA JUNIOR, 2005, p. 

9-11). 

No Pleistoceno (entre 1,8 milhões e 10 mil de anos atrás) ocorreram intensas 

variações climáticas, com intensificação do processo gradual de resfriamento e estiagem. Na 

época, ocorreram pelo menos cinco glaciações, sendo que a última delas, a glaciação de 

Würn-Wisconsin, que durou cerca de 70 mil anos, foi responsável pela transformação nos 

ecossistemas brasileiros, principalmente no Nordeste (CAVALCANTE, 2005). 

O fim da glaciação de Würn-Wisconsin, que culminou entre 25 mil e 17 mil anos 

atrás, provocou o contraste paisagístico entre a mata seca e as florestas úmidas, estimando-se 

que o nível do mar tenha descido 140m abaixo do atual, devido ao aprisionamento da água 

nas geleiras do Hemisfério Norte. Isso ocasionou a diminuição da água na atmosfera. Assim, 

as precipitações ocorreram mais em áreas com altitude elevada, enquanto a maioria das áreas 

enfrentava escassez de água, o que provocou a expansão de desertos. O ambiente propiciou a 

expansão de vegetação seca, ocasionando o isolamento das florestas úmidas de altitude 

(CAVALCANTE, 2005). Assim, a Mata Atlântica se restringiu a uma faixa de vegetação no 

litoral do país onde captava a umidade do oceano para sua manutenção. 

Portanto, percebe-se que os ambientes florestais se formaram durante intensos 

processos atmosféricos e atividades orogênicas7. Muitos desses eventos contribuíram para a 

formação dos enclaves de Mata Atlântica ou refúgios florestais.   

A teoria dos refúgios considera que num período longínquo a Mata Atlântica e a 

Floresta Amazônica eram interligadas, formando uma única floresta. Apesar da afinidade 

entre a Floresta Amazônica e a Mata Atlântica, estas estão isoladas desde o período Terciário, 

o que permitiu que ganhassem características próprias (LIMA, 1977; VANZOLINI; HEYER, 

1988 apud TONHASCA JUNIOR, 2005, p. 12). 

 

 

                                                 
7Atividades orogênicas: movimentos que produzem os relevos da crosta terrestre. 
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2.8 Teorias dos Refúgios e Redutos  

 

A teoria da especiação8 nos refúgios9 foi desenvolvida em 1846, por Edward 

Forbes (HAFFER; PRANCE, 2002, p. 190). As teorias dos refúgios e redutos10 tratam da 

interferência das mudanças climáticas quaternárias sobre o quadro distributivo de flora e 

fauna, em tempos determinados, ao longo de espaços fisiográficos, paisagísticos e 

ecologicamente mutantes. A teoria dos redutos aborda principalmente a retração das florestas 

tropicais, outrora contínuas ou parcialmente contínuas, que se desintegraram e ficaram 

reduzidas a manchas regionais de florestas (AB’ SÁBER, 2007, p. 64). 

Questões paleoclimáticas refletiram na formação dos enclaves de sistemas 

ecológicos em espaços de médio porte (AB’ SÁBER, 2003, p. 146). Os refúgios estão por 

toda parte, sendo apenas chamados de enclaves (VANZOLINI, 1992, p. 52). Os enclaves 

vegetais evidenciam que o último período seco e frio do quaternário ocorreu entre 18.000 e 

12.000 anos antes do presente. A variação entre longo período seco e frio, e longo período 

úmido e quente favoreceu o surgimento de refúgios e sua forma de distribuição de espécies da 

fauna e da flora (TROPPMAIR, 2008, p. 165-166). 

O avanço da Caatinga há 23.000 A.P. (Antes do Presente) até 12.700 anos A.P. 

culminou na fragmentação de espaços anteriormente florestados, permanecendo essas matas 

apenas em “ilhas” de umidade, na condição de redutos, sob a forma de um ecossistema 

espacialmente minoritário. Assim, os biólogos atingiram um maior nível de tratamento, 

dizendo que a redução fragmentária das florestas ocorreu junto a uma refugiação progressiva 

da fauna, com densificação da população em espaço relativamente restrito. Daí decorre a 

expressão “Teoria dos Refúgios”, que preferimos desdobrar em teorias dos Redutos de 

Vegetação e dos Refúgios da Fauna, conforme descrito por Ab’ Sáber (2003, p. 53). 

As áreas de refúgios e a forma de distribuição das espécies da fauna e da flora no 

espaço são explicadas através da biogeografia histórica ou evolutiva ou, ainda, da 

paleobiogeografia. A biogeografia estuda as interações, a organização e os processos espaciais 

do presente e do passado, dando ênfase aos seres vivos que habitam determinado local 

(TROPPMAIR, 2008, p. 5-7). 

As remanescentes de mata úmida do Nordeste podem guardar uma biodiversidade 

da época em que, supostamente, a Mata Atlântica era conectada à Amazônia 

                                                 
8 Especiação: formação/diferenciação das espécies. 
9 Refúgio: abrigo de exemplares da fauna nos redutos. 
10 Reduto: enclave de mata primitiva, formado a partir de mudanças paleoclimáticas. 
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(CAVALCANTE, 2005). Os enclaves de matas úmidas na Caatinga estão em regiões com 

pluviosidade anual superior a 1.000mm (VANZOLINI, 1992, p. 52). Os redutos de Mata 

Atlântica, matas úmidas (CE) e brejos de altitude (PE) ocorrem em elevações que variam de 

700 a 1.200m, totalizando em, pelo menos, 20 enclaves no Nordeste. Nesta região do Brasil a 

Mata Atlântica se estende em localidades pontuais desde o sul da Bahia até a fronteira do 

Ceará com o Piauí, no Planalto da Ibiapaba. Assim, há diferentes graus de forma, tamanho e 

isolamento dos enclaves (CAVALCANTE, 2005). O ambiente de elevada altitude possui 

menor insolação e temperatura devido à nebulosidade formada pela condensação do vapor de 

água da atmosfera e ocorrendo a precipitação orográfica para o abastecimento de recursos 

hídricos e manutenção da diversidade biológica local. O processo de retração da vegetação 

resultou em refúgios da floresta em áreas com maior altitude onde os ventos, as linhas de 

instabilidade11 e o sistema de brisas contribuíram para um ambiente com solos mais ricos em 

minerais e com vegetação mais característica e de maior porte.   

Brandão, Pereira e Sousa (2009) justificam a existência de vegetação típica da 

Mata Atlântica na Serra da Santa Catarina, situada no município de São José da Lagoa Tapada 

(PB), em pleno sertão paraibano, através das teorias dos refúgios e redutos, em que a 

composição faunística e florística da Amazônia e da Mata Atlântica teriam se expandido em 

épocas remotas de maior intensidade de precipitação e, com sua retração, ficaram os enclaves 

dessa floresta no interior no Nordeste.  

Sobre as serras do Ceará: 

 
Acredita-se que em passado mais remoto as matas Amazônica e Atlântica estavam 
conectadas. Essa hipótese parece estar sendo confirmada pelos dados 
paleontológicos atuais, bem como pelos inventários de flora realizados nessas 
regiões. Deve-se perceber que as serras úmidas pertencem ao bioma Mata Atlântica, 
onde espécies vegetais amazônicas e atlânticas estão presentes. Embora pesquisas 
ainda se mostrem necessárias para tais informações, pode-se dizer que os dados mais 
recentes parecem confirmar a hipótese dessa conexão pretérita desses corpos de 
matas brasileiras (LIMA; TEIXEIRA, 2004, p.194). 

 
Segundo Cavalcante (2005), algumas espécies vegetais que aparecem na serra de 

Baturité e na Mata Atlântica do leste do Brasil são Protium heptaphyllum (almesca ou 

almécega) e Cecropia pachystachya (gargaúba). Andrade et al. (2007, p. 8-9) ressaltam a 

ocorrência dessas espécies na mata úmida de Viçosa do Ceará. 

De acordo com Cavalcante (2005), há árvores comuns entre Baturité e a região 

amazônica, como Stryphnodendron purpureum (favinha) e Simarouba amara (paraíba). A 

                                                 
11 Linhas de instabilidades: chuvas intensas e localizadas. 
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espécie Simarouba amara (paraíba) também é encontrada na mata úmida de Viçosa do Ceará 

(ANDRADE et al., 2007, p. 15). 

A composição faunística reduzida e setorizada, a germinação com rapidez e a 

interação com animais das formações abertas indicam que os refúgios não são amostras da 

mata primitiva, mas que têm características próprias. Assim, o isolamento pode proporcionar 

a evolução, a partir da adaptação ao contexto ecológico, resultando em especiação (formação 

de espécie), a exemplo da espécie de lagarto na mata da Chapada do Araripe, a Mabuya 

arajara. A espécie é extremamente próxima de Mabuya bistriata, que ocorre na Amazônia e 

no norte da Mata Atlântica e da qual a espécie descende (VANZOLINI, 1992, p. 57). No 

maciço de Baturité e na cuesta da Ibiapaba foram encontradas as serpentes Apostolepis 

nigrolineata, Imantodes cenchoa, Mastigodryas bodaerti bodaerti e Sibon nebulata, todas de 

ocorrência amazônica, sendo algumas dessas espécies posteriormente encontradas na Serra de 

Maranguape (NASCIMENTO; LIMA-VERDE, 1989 apud LIMA; TEIXEIRA, 2004).  

Segundo Vomero (2001, p. 71), das espécies animais sob risco de extinção no 

Brasil, 82% vivem nas remanescentes de Mata Atlântica. No Maciço de Baturité há espécies 

extintas localmente (devido ao desmatamento para ocupação humana), como a anta (Tapirus 

terrestris), a onça pintada (Leo onca) e o guariba preto (Alouatta sp.) (CEARÁ, 1998, p. 198). 

Os estudos de enclaves do Nordeste indicam que a redução da área implica a 

diminuição de diversidade (VANZOLINI, 1992, p. 56). O estado atual de conservação dos 

enclaves de mata úmida é ruim. As serras das Matas, do Machado e de Uruburetama (CE), 

devido à ação antrópica já perderam quase completamente suas florestas (CAVALCANTE, 

2005). A atividade antrópica também interfere no processo de expansão, retração ou mesmo 

desaparecimento dos ecossistemas (TROPPMAIR, 2008, p. 166). A cobertura vegetal 

primária da maioria dos enclaves de mata úmida do Nordeste está fortemente descaracterizada 

em função do uso desordenado, comprometendo os recursos hídricos, a biodiversidade e a 

qualidade de vida da população (SOUZA; OLIVEIRA, 2006, p. 85). 

Apesar da devastação nas florestas do Nordeste, ainda há em remanescentes  

espécies de procedência amazônica (COIMBRA-FILHO; CÂMARA, 1996, p. 19). Lourenço 

(1988) apud Rocha (2007, p. 76) ressaltou a existência de caso de endemismo12 da espécie 

Broteochactas brejo em Viçosa do Ceará, sendo uma espécie de escorpião próxima às 

espécies amazônicas. A espécie Fredius reflexifrons, típica da região amazônica, teve 

ocorrência registrada na Serra da Ibiapaba, no Ceará, no município de Viçosa do Ceará, na 

                                                 
12 Endemismo: ocorrência de uma espécie restrita a uma área geográfica (LEWINSOHN, 2006, p. 264). 
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Fonte do Caranguejo (Figura 2), sob número de tombamento no Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia (INPA 1382), e no município de Ipu (INPA 1318) (MAGALHÃES et 

al., 2005, p.94). A espécie Fredius reflexifrons não está na relação das espécies ameaçadas de 

extinção (IUCN, 2010), no entanto, localmente, é nítida a ameaça de extinção da espécie 

devido à restrição de seu habitat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Foto da Fonte do Caranguejo, em Viçosa do Ceará – local de ocorrência da espécie Fredius 
reflexifrons. 
Fonte: autora. 

 

Em Viçosa do Ceará, os caranguejos foram encontrados em concavidades debaixo 

de rochas no terreno úmido de uma área florestal. Eles estavam próximos a uma parede 

rochosa. O habitat é semelhante àquele onde a espécie é encontrada na região amazônica, no 

solo úmido da floresta. No município de Ipu, as espécies foram coletadas em áreas alagadas 

próximas à vegetação. A espécie F. reflexifrons pode ter chegado até a Ibiapaba (CE) com o 

processo de expansão da Amazônia durante o paleoclima na época do Quaternário 

(MAGALHÃES et al., 2005, p.95). Neste cenário é incontestável a necessidade de medidas 

voltadas à conservação/preservação dos resquícios de Mata Atlântica. 
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2.9 Aspecto legal da Mata Atlântica 

 

Existem aproximadamente 350 reservas da biosfera no mundo, em 85 países. Em 

1991, foi criada a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, abrangendo uma área de 29 milhões 

de hectares, que se estende do Rio Grande do Sul ao Ceará, sendo considerada a segunda 

maior reserva do mundo, menor apenas que a Reserva da Biosfera da Groenlândia (MILARÉ, 

2005, p. 385). 

De acordo com o artigo 41 da Lei Federal nº 9.985/2000, a Reserva da Biosfera 

deve ter uma gestão integrada e participativa. O Decreto Estadual nº 27.622/2004 criou o 

Comitê Estadual de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, ressaltando em seu art. 1º o 

objetivo do Comitê: “Promove a proteção e recuperação da biodiversidade, o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa científica, o monitoramento ambiental, a educação 

ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações 

da Mata Atlântica no Estado do Ceará”. 

Segundo a Constituição Federal (1988, art. 23), “é competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VII – preservar as florestas, a fauna e 

flora.” A Mata Atlântica é um dos biomas tidos como patrimônio nacional. (BRASIL, 1988, 

art. 225, § 4º). A Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, em seu art. 2º, define as 

seguintes formações florestais e ecossistemas associados pertencentes ao Bioma Mata 

Atlântica: Floresta Ombrófila Densa (mata pluvial); Floresta Ombrófila Mista, também 

denominada de Mata Araucária; Floresta Ombrófila Aberta (mata de transição); Floresta 

Estacional Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual (Caducidófila), bem como os 

manguezais, as vegetações de restingas, os campos de altitude, os brejos interioranos e os 

enclaves florestais do Nordeste. Há 17 estados com área de domínio de Mata Atlântica: 

Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraíba, 

Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Sergipe e São Paulo. 

Segundo o art. 6º da Lei Federal nº 11.428/2006, um dos objetivos da proteção do 

bioma Mata Atlântica é salvaguardar a biodiversidade. As áreas que abrigam espécies da flora 

e da fauna silvestres ameaçadas de extinção são imunes ao corte, conforme o inciso I do art. 

11 da referida lei.  

O Decreto Estadual nº 24.221, de 12 de setembro de 1996, que regulamenta a 

Política Florestal do Ceará, definida pela Lei nº 12.488, de 13 de setembro de1995, ressalta no 

art. 4º que:  



32 
 

Consideram-se como Florestas Produtivas com Restrição de uso, as áreas revertidas 
por florestas e demais formas de vegetação natural que produzam benefícios 
múltiplos de interesse comum, necessários à maturação dos processos ecológicos 
essenciais à vida, definidas como: I – Unidade de Conservação; II – Serras Úmidas e 
Chapadas (encraves da Mata Atlântica); III – Reserva Legal. 

 

O Decreto Estadual nº 24.221/96, conceitua floresta como:  

 

Art. 2º. São consideradas como florestas, toda comunidade vegetal, dominada por 
árvores e arbustos que revestem uma determinada área, incluindo suas formações 
sucessoras, mesmo quando essa dominância for substituída ou desaparecer 
momentaneamente por acidente natural ou ação humana. 

 

O art. 1º do Decreto Estadual nº 24.221/96 salienta a inclusão das formações 

sucessoras das florestas como bem de interesse comum dos cearenses, conforme descrito:  

 

As Florestas, suas formações sucessoras e demais formas de vegetação natural 
existentes no território do Estado do Ceará, reconhecidas de utilidade ao meio 
ambiente em geral, e em especial às terras que revestem, são considerados bens de 
interesse comum a todos os habitantes do Estado, exercendo-se os direitos de 
propriedade com limitações em geral e especialmente os estabelecidos em lei. 

 

Sobre as mata úmidas do Ceará, consta no Decreto Estadual nº 24.221/96:  

 

Art. 9º. Consideram-se como Matas Úmidas e Chapadas (com enclaves da Mata 
Atlântica), as áreas das serras cristalinas que suportam a Floresta Tropical 
Subperenifólia Plúvio Nebular ou Matas Serranas ocorrentes na serras de 
Uruburetama, Maranguape, Aratanha, Baturité, Meruoca e nas Chapadas do Araripe 
e Ibiapaba no Norte, em disjunção das Florestas Atlânticas do Brasil leste. 

 

Com relação ao uso para atividades econômicas nessas áreas, o disciplinamento 

do uso do solo é apontado pelo mesmo Decreto:  

 

Art. 10. A cobertura vegetal remanescente das matas úmidas e chapadas fica sujeita 
à proteção estabelecida em lei. Parágrafo único. Os remanescentes da vegetação que 
recobrem as áreas de encraves da Mata Atlântica, como tais definidos pelo Poder 
Público, somente poderão ser utilizados através da exploração seletiva, segundo 
Plano de Manejo Florestal ou Agroflorestal, necessária para assegurar a conservação 
e garantir a estabilidade e perpetuidade desses ecossistemas, proibindo o corte raso 
da área florestal susceptível de exploração. 
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2.10 Degradação e fragmentação da Mata Atlântica 

 

A carta de Pero Vaz de Caminha, enviada em 1º de maio de 1500 ao rei de 

Portugal, D. Manuel, descrevia a exuberância da Mata Atlântica. Uma espécie da flora, o pau-

brasil (Caesalpina echinata) foi inspiração para o nome do País. Esta árvore, tão valorizada 

pelos colonizadores, representou o primeiro momento de exploração econômica do bioma 

Mata Atlântica. Após o auge da sua extração para tintura, que foi substituída pelos corantes 

artificiais, aconteceu a devastação da floresta para dar lugar à cana-de-açúcar. Ao contrário da 

exploração do pau-brasil, esta última atividade continua a se expandir. Em seguida, a pecuária 

e o café foram tomando o espaço da floresta, que é tida como guardiã de alta riqueza 

biológica. Devido ao processo de colonização acontecer na área de Mata Atlântica, este foi o 

primeiro bioma a ser devastado no Brasil.  

A Mata Atlântica é a segunda floresta tropical mais ameaçada do planeta, logo 

após a floresta da Ilha de Madagascar, na África (PIANCA, 2004, p. 1). Intensa exploração 

desse bioma ao longo de séculos exauriu quase a totalidade do ecossistema e, 

consequentemente, os benefícios por ele gerados. Quando as atividades econômicas sentem os 

efeitos da degradação, indica que o ecossistema chegou à sua capacidade máxima de suporte. 

E é em direção ao limite que está se dirigindo a Mata Atlântica por conta da intensidade das 

atividades antrópicas. Para Tonhasca Junior (2005, p. 4), “cerca de metade da população 

brasileira vive em áreas originalmente cobertas pela Mata Atlântica, portanto a pressão 

populacional nas suas áreas remanescentes é enorme”.  

Do período de 2005 a 2008 houve uma perda de 102.938 hectares da vegetação 

nativa de Mata Atlântica no País. No Nordeste, o estado com maior perda foi a Bahia, com 

uma subtração de 24.148 ha. Este estado foi o 3º do Brasil em maior perda da cobertura 

vegetal do bioma, ficando atrás de Minas Gerais e Santa Catarina (RODRIGUES, 2009, p. 7).  

De acordo com Vomero (2001, p. 69-70), a Mata Atlântica está fragmentada e as 

ilhotas de floresta não têm ligação umas com as outras. O efeito mais evidente da 

fragmentação é a redução da quantidade de espécies, devido à diminuição e ao isolamento da 

área (TONHASCA JUNIOR, 2005, p. 101). Entre os grupos de animais mais vulneráveis à 

extinção, devido à fragmentação de ecossistemas, destacam-se os grandes carnívoros, as aves 

que habitam o interior da floresta e os vertebrados de médio e grande portes que se alimentam 

de frutas. A maior parte das espécies brasileiras ameaçadas de extinção ocorre na Mata 

Atlântica. As maiores ameaças à diversidade biológica são a destruição e a fragmentação dos 

ambientes naturais (TABARELLI; PINTO; LEAL, 2009). 
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Em meio à área de domínio paisagístico da Caatinga no Nordeste há enclaves de 

mata úmida evidenciando um contraste no ambiente. Os remanescentes de Mata Atlântica são 

uma paisagem de exceção no Nordeste, podendo-se comparar “ilhas” de mata úmida no “mar” 

de Caatinga. Os enclaves de florestas úmidas são lugares de maior riqueza de vida selvagem 

do Nordeste (CAVALCANTE, 2005). A Mata Atlântica está representada por enclaves de 

florestas situadas entre áreas agrícolas e urbanas (COIBRA-FILHO; CÂMARA, 1996). 

A Figura 3 representa áreas fragmentadas de floresta (F1, F2, F3 e F4) que ficaram 

separadas do aglomerado da floresta (E) devido à devastação. Em relação ao tamanho, F1 e F2 

são os fragmentos maiores e F3 e F4 são os fragmentos menores. Em relação ao 

distanciamento das áreas fragmentadas ao aglomerado do ecossistema (E), F1 e F3 estão mais 

próximas e F2 e F4 são os fragmentos mais distantes do aglomerado. Segundo LEPAC (2008), 

a partir da Figura 3, podem-se destacar três observações com relação à riqueza de espécies em 

fragmentos de Mata Atlântica: 

a) Os fragmentos de mata (F1, F2, F3 e F4) têm uma diversidade menor de espécies 

do que o aglomerado do ecossistema (E); 

b) Quanto maior a área do fragmento, maior é a riqueza de espécies (F1 > F3 e F2 

> F4); 

c) Quanto maior for o distanciamento do fragmento ao aglomerado do 

ecossistema, menor será a diversidade de espécies (F1 > F2 e F3 > F4). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 – Modelo de fragmento de floresta.  
Fonte: adaptado de LEPAC (2008, p. 3). 

 

Neste trabalho comparam-se os fragmentos F1, F2, F3 e F4 e o aglomerado de 

floresta (E) apresentados na Figura 3, com os remanescentes de Mata Atlântica apresentados 

na Figura 4. Considera-se, na Figura 4: 

a) E: Aglomerado do ecossistema de Mata Atlântica como sendo a área situada 

entre as regiões Sul e Sudeste do País, no leste de Santa Catarina, Paraná e São Paulo;  
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b) F1: Fragmento maior e mais próximo ao aglomerado, onde se considerou o 

Estado do Rio de Janeiro;  

c) F2: Fragmento maior e mais distante do aglomerado, onde se considerou o sul 

da Bahia;  

d) F3: Fragmento menor e mais próximo do aglomerado, onde se consideraram as 

manchas de floresta no litoral do Nordeste, que abrangem os Estados de Pernambuco, Paraíba 

e Rio Grande do Norte;  

e) F4: fragmento menor e mais distante do aglomerado, onde se considera a região 

da Ibiapaba, no Estado do Ceará.  

Percebe-se, na Figura 4, que os Estados do Sul e do Sudeste do País são 

detentores das maiores áreas remanescentes de Mata Atlântica. O fragmento maior (F1), que 

está mais próximo do aglomerado de mata, tende a possuir maior diversidade biológica do que 

os demais fragmentos, pois alguma espécie que possa desaparecer no local poderá ser 

repovoada através da imigração de espécies provenientes do aglomerado.  

O fragmento maior e mais distante do aglomerado (F2) tende a possuir menor 

biodiversidade que F1, tendo em vista que a distância até a área de maior concentração do 

ecossistema dificulta a imigração. O fragmento menor e mais próximo do aglomerado (F3) 

tende a possuir menor riqueza biológica que F1 e F2, pois F3 é menor e está mais distante do 

aglomerado. O fragmento menor e mais distante do aglomerado (F4) tende a possuir menor 

diversidade biológica. Além disso, as espécies que venham a desaparecer na localidade terão 

sua repovoação comprometida devido à sua distância da área que detém maior concentração 

de recursos biológicos do ecossistema. Assim, F4 está mais vulnerável à perda de 

biodiversidade do que E, F1, F2 e F3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4 – Mapa dos fragmentos de Mata Atlântica (adaptado). Fonte: SOS Mata 
Atlântica/INPE/ArcPlan (2008). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 – Mapa dos remanescentes florestais da Mata Atlântica (adaptado).  
Fonte: SOS Mata Atlântica/INPE/ArcPlan (2008). 
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2.11 Áreas de domínio de Mata Atlântica no Ceará 

 

A Figura 4 representa o domínio de Mata Atlântica onde se observa a 

fragmentação do ecossistema, destacando-se os fragmentos do Estado do Ceará, que tendem a 

possuir uma menor biodiversidade devido ao distanciamento dos demais fragmentos, 

impossibilitando a repovoação de populações de espécies que se deslocam entre as frações de 

florestas. 

A Tabela 1, gerada por Mantovani (2009, p. 94-95), a partir de dados de 2007, 

aponta 47 municípios cearenses com área de domínio de Mata Atlântica (DMA). Acaraú era a 

localidade que possuía a maior área original de DMA, no entanto restam apenas 7% da 

cobertura de Mata Atlântica no município. 

Os municípios cearenses que tiveram suas áreas de DMA exauridas na totalidade 

foram: Acarape, Bela Cruz, Irauçuba, Itapajé, Juazeiro do Norte, Palmácia, Pindoretama, 

Sobral e Tejuçuoca. Quanto à proteção, é Guaramiranga que vem conseguindo obter maior 

percentual de conservação, mantendo 69% de sua vegetação original (MANTOVANI, 2009). 

Tratando-se da extensão dos resquícios de DMA, Camocim é o detentor de maior 

área, sendo 19% de mangue e 81% de restinga. Considerando especificamente a Mata 

Atlântica, o município de Viçosa do Ceará possui a maior área, com 9.141 hectares, sendo 

esta a localidade escolhida como objeto deste estudo. 

 

Tabela 1 – Área de domínio de Mata Atlântica no Ceará 

Nº Município 
Área total 

(ha) 

Área original 
de DMA 

(ha) 

Remanescente de DMA 
Floresta 

(ha) 
Mangue 

(ha) 
Restinga 

(ha) 
Total 

ha % 
1 Acarape 15.632 2.558 - - - - 0 
2 Acaraú 84.514 52.023 - 2.547 851 3.398 7 
3 Alcântara 13.870 12.943 300 - - 300 2 
4 Amontada 118.497 30.789 - 614 731 1.345 4 
5 Aquiraz 48.475 19.638 - 362 4.422 4.784 24 
6 Aratuba 11.521 3.909 912 - - 912 23 
7 Barbalha 60.371 11.150 2.138 - - 2.138 19 
8 Baturité 31.065 13.139 2.483 - - 2.483 19 
9 Bela Cruz 84.506 8.468 - - - - 0 
10 Camocim 112.698 40.871 - 3.659 16.041 19.700 48 
11 Caucaia 123.632 14.295 718 644 1.674 3.036 21 
12 Crato 114.700 17.401 1.867 - - 1.867 11 
13 Croatá 70.231 9.552 140 - - 140 1 
14 Cruz 33.534 31.961 - - 849 849 3 
15 Eusébio 7.747 3.418 - 47 209 256 7 
16 Fortaleza 31.487 20.181 - 864 182 1.046 5 
17 Graça 28.225 13.419 2.078 - - 2.078 15 
18 Guaiúba 26.986 2.962 1.047 - - 1.047 35 
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Fonte: Mantovani (2009, p. 94-95). 
 

Das áreas prioritárias para conservação da Mata Atlântica no Estado, as 

localidades constituídas como unidade de conservação federal são: a) Floresta Nacional do 

Araripe, instituída pelo Decreto-Lei Federal nº 9.226/46, situada na Chapada do Araripe; b) 

Área de Proteção Ambiental da Serra da Ibiapaba, criada pelo Decreto Federal de 26/11/96, 

abrangendo municípios do Ceará e Piauí; c) Área de Proteção Ambiental da Chapada do 

Araripe, instituído pelo Decreto Federal de 4/08/97, abrangendo municípios do Ceará, 

Pernambuco e Piauí; d) Parque Nacional de Ubajara, criado pelo Decreto Federal nº 

45.954/59 (CEARÁ, 2007, p. 59-60). 

As serras úmidas protegidas através de unidade de conservação estadual são: a) 

Área de Proteção Ambiental da Serra de Baturité, criada pelo Decreto Estadual nº 20.956/96, 

abrangendo os municípios de Aratuba, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti, 

Palmácia e Redenção; b) Área de Proteção Ambiental da Serra de Aratanha, instituída pelo 

Decreto Estadual nº 24.959/98, incluindo áreas de Maranguape, Pacatuba e Guaiúba; c) Área 

de Proteção Ambiental da Bica de Ipu, criada pelo Decreto Estadual nº 25.354/99 (CEARÁ, 

2007, p. 60). 

19 Guaraciaba do Norte 61.368 22.198 860 - - 860 4 
20 Guaramiranga 6.025 6.025 4.167 - - 4.167 69 
21 Ibiapina 41.606 14.534 952 - - 952 7 
22 Ipu 63.227 19.121 1.612 - - 1.612 8 
23 Ipueiras 147.873 17.598 1.823 - - 1.823 10 
24 Irauçuba 146.754 32.026 - - - - 0 
25 Itapajé 44.184 38.389 48 - - 48 0 
26 Itapipoca 162.199 33.812 258 366 1.424 2.048 6 
27 Itarema 72.284 46.290 - 1.143 650 1.793 4 
28 Jijoca de Jericoacoara 20.373 20.059 - 280 616 896 4 
29 Juazeiro do Norte 24.993 3.207 - - - - 0 
30 Meruoca 15.067 11.965 2.470 - - 2.470 21 
31 Missão Velha 65.424 13.957 505 - - 505 4 
32 Mulungu 13.472 13.352 5.627 - - 5.627 42 
33 Pacoti 11.231 11.231 6.277 - - 6.277 56 
34 Palmácia 11.863 7.661 26 - - 26 0 
35 Paracuru 30.457 25.224 - 57 4.129 4.186 17 
36 Paraipaba 30.341 23.097 - 3 4.953 4.956 21 
37 Pindoretama 7.326 1.805 - - - - 0 
38 Redenção 22.664 16.355 807 - - 807 5 
39 São Benedito 33.961 11.552 489 - - 489 4 
40 São Gonçalo do Amarante 83.892 11.401 - 10 979 989 9 
41 Sobral 212.874 20.789 89 - - 89 0 
42 Tejuçuoca 75.278 10.224 - - - - 0 
43 Tianguá 90.868 22.488 2.938 - - 2.938 13 
44 Trairi 92.783 47.807 - 716 3.791 4.507 9 
45 Ubajara 42.333 9.636 1.621 - - 1.621 17 
46 Uruburetama 9.768 6.746 84 - - 84 1 
47 Viçosa do Ceará 131.416 46.159 9.141 - - 9.141 20 

TOTAL 2.773.963 870.827 51.477 11.312 41.501 104.290 12 
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A Figura 5 apresenta as Unidades de Conservação (UCs) federais, estaduais, 

municipais e particulares dos ecossistemas do Ceará. Verifica-se o destaque como maiores 

UCs no território do Estado a APA da Ibiapaba, no norte do Estado, e a APA da Chapada do 

Araripe, no sul do Estado.  

O Brasil possui 900 áreas prioritárias para conservação, utilização sustentável e 

repartição de benefícios da biodiversidade brasileira. Dois critérios que direcionam a 

determinação de áreas prioritárias para conservação são: a necessidade de ampliação da 

representatividade da cobertura vegetal de unidades de conservação e a promoção de 

conectividade entre essas unidades. As localidades foram classificadas em quatro categorias: 

extrema alta importância biológica; muito alta importância biológica; alta importância 

biológica; e insuficientemente conhecidas, mas de provável interesse biológico (MAURY, 

2002, p. 250).   

De acordo com a Figura 6, as áreas de domínio de Mata Atlântica no Estado 

consideradas de extrema alta importância biológica são: a Serra de Maranguape/Aratanha 

(MA-560), a Serra de Baturité (MA-562), a Chapada do Araripe (MA-572) e a Chapada da 

Ibiapaba (MA-561). Os principais enclaves de Mata Atlântica do Ceará são: Maciço de 

Baturité, Chapada do Araripe e Ibiapaba (CEARÁ, 1998, p. 197). 

A Ibiapaba tem feição morfológica de cuesta, pois é muito íngreme na parte 

voltada ao Ceará e com caimento topográfico suave para o Piauí - reverso da cuesta (SOUZA, 

OLIVEIRA, 2006, p. 93). Sobre as riquezas biológicas da Ibiapaba, o IBAMA (2002a) 

enfatiza que “as condições de relevo associados às diferenças de umidade propiciam a 

ocorrência de matas úmidas, adjacentes às matas secas da Caatinga. Essa variedade de 

ambientes está diretamente relacionada com a riqueza de espécies da fauna e flora locais”.  
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Figura 5 - Mapa das unidades de conservação do Estado do Ceará 
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Figura 6 – Mapa das áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da 
biodiversidade brasileira (adaptado). Escala: 1: 7.500.000.  
Fonte: MMA (2003c). 
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Em 1861, a Commissão do botânico Freire Alemão fez registro de degradação na 

Ibiapaba, conforme segue o relato, que consta na folha 75 de seu Diário: 

 

A Serra da Ibiapaba offerece as mais bellas proporções para uma boa habitação do 
homem e para o desenvolvimento industrial, pela amenidade de seo clima, pela 
bondade das agoas e pelas forças produtivas do terreno. O q’. tem estorvado a esse 
desenvolvimento é em primeiro lugar a falta de vias de communicação em rasão = a 
falta de agoas permanentes e emfim a condição dos homens q’ a tem habitado, ou 
índios, indolentes, ou brancos facinorosos, e mais bravios q’ os caboclos. As 
gerações q’. tem passado por cima deste felicíssimo torrão, ignorante, perverso, não 
tem deixado rasto de sua existência senão pela destruição das bellas matas q’. 
revestiu a serra, lhe dava frescor vigor, e agoas perennes = Deixarão o q’ não podião 
destruir = a bellesa do seo Ceo = a amenidade do seo clima; a puresa de seos ares; e 
a terra empobrecida e ressecada, e industria, para lhe restituir a substância e frescura 
= com q’ nutrir e felicitar uma numerosa e bella população. 

 

Na folha 76 do manuscrito de Freire Alemão, de 1861, consta que: 

 

Com industria se podia ter aqui tudo; mas tudo falta. O povo do Ceará, e 
seguramente das outras provincias q’ estão em circunstancias análogas, não tem 
necessidade se não de carne farinha, e rapadura = A gente mesmo de certa ordem 
pouco alem vai dahi. Todavia devemos confessar q’. a Provincia Marcha, se nos 
compararmos o q’. a hoje vemos com o q’. se nos conta do q’. Ella não há ainda 
muitos annos. 

 

A floresta subperenifólia (matas serranas pluvionebulares) cobria primariamente o 

reverso úmido da Ibiapaba, mas atualmente, há resquícios dessa mata que foi fortemente 

descaracterizada (SOUZA; OLIVEIRA, 2006, p. 94). A Zona de Uso Sustentável e de 

Conservação do Equilíbrio Natural do Planalto da Ibiapaba (ZUSpi) é revestida por florestas 

pluvionebulares degradadas e aponta como um dos riscos de ocupação o empobrecimento da 

biodiversidade (CEARÁ, 2007, p. 129). O uso insustentável dos recursos naturais levou à 

severa degradação da biodiversidade da Ibiapaba. 

A região ibiapabana, juntamente com alguns municípios do Piauí, está inserida na 

maior Unidade de Conservação (UC) do Nordeste, a Área de Proteção Ambiental (APA) da 

Ibiapaba, criada por Decreto Federal em 1996. Possui uma área de 1.592.550 hectares, 

abrangendo os municípios do Ceará: Chaval, Granja, Moraújo, Uruocoa, Tianguá e Viçosa do 

Ceará; e os municípios do Piauí: Batalha, Bom Príncipe do Piauí, Brasileira, Buriti dos Lopes, 

Buriti dos Montes, Caraúbas do Piauí, Caxingó, Cocal, Cocal dos Alves, Domingos Mourão, 

Juazeiro do Piauí, Lagoa do São Francisco, Luís Correia, Milton Brandão, Pedro II, 

Piracuruca, Piripiri, São João da Fronteira, São José do Divino e Sigefredo Pacheco.  

Essa unidade de conservação foi criada com os seguintes objetivos: garantir a 

conservação de remanescentes do Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica; proteger os recursos 



43 
 

hídricos; proteger a fauna e a flora silvestres; melhorar a qualidade de vida das populações 

residentes mediante orientação e disciplina das atividades econômicas locais; ordenar o 

turismo ecológico; fomentar a educação ambiental; e preservar as culturas e as tradições 

locais (IBAMA, 1998, p. 17). 

A Figura 7 mostra os limites da APA da Ibiapaba, que abrange dois municípios da 

região da Ibiapaba: Viçosa do Ceará e Tianguá. Isto instiga o surgimento de uma interrogação 

sobre o porquê da exclusão dos demais municípios da região da Ibiapaba, tendo em vista que 

tal inclusão faria jus ao nome da UC. Assim, Ceará (2007, p. 104) afirma que o planalto 

cuestiforme da Ibiapaba está numa zona de alta diversidade biológica, alto patrimônio 

paisagístico e baixo estado de conservação. 
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Figura 7 - Mapa da Área de Proteção Ambiental da Serra da Ibiapaba 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Caracterização da área de estudo – Viçosa do Ceará 

 

O município de Viçosa do Ceará está situado na microrregião da Ibiapaba, no 

noroeste do Estado do Ceará, a 350 km de Fortaleza. O acesso à Capital do Estado é feito 

através da CE-187 e BR-222. Tem como coordenadas geográficas a latitude de 3º33’44’’S e 

longitude de 41º05’32’’W. A sede de Viçosa do Ceará está situada a 685 m de altitude. Os 

municípios limítrofes são: ao Norte Granja; ao Sul Tianguá; ao Leste Tianguá e Granja; e a 

Oeste o Estado do Piauí. Viçosa do Ceará possui sete distritos: Padre Vieira, General 

Tibúrcio, Passagem da Onça, Lambedouro, Manhoso e Quatiguaba, além da sede municipal 

(Figura 8). 

De acordo com dados do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o município de Viçosa do Ceará tem aproximadamente 54.961 habitantes, 

sendo que 37.134 habitantes residem na zona rural, fator determinante para o fato de a 

agricultura ser a principal atividade econômica do município. 

Segundo Barros (1980, p. 26-27), a cidade de Viçosa do Ceará foi uma antiga 

aldeia indígena, denominada Aldeia da Ibiapaba, fundada em 1700, pelo Padre Ascenso Gago. 

Essa localidade, durante o século XVIII, teve um dos maiores povoados do Brasil Colônia 

(IBAMA, 1998, p. 41). Por ordem régia, em 1759, a aldeia foi elevada à categoria de vila, 

com a denominação de Vila Viçosa Real da América, sendo, na verdade, uma “vila de índios” 

(CASTRO, 2001, p.26). Em 1882, a Lei nº 1.994 elevou a vila, que mais parecia réplica da 

Vila Viçosa portuguesa, à categoria de cidade, com o nome de Viçosa. A denominação Viçosa 

do Ceará foi adotada pelo Decreto-Lei nº 1.114, de 30 de dezembro de 1943, por sugestão do 

jurisconsulto viçosense Clóvis Beviláqua, ressaltando que “Viçosa tem o garbo em ser do 

Ceará”.  

A paisagem da cidade é enfatizada nas palavras de Bezerra (1965, p. 104),  

ressaltando que “a cidade sentada no meio do perene jardim é cercada de lindas fontes que 

embalam-na com o barulho de suas águas e alimentam viçosa vegetação, circunstância que 

talvez tenha influído para dar-lhe o nome que tem”. 
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Figura 8 – Mapa da localização do município de Viçosa do Ceará. 
Fonte: IPHAN (2002, p.10), IPECE (2002). Adaptado pela autora. 
 



47 
 

3.1.1 Mudanças ambientais na Mata Atlântica de Viçosa do Ceará 

 

Segundo IPHAN (2002), desde 1852 se tem registros no código de postura da Vila 

Viçosa Real da América (atual Viçosa do Ceará) sobre o cuidado com a conservação do meio 

ambiente, principalmente no que se refere ao zelo com as fontes de água e com as árvores, 

impedindo-se o corte indiscriminado de palmeiras e madeira de lei. Encontra-se no artigo 26 

do código de postura (1852): “Ninguém poderá queimar roçados, sem que tenha feito aviso a 

seus vizinhos para evitar qualquer damno, que possa causar, nem cortar as arvores que 

abrigam as fontes d’agua de serventia publica deste município em uma distância de dez braças 

das mesmas fontes”.  

O artigo 48 citado em IPHAN (2002, p. 28) também aborda o assunto, enfatizando 

antigos costumes:  

 

Toda pessoa que incendiar pastos, ou matos deste município de propósito, ou por 
negligência sua, será multado em 10$00, além da indenização do dano que causar, 
pertencendo metade desta multa ao denunciante. Permite-se, porém, que os donos de 
terras ou fazendas, ou seus vaqueiros lancem fogo em seus pastos em tempo 
conveniente, avisando primeiramente os confinantes, a fim de que o fogo os não 
prejudique. 

 

Na década de 1970, a floresta pluvial do complexo orográfico da Ibiapaba já tinha 

extensa área com vegetação secundária e um tipo de agricultura prejudicial às condições 

ambientais da região (COIMBRA-FILHO; CÂMARA, 1996, p. 71). A mata úmida de Viçosa 

do Ceará e dos demais municípios da Ibiapaba é caracterizada por policultura, com a 

predominância da cultura canavieira, fruticultura, horticultura e lavouras de subsistência 

(IBAMA, 1998, p. 26; CEARÁ, 2007, p. 74).  

No século XVIII, o Padre Serafim Leite ressaltou que os primeiros produtos 

cultivados em Viçosa do Ceará foram cana-de-açúcar, frutas e legumes. Em 1884, Antônio 

Bezerra observou que a cana-de-açúcar é um dos produtos de maior abundância. No século 

XX, algumas das principais indústrias do município consistiam na produção de aguardente e 

rapadura (BARROS, 1980). Historicamente, o plantio da cana-de-açúcar, tem sido uma das 

principais causas de destruição desse trecho da Mata Atlântica.  

De acordo com Mantovani (2009, p. 95), dados de 2008 indicam a redução para 

20% dos remanescentes florestais de Mata Atlântica em Viçosa do Ceará (conforme se 

verifica na Figura 9). Mesmo com a intensa restrição da vegetação, Viçosa do Ceará ainda é o 
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município detentor de maior área de Mata Atlântica do Estado do Ceará (MANTOVANI et 

al., 2009, p. 95), cujo trecho está entre a vegetação de mata seca a leste e carrasco a oeste. 

De acordo com Lima e Teixeira (2004, p. 194), para evitar a ocupação agrícola 

das serras é necessária a instalação de unidades de conservação nesses locais. Para proteção 

das remanescentes do município, Viçosa do Ceará tem todo o seu território inserido na Área 

de Proteção Ambiental (APA) Ibiapaba, uma unidade de conservação federal, da categoria de 

uso sustentável, conforme do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Há 

outras duas unidades de conservação no município, sendo o Parque Estadual das Carnaúbas, 

que abrange parte da vegetação da Caatinga nos municípios de Viçosa do Ceará e Granja 

(CE); e o Parque Municipal Morro do Céu, abrangendo áreas no sítio Croatá, sítio Itacaranha, 

Encosta e Morro do Céu, totalizando em 43,5 ha de fragmento de Mata Atlântica. 

Capobianco (2001, p.376) salienta que o que está provocando a fragmentação em 

Viçosa do Ceará e nos demais município da região da Ibiapaba são: o avanço da agricultura 

irrigada (fruticultura e cafeicultura) na zona rural e a forte pressão da urbanização na zona 

urbana. Veiga e Ehlers (2003, p. 275) afirmam que a pior consequência das mudanças de uso 

do solo é a fragmentação de formações naturais que antes eram contínuas. 
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Figura 9 - Mapa de Remanescentes de Mata Atlântica em Viçosa do Ceará – 2008 



50 
 

Na Figura 10 verifica-se um exemplo de fragmento de floresta na localidade de 

Sítio Baixa Grande. Na referida localidade há uma espécie de guariba (Alouatta ululatta), que 

está ameaçada de extinção. De acordo com Bueno (2008), a composição e a abundância dos 

pequenos mamíferos estão relacionadas com o efeito de borda, que interfere na estrutura da 

vegetação. Quanto menor for um fragmento, maior será a influência do efeito de borda, 

provocando perda de espécies da fauna e da flora. A Figura 11 apresenta a foto do limite de 

um fragmento de mata no Sítio Catinguba (próximo ao Parque Municipal Morro do Céu), 

onde há atuação do efeito de borda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os fragmentos de floresta diminuem naturalmente de tamanho devido ao estresse 

provocado pelo efeito de borda, que acontece através de ventos mais fortes, temperaturas mais 

altas, umidade menor e os níveis de luminosidade maiores do que no meio da floresta 

(PURVES et al., 2005, p. 1035). Devido a esse efeito a vegetação começa a ser suprimida 

pelo entorno da área e vai avançando em direção ao seu interior, com a tendência de exaurir 

os recursos biológicos.  

Fatores naturais e pressões antrópicas são responsáveis pela degradação do trecho 

de Mata Atlântica localizado no município, ocasionando perda da biodiversidade da fauna e 

da flora. 

 

 

Figura 11 – Foto de fragmento de mata no sítio 
Catinguba – onde há atuação do efeito de borda. 
Fonte: autora. 

Figura 10 – Foto área do satélite National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), ano 2008, 
UTM – SAD 69 - nomenclatura 679–J, evidenciando 
um fragmento de Floresta Atlântica no Sítio Baixa 
Grande, em Viçosa do Ceará.  
Fonte: Levantamento Aerofotogramétrico – 
ortofotocarta do Polo Ceará Costa do Sol. 
Responsáveis: Estado do Ceará - PRODETUR, IPECE 
(2008). 
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3.2 Modelo para estimativa da perda da biodiversidade 

 

3.2.1 Conceituação e aplicação da modelagem 

 

Modelo é a representação abstrata e simplificada de um sistema real com o qual se 

pode explicar ou testar o seu comportamento, em seu todo ou em partes (COUGO, 1997, p. 

7). Um modelo é aplicável a diversas áreas do conhecimento e é um meio para análise e 

reflexão de uma realidade.  

De acordo com Costa (2001), a modelagem envolve um fenômeno no qual a 

solução é apresentada através de elementos matemáticos. Para Souza e Pereira (2008, p. 2), 

“pode-se dizer que matemática e realidade são dois conjuntos disjuntos e a modelagem é um 

meio de fazê-los interagir”. O modelo matemático nunca é uma representação completamente 

precisa, mas apesar de suas limitações pode fornecer resultados e conclusões valiosas 

(FINNEY et al., 2002, p. 65). 

Assim, 

A modelagem constitui um ramo próprio da matemática que tenta traduzir situações 
reais para uma linguagem matemática, para que por meio dela possa melhor 
compreender, prever e simular ou, ainda, mudar determinadas vias de 
acontecimentos, com estratégias de ação, nas mais variadas áreas de conhecimento 
(SOUZA; PEREIRA, 2008, p. 2). 

 

De acordo com a Figura 12, o processo de modelagem acontece através das 

etapas: 1 – observação do comportamento do mundo real; 2 – formulação de hipóteses para 

identificar variáveis e suas relações, criando um modelo; 3 – resolução de modelo para 

obtenção de solução matemática e 4 – interpretação dos resultados e verificação quanto à 

consistência com as observações do mundo real (FINNEY et al., 2002, p. 321). 
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Figura 12 – Fluxograma do processo de modelagem.  
Fonte: Finney et al. (2002, p. 66). 

 

 

Tendo como referência as etapas de modelagem, o presente trabalho tem como 

propósito a avaliação da perda de riqueza de espécies13 no ecossistema de Mata Atlântica do 

município de Viçosa do Ceará.  

Conforme as etapas descritas na Figura 13, a aplicação da modelagem aconteceu 

da seguinte forma: tomou-se o modelo da relação espécie-área adequando-o para o estudo da 

perda da biodiversidade (considerando a perda de espécies em função da área desmatada) das 

classes de aves, mamíferos e répteis; a partir do modelo da perda fez-se a estimativa de 

espécies para o cenário de máxima diversidade do ecossistema (clímax) e, em seguida, 

verificou-se a perda a partir desse estágio; com base nesse resultado verificou-se a taxa de 

variação média, a taxa de variação da velocidade e o ponto crítico de perda; tomou-se o 

modelo de extinção local a partir do nível ótimo de preservação e fazendo comparação com a 

perda ocorrida até o cenário presente encontrou-se o coeficiente da perda da biodiversidade, 

que revelou o nível de perda de riqueza de espécies. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Riqueza de espécies: o número de espécies dentro de uma região, sendo um termo usado para medição da 
diversidade de espécies (WRI/UICN/PNUMA, 1992, p. 230). 
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Figura 13 – Fluxograma do modelo de avaliação da perda da biodiversidade. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A avaliação da perda da biodiversidade foi feita através da estimativa de extinção 

local de animais vertebrados, das classes de mamíferos, aves e répteis, em função do 

desmatamento da Mata Atlântica no município de Viçosa do Ceará.  Vale salientar que, 

conforme Santos (2003, p. 19), devido à diversidade de seres que podem ser encontrados em 

qualquer ambiente, é praticamente impossível determinar a sua riqueza biológica de forma 

precisa.  

 

3.2.2 Modelo da relação espécie-área 

 

O modelo da relação espécie-área ou riqueza de espécies é apresentado por 

MacArthur e Wilson (2001, p. 9), conforme expresso na equação: 

(1) 

Sendo que s representa a quantidade de espécies (ou riqueza), c é a constante referente ao 

ecossistema, a é a área do habitat e z é um parâmetro de riqueza de espécies. A equação (1) 

tem s como uma variável dependente de a. Segundo Borges (2008, p. 1) e Purves et al. (2005, 

p. 1030), a riqueza de espécies constitui a medida mais simples para mensurar a diversidade 

de um local. Como exemplos de estudos realizados envolvendo a teoria da relação espécie-

área citam-se: Santos et al (2009), Machado et al (2008b), Maciel (2007), Oliveira et al. 

(2004), Santos et al. (2003), dentre outros. 
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3.2.3 Modelo da perda da biodiversidade 

 

Este trabalho propõe que, partindo da equação (1) e inserindo a variável área 

desmatada, pode-se obter uma equação para representar a perda da riqueza de espécies em 

função do decréscimo da cobertura vegetal, resultando na equação: 

           (2) 

 

onde: x é a área desmatada. Vê-se que a extensão devastada (x) cresce até o limite a. Então o 

valor de s(x) tende a zero quando x se aproxima de a, que é o máximo possível de 

desmatamento da área observada com todas as espécies de animais se anulando.  

 

3.2.4 Aplicação do modelo no fragmento de Mata Atlântica em Viçosa do Ceará 

 

O município de Viçosa do Ceará possuía uma área original de Mata Atlântica 

equivalente a 46.159 ha, restando atualmente 9.141 ha de remanescente do ecossistema 

(MANTOVANI, 2009, p. 95). A Mata Atlântica do município abriga 55 espécies de aves, 24 

espécies de mamíferos e 18 espécies de répteis, conforme os Quadros 6, 7 e 8, adaptados do 

IBAMA (1998, p. 31-34). Esses valores foram adotados neste estudo, pois não foram 

disponibilizados dados mais recentes. 

Tomando-se a equação (2), considera-se z = 0,203, sendo o valor normalmente 

utilizado para vertebrados terrestres (MACHADO et al., 2008b,  p. 43), e aplicando o número 

de espécies de aves equivalente a 55, a quantidade de espécies de mamíferos igual a 24 e a 

quantidade de espécies de répteis igual a 18; a área original do ecossistema (a) correspondente 

a 46.159 ha; e a área desmatada (x) equivalente a 37.018 ha, calculou-se a constante c para os 

grupos de vertebrados terrestres. Assim, a estimativa de perda de espécies de aves, mamíferos 

e répteis pode ser expressa através das equações (3), (4) e (5), respectivamente.  

(3) 

 

(4) 

 

(5) 
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A equação da perda da biodiversidade (6) foi gerada a partir da somatória das 

equações (3), (4) e (5). 

(6) 

 

3.2.5 Estimativa de espécies no clímax e sua perda 

 

Tomando-se a equação (6) e transformando-a na relação espécie-área, encontrou-

se a riqueza de espécies s1(x) em função da área do ecossistema (x): 

(7) 

Quando a cobertura de Mata Atlântica abrangia 46.159 ha, que representa a 

totalidade da área original do ecossistema no município, então s1(46.159) aponta o valor de 

aproximadamente 135 espécies da fauna existentes no estado de clímax do ecossistema. 

Tomando-se a equação (7) e considerando a área original do ecossistema x = 

46.159 ha, a quantidade de espécies da fauna s1(x) = 135 e a constante z = 0,203, vê-se que a 

constante c da equação que estimou a perda da biodiversidade a partir do clímax teve valor 

equivalente a 15,258. Assim, a estimativa de perda da diversidade de espécies a partir do 

clímax foi expressa pela equação:  

(8) 

 

3.2.6 Taxa de variação média e taxa de variação da velocidade 

 

A taxa de variação média é a velocidade da perda de riqueza de espécies. A 

derivada da equação (2) gera a equação (9), que representa a velocidade com que acontece a 

perda de riqueza de espécies. A taxa de variação média para o cenário de clímax foi 

encontrada através da derivação da função (8), resultando na equação (10). As funções ds(x) e 

dso(x) apresentam a relação espécie/ha (da área destruída).  

 

(9) 

(10) 

 

A derivada de segunda ordem da função (2) gera a equação (11), que representa a 

aceleração com que acontece a perda da riqueza de espécies. A velocidade da velocidade, ou 

aceleração, da perda a partir do cenário de clímax foi encontrada através da derivação de 

segunda ordem da função (8), que gera a equação (12).  
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(12) 

 

3.2.7 Curvatura e ponto crítico 

 

A curvatura apontou o quanto o Gráfico se “curva” em diferentes pontos. O 

comportamento dessa inclinação é expresso pela equação: 

(13) 

 

O comportamento da curvatura do Gráfico gerado pela função (8) foi verificado 

através da função (14), expressa por: 

 

(14) 

 

Generalizando o comportamento da curvatura do gráfico para quaisquer 

ecossistemas obteve-se a equação (15), em função da área desmatada em percentual.  

 

(15) 

 

A curvatura máxima é chamada de “beira do abismo”. Entende-se por “beira do 

abismo” o ponto de maior curvatura do Gráfico, o momento em que a curva se assemelha à 

beira de um penhasco, indicando que a partir desse ponto a perda acontece de forma crítica 

devido à rapidez da extinção local de espécies por área. Esse ponto foi encontrado através do 

zero da função (16), obtida através da derivação da equação (13). 

 

(16) 

 

A equação (17) foi obtida por meio da derivação da função (14). O zero da função 

dko(x) define o ponto principal de inclinação da função (14), apontando a intensidade na 

curvatura do Gráfico gerado pela equação (8).  

 

(17) 
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A equação (18) foi encontrada de forma análoga à função (17), sendo que a 

equação (18) se aplica a quaisquer ecossistemas, pois está em função do percentual de área 

desflorestada. 

 

(18) 

 

A determinação do ponto crítico ou “beira do abismo” é de grande relevância, 

pois indica o tamanho crítico da área do ecossistema a ser preservado. A partir desse ponto a 

queda das espécies será de maneira acentuada. 

 

3.2.8 Coeficiente da perda da biodiversidade 

 

A construção do coeficiente da perda da biodiversidade foi inspirada na curva de 

Lorenz, que mensura no intervalo de 0 a 1 a desigualdade de distribuição de renda em relação 

à curva de perfeita distribuição de renda da população. 

O clímax é o nível de máxima diversidade biológica de um ecossistema natural, 

quando acontece o auge do equilíbrio entre as espécies. Para verificação do nível de perda da 

biodiversidade já ocorrida no ecossistema admite-se o cenário de clímax como referencial. A 

Figura 14 apresenta a comparação entre o cenário de estimativa de perda da biodiversidade a 

partir do clímax (A) e o cenário de perda ocorrida até o momento presente (B), que aponta a 

redução de área de cobertura vegetal e a diminuição da quantidade de espécies de animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Estimativa de perda da biodiversidade a partir do clímax e a partir do cenário atual.  
Fonte: Elaboração própria. 
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Este trabalho propõe um coeficiente da perda da biodiversidade (CPB) a ser 

calculado através da razão entre a área do cenário presente do ecossistema (B) pela área do 

cenário de clímax (A), ou seja: 

 

(19) 

 

sendo 0 ≤ CPB ≤ 1, onde se considera CPB = 0 quando o ecossistema não tiver sofrido alteração 

alguma em relação ao estado de clímax, e CPB = 1 quando o ecossistema tiver sido totalmente 

devastado. 

Este estudo apresenta, no Quadro 1, uma proposta de classificação do nível de 

perda da biodiversidade a partir do resultado do coeficiente calculado na equação (19). 

 

Nível de perda da biodiversidade Intervalo 

Insignificante 0 ≤ CPB < 0,2 

Baixo 0,2 ≤ CPB < 0,4 

Médio 0,4 ≤ CPB < 0,6 

Alto 0,6 ≤ CPB < 0,8 

Extremo 0,8 ≤ CPB ≤ 1 

Quadro 1 – Classificação do nível de perda da biodiversidade conforme o respectivo coeficiente. Fonte: 
Elaboração própria. 

 

Neste estudo, a construção do coeficiente a partir da relação entre áreas avalia o 

nível de perda da biodiversidade considerando o agrupamento das variáveis: área desmatada e 

perda de espécies de animais. A comparação entre as áreas geradas referente ao cenário de 

clímax e ao cenário atual permite uma melhor compreensão do nível de devastação do 

ecossistema natural. 
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3.2.9 Limitações do modelo 

 

Uma limitação para uma interpretação precisa do modelo deve-se ao fato de a 

perda da biodiversidade ser apenas uma estimativa, pois não foi realizado levantamento em 

campo para verificação da quantidade de espécies por área. O levantamento das espécies 

partiu de dados secundários, que foram confirmados em campo através de entrevista com 

moradores da zona rural. A proposta do trabalho é apresentar ferramentas de avaliação da 

perda da biodiversidade partindo da equação que representa a relação espécie-área. Os 

cenários construídos de estimativa de perda da biodiversidade consideram inalterados os 

condicionantes econômicos, sociais e ambientais. 

Outra limitação acontece em razão de o ecossistema de Mata Atlântica em Viçosa 

do Ceará não ser composto por uma única área remanescente, mas sim por vários fragmentos, 

o que implica um comportamento de perda mais intenso do que o modelo apresenta, tendo em 

vista que uma área maior de fragmento possui maior diversidade de espécies do que 

fragmentos menores, conforme a Figura 3, pois algumas espécies necessitam de extensa área 

de forrageamento para sobreviverem no habitat. 

A avaliação da perda da biodiversidade não foi exata, pois se restringiu à extinção 

local de animais das classes de mamíferos, aves e répteis. Devido à ausência de dados, este 

trabalho não contemplou as classes de anfíbios, aracnídeos (aranhas e ácaros), moluscos 

(caramujos), crustáceos (caranguejos) e insetos. 

Quanto à análise do ponto crítico do ecossistema, verificado através da equação da 

curvatura, tendo em vista que a função encontrada para apresentar o caso específico do 

ambiente de estudo teve uma escala que prejudicou o resultado, apontando um valor 

inadequado, foi necessário fazer a generalização da equação para encontrar uma equação que 

apresentasse um resultado condizente com a realidade. 

O coeficiente da perda de biodiversidade não representa proporcionalmente a 

perda da fauna e da área de cobertura vegetal do ecossistema. Assim, outros modelos podem 

ser construídos para esse coeficiente. Trabalhos posteriores poderão ser realizados inserindo a 

variável tempo no modelo, para, ao final, fazer uma predição do período em que haverá a 

eliminação completa do ecosssitema natural, caso não sejam adotadas medidas de 

conservação e preservação da Mata Atlântica. 

A segunda parte da metodologia apresenta uma proposta de pagamento por 

serviços ambientais aos proprietários de áreas com vegetação nativa preservada, sendo esta 

uma medida de mitigação para o problema da perda de biodiversidade. 
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3.3 Pagamento por serviços ambientais das áreas remanescentes de Mata Atlântica 

 

3.3.1 Índice das condições ambientais 

 

O pagamento por serviços ambientais tem como base o princípio protetor-

recebedor, destinado aos produtores rurais que conservam as florestas. O pagamento é uma 

forma de compensação pelo não uso das áreas com vegetação nativa, favorecendo o serviço 

ambiental prestado pelo ecossistema. A Figura 15 apresenta o método de obtenção do valor 

referente ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), que é obtido através do Valor dos 

Serviços Ambientais (VSA), adaptado de Silva et al. (2008), ajustado com o Índice das 

Condições Ambientais (ICA), sendo um método adaptado de Guapyassú (2010). Os 

indicadores de vegetação nativa, recursos hídricos, reserva legal e topo de morro foram 

escolhidos com base em Guapyassú (2010, p. 13). Além destes, o indicador Reserva 

Particular do Patrimônio Natural é acrescentado neste trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 – Fluxograma do pagamento por serviços ambientais.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

O Quadro 2 apresenta os aspectos considerados em cada um dos indicadores do 

ICA e seus respectivos escores: A – presença de vegetação primária14 ou secundária15 

avançada ou média (condição indispensável para recebimento de pagamento por serviços 

ambientais); B – existência de recurso hídrico na propriedade (tais como nascente, cachoeira 

ou riacho); C – reserva legal averbada; D – existência de Reserva Particular de Patrimônio 

Natural (RPPN); e – existência do topo de morro. 

                                                 
14 Vegetação primária: expressão da vegetação florestal com o mínimo de impacto sobre a biodiversidade. 
15 Vegetação secundária: estágio de sucessão ecológica que a vegetação atinge porte de floresta. 
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A escolha dos indicadores aconteceu de forma a favorecer um valor mais justo 

para pagamento por serviços ambientais para os agricultores: 

a) mais atuantes na conservação da biodiversidade, sendo os que possuem RPPN e 

maior percentual de reserva legal; 

b) tidos como produtores de água, pois possuem em sua propriedade recursos 

hídricos, tais como nascente, riacho ou queda d’água; 

c) que possuem na propriedade área de instabilidade ecológica, como topos de 

morros. Assim, os agricultores devem ser remunerados por não utilizarem tais áreas em 

atividade econômica, garantindo a preservação dos mesmos. 

 

ÍNDICE DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS 
INDICADOR ASPECTO ESCORE 

 
Vegetação nativa 

Possui vegetação nativa primária ou secundária avançada ou 
média 

 

Não 0 
Sim 1 

 
 
 
 
Recurso hídrico 

Existência de recursos hídricos (tais como nascente, 
cachoeira ou riacho) com mata ciliar preservada 

 

Nenhum 0 
De 1 a 4 1 
De 5 a 8 2 
Nove ou mais 3 

 
 
 
 
Reserva legal 

Percentual de reserva legal em relação ao tamanho da 
propriedade 

 

Nenhuma 0 
Inferior a 20% 1 
De 20 a 39,9% 2 
De 40 a 59,9% 3 
De 60% a 79,9% 4 
De 80 a 100% 5 

 
Reserva 

Particular do 
Patrimônio 

Natural (RPPN) 

Existência de RPPN na propriedade 
 

 

Não 0 
Sim 1 

 
Topo de morro Existência de topo de morro na propriedade com vegetação 

preservada 
 

Nenhuma 0 
Topo de morro 1 

Quadro 2 - Índice das condições ambientais e indicadores.  
Fonte: Elaboração própria. 
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A expressão que representa o Índice das Condições Ambientais (ICA) foi dada 

por: 

 

(20) 
 
Sendo:  

ICA = Índice das condições ambientais, composto pelos indicadores: vegetação nativa 

(condição essencial para recebimento de pagamento por serviços ambientais), recurso hídrico, 

reserva legal, Reserva Particular de Patrimônio Natural e topo de morro; 

Eij = escore do i-ésimo indicador do ICA obtido no j-ésimo entrevistado; 

Emax i = escore máximo do i-ésimo indicador do ICA; 

i = 1, 2, 3, ...m, (número de indicadores); 

j = 1, 2, 3, ..., n, (número de entrevistados). 

 

Considerando 0 ≤ ICA ≤ 1, quanto mais próximo de 1 maior deverá ser o valor do 

pagamento pela prestação de serviços ambientais.  

A equação (20) atribui igualdade de importância entre os indicadores. A 

contribuição de cada indicador para o índice foi expressa através da equação: 

 
(21) 

 
 

Sendo, 0 ≤ Ci ≤ 100. Quanto mais próximo Ci estiver de 100, maior será a 

contribuição do indicador para o valor do índice. 
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3.3.2 Pagamento por serviços ambientais 

 

O valor dos serviços ambientais prestados pelo ecossistema de Mata Atlântica em 

Viçosa do Ceará foi calculado considerando a metodologia proposta por Silva et al. (2008), 

que apresenta a equação (22) como um método para a mensuração do pagamento por serviços 

ambientais aos produtores de água no Estado do Espírito Santo. 

 

(22) 

Sendo: VSrh correspondente ao valor dos serviços ambientais, ao ano, para proteção dos 

recursos hídricos; VRTE é Valor de Referência do Tesouro Nacional; e representa o 

coeficiente de potencial erosivo referente ao estágio de vegetação16; Kt é o coeficiente de 

ajuste topográfico em relação à declividade. 

Para este trabalho, a variação dependente referente ao do valor dos serviços dos 

recursos hídricos (VSrh) foi chamada de Valor dos Serviços Ambientais (VSA), calculado 

através da equação: 

 

(23) 

 

Silva et al. (2008) trabalha com o coeficiente de potencial erosivo classificado por 

Chaves et al (2006), conforme apresentado no Quadro 3: 

 

Ordem Cobertura e 
1 Mata primária ou secundária avançada ou média 0,01 
2 Mata secundária inicial (capoeira) 0,15 
3 Inicial 0,25 

Quadro 3 – Coeficiente de potencial erosivo da cobertura do solo.  
Fonte: Chaves et al. (2006) apud Silva et al. (2008). 

 

Para este trabalho, considerou-se a mensuração do pagamento por serviços 

ambientais apenas para as propriedades que possuem vegetação primária ou secundária 

avançada ou média. 

O coeficiente topográfico (Kt) foi encontrado a partir do Quadro 4: 

 

                                                 
16 A equação (22), proposta por Silva et al. (2008), apresenta a letra “z” para representar o coeficiente de 
potencial erosivo. Neste trabalho, optou-se pela letra “e” para não confundir com a variável “z” da equação (1), 
que representa um parâmetro de riqueza de espécies. 

KteVRTEVSrh ).1.(.200 −=
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Classe de declividade Coeficiente 
Até 45º 0,27 
Acima de 45º 0,55 

Quadro 4 – Coeficiente topográfico.  
Fonte: adaptado de Silva et al. (2008). 

 

O Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) foi obtido através do ajustamento 

do valor dos serviços ambientais (equação 23) pelo índice (equação 21), conforme a 

expressão: 

 

(24) 

 

Sendo: VSAj é valor dos serviços ambientais (em R$/ha/ano), correspondente ao j-ésimo 

entrevistado; ICAj é o índice das condições ambientais, correspondente ao j-ésimo 

entrevistado. 

A implantação de pagamento por serviços ambientais aos agricultores é 

importante para a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica no município, que é um 

refúgio da diversidade de espécies de animais e um reduto da flora. 

 

3.3.3 Amostragem 

 

Os dados para a obtenção do valor dos serviços ambientais e o índice das 

condições ambientais, dentre outros resultados apresentados neste trabalho, foram obtidos 

através de entrevista com proprietários de terras na área de mata úmida do município de 

Viçosa do Ceará. A Tabela 2 apresenta a relação das 37 localidades na zona rural do 

município de Viçosa do Ceará com predominância de remanescentes de Mata Atlântica.  

 

Tabela 2 – Distribuição das localidades situação na região com Mata Atlântica em Viçosa do Ceará-CE 

Nº Localidade Famílias Nº de pessoas Pessoas/família 

1 Olaria 18 56 3,11 

2 Careta 10 36 3,60 

3 São João 41 130 3,17 

4 Jaguaribe 211 757 3,59 

5 Macaco do Eduardo 44 158 3,59 

6 Santa Bárbara 81 352 4,35 

7 Baixa Grande 121 497 4,11 

8 Cacimbinha 131 497 3,79 

9 Cacimbão 203 640 3,15 
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10 Santo Amaro 66 220 3,33 

11 Ingá 152 565 3,72 

12 Riacho 103 362 3,51 

13 Gavião 88 347 3,94 

14 Tabatinga 47 189 4,02 

15 Itarumã 59 258 4,37 

16 Brejo Grande 128 361 2,82 

17 Comum 3 10 3,33 

18 Barra 66 283 4,29 

19 Catinguba 21 78 3,71 

20 Laranjeiras 31 110 3,55 

21 Caranguejo 2 10 5,00 

22 Bananeiras 19 67 3,53 

23 Tope 154 611 3,97 

24 Buíra Grande 57 229 4,02 

25 Canto da Buíra 41 155 3,78 

26 Chapada 3 10 3,33 

27 Buirinha 97 344 3,55 

28 Barros 50 178 3,56 

29 Brasileiro 3 20 6,67 

30 Croatá 70 285 4,07 

31 Macajetuba 98 405 4,13 

32 São Paulo 59 195 3,31 

33 Pará 187 730 3,90 

34 Serrador 82 347 4,23 

35 Vista 27 115 4,26 

36 Delgada 196 668 3,41 

37 Tranqueira 93 399 4,29 

TOTAL 2862 10674 3,73 
Fonte: Secretaria de Saúde de Viçosa do Ceará (2010). 

 

Tomando-se o nível de confiança de 95%, tem-se o erro equivalente a 5%, que 

gera 1,96 como valor correspondente à significância na Tabela padronizada normal (TRIOLA, 

2008).  

Para definição do tamanho da amostra utilizou-se a equação (25), conforme Pires 

(2006): 

           (25) 

 

Sendo: n equivalente ao tamanho da amostra; Z correspondente ao nível de 

significância adotado (1,96); p é a percentagem com a qual o fenômeno se verifica (0,5); q é a 

percentagem complementar de p (0,5); N é o tamanho da população (2.862 famílias); e 

corresponde ao erro máximo permitido (5% = 0,05). 

qpZNe

NqpZ
n
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Assim, resultou em 339 a quantidade de famílias entrevistadas. Como esse valor 

equivale a aproximadamente 12% da totalidade de famílias que habitam a região de mata 

úmida, segundo Pires (2006), pode-se encontrar a amostra definitiva através da equação (24), 

pois a amostra apresenta um valor superior a 5% da quantidade de elementos. 

            

  (26) 

Sendo: n correspondente à amostra definitiva; n0 é a amostra inicial (339 

famílias); N representa o tamanho da população (2.862 famílias). 

Deste modo, encontra-se o valor de aproximadamente 40 famílias na região a 

participarem da pesquisa, sendo preferível entrevistar 41 famílias. 

Na Tabela 3 fez-se a distribuição de frequência das localidades segundo o número 

de famílias que residem na mata úmida do município. A Tabela foi distribuída em seis classes 

(conforme a regra de Sturges), encontrando-se quatro localidades na classe que apresenta 

maior quantidade de famílias, no intervalo que varia de 177 a 212. Assim, a aplicação do 

questionário de entrevista destinou-se às localidades: Jaguaribe, Cacimbão, Pará e Delgada.  

 

Tabela 3 – Distribuição de frequência das localidades segundo o número de famílias residentes na região da 
Mata Atlântica em Viçosa do Ceará-CE 

Nº de famílias Freq. absoluta Freq. abs. acum. Freq. relativa Freq. rel. acum. 

2 a 36 10 10 27 27 

37 a 71 11 21 30 57 

72 a 106 7 28 19 76 

107 a 141 3 31 8 84 

142 a 176 2 33 5 89 

177 a 212 4 37 11 100 

Total 37 - 100 - 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na distribuição da quantidade de entrevistados por localidade considerou-se o 

método da amostragem estratificada proporcional. Assim, foram realizadas 11 entrevistas em 

Jaguaribe e 10 entrevistas em cada uma das localidades: Cacimbão, Delgada e Pará, 

totalizando 41 participantes da pesquisa. O tratamento dos dados foi realizado com o uso dos 

programas SPSS e Excel. 

O método de amostragem foi misto, pois a definição da quantidade de 

entrevistados aconteceu de forma probabilística e dentro das localidades selecionadas. A 

escolha de entrevistados foi intencional, ou seja, de forma não probabilística, pois se priorizou 

a realização da entrevista a proprietários de terras que possuem área com vegetação nativa. 

N

nn
n
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Biodiversidade local 
 

4.1.1 Flora 

 

O conhecimento das plantas no Brasil é incompleto (SHEPHERD, 2006, p. 182). 

A quase extinção da Mata Atlântica acarretou a redução da biodiversidade, comprometendo a 

identificação de espécies de plantas (VEIGA; EHLERS, 2003, p. 204). O Quadro 5 apresenta 

a relação de algumas espécies típicas de Mata Atlântica registradas em estudo realizado na 

remanescente de mata úmida situada na encosta do Morro do Céu, em Viçosa do Ceará. 

Conforme a Instrução Normativa de setembro de 2008, do MMA, nenhuma espécie descrita 

no Quadro 5 consta na lista de espécies da flora ameaçadas de extinção (MMA, 2008). 

Na Ibiapaba, foram encontradas 15 espécies de plantas hepáticas folhosas 

pertencentes à ordem Jungermanniales. Das espécies encontradas, cinco representam novos 

registros para o Estado do Ceará e quatro para a região Nordeste (OLIVEIRA; BASTOS, 

2009, p. 1202). A Figura 16 apresenta a foto de uma herbácia da família Fabaceae, gênero 

Clitoria, encontrada no Sítio Brasileiro, próximo a uma plantação de cana-de-açúcar. A Figura 

17 apresenta a foto de uma orquídea da família Amaryllidaceae, do gênero Hippeastrum, 

encontrada na trilha de acesso à Fonte do Caranguejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Foto de orquídea da família 
Fabaceae.  
Fonte: autora. 

Figura 17 – Foto de orquídea da família 
Amaryllidaceae.  
Fonte: autora. 
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Nº GRUPOS TAXINÔMICOS NOMES 
POPULARES 

FORMAS 
BIOLÓGICAS 

 ANACARDIACEAE   
01 Tapirira guianensis Aubl.  pau-pombo erva 
 ANNONACEAE   

02 Xylopia sericea St.Hill. embiriba arvoreta 
 ARACEAE    

03 Philodendron imbe Schot. imbé trepadeira 
 ARECACEAE   

04 Acrocomia aculeata (Jacq.) Ladd. macaúba árvore 
05 Orbignya phalerata Mart. babaçu árvore 
 BIGNONIACEAE   

06 Macfadyena unguiscati (L.) A . Genthry. unha-de-gato trepadeira 

07 Tabebuia serratifolia G.Don 
pau-d’arco 
amarelo 

árvore 

08 Zeyhera tuberculosa (Vell.) Bureau 
pau-d’arco 
cabeludo 

árvore 

 BLECHNACEAE   
09 Blechnum occidentale L. samambaia erva 
 BORAGINACEAE   

10 Cordia araripensis Riz. chapéu-de-sol árvore 
11 C. polycephala (Lam.) Johot. maria-preta arbusto 
12 C. trichotoma Vell. freijó árvore 
 BROMELIACEAE   

13 Protium heptaphyllum March. almécega-branca árvore 
 CACTACEAE   

14 Copaifera langsdorffii Desf. 
pau-d’óleo ou 

copaíba 
árvore 

15 Hymenaea courbaril L. jatobá árvore 
 CECROPIACEAE   

16 Cecropia pachystachya Trech. gargaúba árvore 
 CLUSIACEAE    

17 Clusia sp  mangue-da-serra árvore 
18 Vismia guianensis Pers  lacre árvore 
 COMBRETACEAE    

19 Buchenavia capitata Eich. mirindiba árvore 
 CYPERACEAE    

20 Cyperus sp  erva 
21 Eleocharis sp   erva 
22 Fimbristtylis sp  erva 
23 Scleria sp  erva 
 DRYOPTERIDACEAE   

24 Dryopteris sp  subarbusto 
 ERYTHROXYLACEAE    

25 E. citrifolium A St.Hill  árvore 
 EUPHORBIACEAE    

26 C. floribundus Spreng. capixingui árvore 
27 Euphorbia sp  erva 
28 Sapium lanceolatum Hub. burra-leiteira árvore 
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 FABACEAE   
29 Bowdichia virgilioides H.B.K.  sucupira arvore 
30 Dalbergia miscolobium Benth. jacarandá arvoreta 
31 Erythrina velutina Willd. mulungu árvore 
32 Machaerium acutifolium Vog. rabugem árvore 
33 Platymiscium floribundum Vog. jacarandá árvore 
 LILIACEAE   

34 Hippeastrum sp  erva 
 MALPIGHIACEAE    

35 Banisteriopsis sp   trepadeira 
36 Bulchosia sp   
37 Byrsonima sericea D.C.  murici-preguiça árvore 
38 Heteropteris sp  trepadeira 
 MARANTHACEAE    

39 Calathea sp  erva 
 MELIACEAE     

40 Cedrela fissilis Vell. cedro árvore 
41 Guarea tuberculata Vell.  jitó árvore 
 MENISPERMACEAE   

42 Cissampelos sp cipó trepadeira 
 MIMOSACEAE    

43 Albizia niopoides (Spruce ex Benth.)Bukart. angico-branco árvore 
44 Inga ingoides Willd. ingá-cipó árvore 
45 Inga sp ingá árvore 
 MORACEAE    

46 Artocarpus integrifolia L. jaqueira árvore 
47 Brosimun gaudichaudi Trec.  inharé arvoreta 
 MYRTACEAE    

48 Campomanesia sp  arvoreta 
49 Eugenia sp1 guabiraba árvore 
50 Eugenia sp2 cumati árvore 
51 Myrcia sp1  canela-de-viado árvore 
52 Myrcia sp2   árvore 

53 Psidium sp 
araçá/goiaba-

brava 
árvore 

 NYCTAGINACEAE   
54 Pisonia sp joão-mole árvore 
 OCHNACEAE    

55 Ouratea sp batiputá arbusto 
56 Sauwagesia erecta L.   erva 
 ONAGRACEAE   

57 Ludwigia sp mão-de-sapo subarbusto 
 OXALIDACEAE   

58 Oxalis sp  subarbusto 
 PHYTOLACCACEAE   

59 Gallesia integrifolia (Spreng.) Herms. pau-d’alho árvore 
 POACEAE   

60 Cenchrus echinatus L. carrapicho árvore 
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61 Eragrostis sp  árvore 
62 Melinis minutiflora Beauv. capim-gordura árvore 
63 Olyra latifolia L.  árvore 
64 Panicum maximum Jacq. capim-colônia árvore 
65 P. millegrana Poir.  árvore 
66 Paspalum sp capim-milhã árvore 
 POLYGONACEAE   

67 Coccoloba latifolia Lam.   arvoreta 
 PTERIDACEAE   

68 Adiantopsis radiata Fée samambaia arvoreta 
69 Pityrogramma calomelanos Link. samambaia arvoreta 
 RUBIACEAE    

70 Borreria verticillata (L.)G.F.W.Meyer  
vassoura-de-

botão 
subarbusto 

71 Chomelia sp  subarbusto 
72 Coutarea hexandra Schum quina-quina árvore 
73 Diodia sp  erva 
74 Genipa americana L. jenipapo árvore 
75 Manettia cordifolia Mart.  trepadeira 
76 P. marcgravii St. Hill. erva-de-rato trepadeira 
77 Psychotria carthaginensis Jacq.  maria-mole trepadeira 
78 P. hoffmanseggiana (R & S) Mull. Arg.  trepadeira 
79 Randia armata (SW) D.C.  espinho-de-judeu árvore 
80 Rudgea sp  arbusto 
 RUTACEAE    

81 Zanthoxylum sp espinho arbusto 
 SAPINDACEAE    

82 Matayba sp1  pitomba-de-leite arbusto 
83 Serjania glabrata H.B.K.  cipó-cururu trepadeira 
 SIMAROUBACEAE    

84 Simarouba amara Aubl. paraíba árvore 
85 Simarouba versicolor St. Hil. paraíba árvore 
 SOLANACEAE    

86 Acnistus arborescens (L.) Schot. fruta-de-sabiá árvore 
87 S. paniculatum L. jurubeba árvore 
 URTICACEAE   

88 Urera sp urtiga erva 
 VERBENACEAE    

89 Lantana camara L. 
camará-

chumbinho 
arvoreta 

90 Stachytarphetta sp  erva 
 VITACEAE    

91 Cissus sp   trepadeira 
Quadro 5 – Levantamento florístico da área do Parque Municipal Morro do Céu em Viçosa do Ceará.  
Fonte: Adaptado de Andrade et al. (2007, p. 8-16). 
 

Algumas espécies identificadas na região são únicas. A Ibiapaba apresenta 

potencial para ocorrência de endemismo devido à condição de remanescente de Mata 
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Atlântica (OLIVEIRA; BASTOS, 2009, p. 1208). Segundo Oliveira e Bastos (2010a), foram 

identificadas na Ibiapaba 20 espécies da família de musgos Fissidentacea, sendo oito novas 

ocorrências para o Estado do Ceará e quatro para a região Nordeste. As coletas foram 

realizadas nos municípios de Guaraciaba do Norte, Viçosa do Ceará (na fonte do Caranguejo), 

e Ubajara, além de coletas adicionais em Tianguá, Ibiapina e Ipu. Na fonte do Caranguejo, em 

Viçosa do Ceará, foram identificadas as espécies: Fissidens crispus, F. flaccidus, F. 

hornschuchii, F. santa-clarensis, F. serratus, além da espécie F. lindbergii, que é citada pela 

primeira vez na região Nordeste, tendo ocorrência registrada em Viçosa do Ceará, Ipu, 

Tianguá e Ubajara (OLIVEIRA; BASTOS, 2010a). A espécie de musgo Lepidopilum 

brevifolium, encontrada na fonte do Caranguejo, em Viçosa do Ceará, é a primeira ocorrência 

no Brasil e a segunda ocorrência no mundo, pois a espécie era conhecida apenas no Equador 

(OLIVEIRA; BASTOS, 2010b, p. 196). 

Sabe-se pouco sobre os fungos com ocorrência na Mata Atlântica (MAIA et al., 

2005, p. 76). A espécie de fungo Aseröe floriformis tem registro, no Brasil, no Estado do Rio 

Grande do Norte e no Estado do Ceará, em Viçosa do Ceará, na mata da Cachoeira da Fumaça 

(LEITE et al., 2007). Baseia et al. (2010) registra mais um Estado do Nordeste com 

ocorrência da espécie, a Bahia. Os fungos são um dos grupos mais diversificados na natureza. 

Esses seres se alimentam através da absorção da matéria orgânica presente em substratos 

vivos ou mortos (GUSMÃO et al., 2005, p. 227). Devido à função de decompositores, os 

fungos desempenham um papel importante nos ecossistemas (MAIA et al., 2005, p. 75). A 

Figura 18 apresenta a foto do fungo-em-forma-de-flor (Aseröe floriformis). A Figura 19 

apresenta foto do fungo pertencente ao filo Basidiomycota. Esse fungo foi encontrado na área 

do Parque Municipal Morro do Céu. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Foto do fungo Aseroë floriformis. 
 Fonte: SOUZA, Francisco V.17 

 

                                                 
17 Disponível em: http://seresvivosdorn.blogspot.com/2010/08/fungo-aseroe-floriformis-baseia-calonge.html. 
Acesso em: 24 jan. 2010. 

Figura 19 – Foto do fungo pertencente ao filo 
Basidiomycota.  
Fonte: autora. 
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Apesar da diversidade descrita, segundo o Secretariado da Convenção sobre a 

Diversidade Biológica (2010, p. 24), avaliações preliminares do estado de conservação das 

plantas apontam que 23% estão ameaçadas. 

 

4.1.2 Fauna 

 

O Brasil apresenta a maior riqueza de mamíferos do mundo (com 11% da 

mastofauna), terceira em aves (17% da avifauna18) e quinta em répteis (com 7% das espécies) 

(LEWINSOHN; PRADO, 2004, p. 93; SABINO; PRADO, 2003, p. 15;). Em valores 

absolutos, o país possui 1.696 espécies de aves, 633 de répteis e 541 de mamíferos (SABINO; 

PRADO, 2006, p. 92). 

A diversidade de vertebrados terrestres no planeta é composta por 33% de aves, 

29% de répteis, 20% de anfíbios e 18% de mamíferos (POUGH et al., 2008, p. 4). A 

quantidade de espécies por grupo pode variar de acordo com a localidade. Um exemplo disso 

é o Parque Nacional de Ubajara, na Ibiapaba, que tem sua fauna composta, em sua maior 

parte, por aves, seguida de mamíferos, répteis e anfíbios (IBAMA, 2002b). O mesmo 

acontece na mata úmida de Viçosa do Ceará, onde há mais mamíferos do que répteis. 

Capobianco (2001, p. 376) ressalta prováveis casos de endemismo de mamíferos, répteis e 

anfíbios na região da Ibiapaba.  A partir de exemplares de espécies das classes de aves e 

mamíferos, verifica-se que o município de Viçosa do Ceará pode ser enquadrado na categoria 

de prioridade alta para conservação da biodiversidade da fauna (CEARÁ, 2007, p. 83). 

De acordo com o Secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica 

(2010, p. 24), 40% de todas as espécies de aves estão em declínio no tamanho da população. 

Do percentual de espécies de aves e mamíferos ameaçados de extinção, a principal causa da 

ameaça é a destruição de habitats, seguida da caça e das espécies introduzidas, 

respectivamente (POUGH et al., 2008, p. 667).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Avifauna: conjunto de aves de uma região (SABINO;  PRADO, 2006, p. 241). 
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4.1.2.1 Aves 

 

O Brasil é um dos países que possuem a maior diversidade de aves do mundo 

(RODA, et al., 2005, p. 279). Apesar da biodiversidade da avifauna, o País possui quatro 

espécies de aves extintas na natureza, sendo que duas destas sobrevivem apenas em cativeiro: 

a ararinha-azul-de-spix (Cyanopsitta spixii), endêmica do ecossistema de Caatinga, no Estado 

da Bahia, e o mutum-de-alagoas (Mitu mitu), endêmica da Floresta Atlântica do Nordeste do 

Brasil, com ocorrência registrada em Alagoas e Pernambuco. A extinção dessas espécies é 

uma indicação da intensidade da devastação dos biomas Caatinga e Mata Atlântica no 

Nordeste (SILVEIRA; STRAUBE, 2008). 

Em Viçosa do Ceará, durante o final do século XIX e início do século XX, o 

desembargador Álvaro Gurgel de Alencar notificou algumas espécies de aves com ocorrência 

comum: pintassilgo, canário, corrupião, patativa, azulão, xexéu, sabiá e graúna, dentre outras 

(BARROS, 1980, p. 12). Comparando a lista apresentada pelo mesmo autor com a lista de 

aves apresentada pelo IBAMA (1998, p. 31-32), verifica-se a extinção local da espécie 

patativa. 

Atualmente, nenhuma espécie de ave com ocorrência na mata úmida em Viçosa 

do Ceará está na lista de espécies ameaçadas de extinção, conforme Machado et al. (2008a) e 

IUCN (2010). No entanto, isto não significa que a espécie não esteja ameaçada de extinção 

localmente, a exemplo do que aconteceu com a espécie patativa. 

Ceará (2007) aponta a existência de 22 espécies de aves em Viçosa do Ceará, mas 

o mesmo reconhece que o nível de conhecimento na região é insuficiente. O Quadro 6 

apresenta a relação de aves que habitam na mata úmida (e entorno) em Viçosa do Ceará, 

sendo as informações obtidas através de IBAMA (1998) e confirmadas em entrevistas a 

produtores rurais, sobre a ocorrência das espécies na localidade. 

 

Nº ORDEM/ 
FAMÍLIA 

NOME 
CIENTÍFICO 

NOME POPULAR CATEGORIA 
DE AMEAÇA 

01 
Apodiformes/ 
Trochilidae 

Thalurania furcata 
Beija-flor-tesoura-

verde 
Pouco 

preocupante** 

02 
Trochiliformes/ 

Troclilidae 
Phaethornis pretrei 

Beija-flor-de-rabo-
branco-acanelado 

Pouco 
preocupante** 

03 
Apodiformes/ 
Trochilidae 

Eupetomena 
macroura 

Beija-flor-tesoura/ 
Tesourão 

Pouco 
preocupante** 

04 
Caprimulgiformes/ 

Caprimulgidae 
Podager nacunda 

Bacurau 
 

Pouco 
preocupante** 

05 Strigiformes/ Glaucidium Caburé Pouco 
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Strigidae brasilianum preocupante** 

06 
Strigiformes/ 

Strigidae 
Strix virgata 

Coruja-do-mato/ 
coruja-de-bigode 

Pouco 
preocupante** 

07 
Ciconiiformes/ 

Ardeiadae 
Tigrisoma lineatum Socó-boi 

Pouco 
preocupante** 

08 
Ciconiformes/ 

Falconidae 
Mivalgo chimachima Gavião-carrapateiro Não consta 

09 
Ciconiiformes/ 

Falconidae 
Polyborus plancus Carcará Não consta 

10 
Falconiformes/ 

Falconidae 
Herpetotheres 

cachinnans 
Acauã/ Coã 

 
Pouco 

preocupante** 

11 
Falconiformes/ 

Falconidae 
Micrastur ruficollis 

Gavião-de-rapina/ 
falcão-caburé/ gavião-

mateiro 

Pouco 
preocupante** 

12 
Falconiformes/ 
Accipitridae 

Harpagus bidentatus Gavião-ripina 
Pouco 

preocupante** 

13 
Falconiformes/ 
Accipitridae 

Buteo nitidus Gavião-pedrês 
Pouco 

preocupante** 

14 
Columbiformes/ 

Columbidae 
Columbina minuta Rolinha-capoeira 

Pouco 
preocupante** 

15 
Columbiformes/ 

Columbidae 
Columbina talpacoti 

Rolinha-sangue-de-
boi/ rolinha-roxa/ 
rolinha-vermelha 

Pouco 
preocupante** 

16 
Columbiformes/ 

Columbidae 
Leptotila verreauxi 

Juriti/ juriti-pupu 
 

Pouco 
preocupante** 

17 
Gruiformes/ 

Rallidae 
Laterallus viridis Siricora-mirim 

Pouco 
preocupante** 

18 
Coraciiformes/ 

Alcedinidae 
Chloroceryle 
americana 

Martim-pescador-
pequeno 

Pouco 
preocupante** 

19 
Cuculiforme/ 

Cuculidae 
Crotophaga ni Anu-preto Não consta 

20 
Cuculiformes/ 

Cuculidae 
Piaya cayana Alma-de-gato 

Pouco 
preocupante** 

21 
Passeriformes/ 
Emberizidae 

Zonotrichia capensis Tico-tico/ Jesus 
Pouco 

preocupante** 

22 
Passeriformes/ 

Tyrannidae 
Empidonomus varius Peitica 

Pouco 
preocupante** 

23 
Passeriformes/ 

Tyrannidae 
Camptostoma 

obsoletum 
Risadinha 

Pouco 
preocupante** 

24 
Passeriformes/ 
Emberizidae 

Paroaria 
dominicana 

Galo-de-campina/ 
cardeal-do-nordeste 

Pouco 
preocupante** 

25 
Gruiformes/ 

Rallidae 
Pardirallus 
maculatus 

Saracura-preta/ raçanã 
Pouco 

preocupante** 

26 
Passeriforme/ 
Cardinalidae 

Cyanocompsa 
brissonii 

Azulão/ azulão-
verdadeiro/ azulão-

bicudo 

Pouco 
preocupante** 

27 
Passeriformes/ 
Emberizidae 

Volatinia jacarina Tiziu 
Pouco 

preocupante** 
28 Passeriformes/ Sicalis flaveola Canário/ canário-da- Pouco 
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Emberizidae terra-verdadeiro preocupante** 

29 
Passeriformes/ 

Parulidae 
Basileuterus 

flaveolus 

Canário-do-mato/ 
Pula-pula/ Pula-pula-

amarelo 

Pouco 
preocupante** 

30 
Passeriformes/ 

Fringilidae 
Euphonia chlorotica Vem-vem 

Pouco 
preocupante** 

31 
Passeriformes/ 

Fringilidae 
Sporagra yarrellii 

Pintassilgo-do-
nordeste 

Não consta 

32 
Passeriformes/ 

Furnariidae 
Furnarius leucopus João-de-barro 

Pouco 
preocupante** 

33 
Passeriformes/ 
Emberizidae 

Sporophila lineola 
Papa-capim/ bigode/ 

estrelinha 
Pouco 

preocupante** 

34 
Passeriformes/ 
Emberizidae 

Sporophila 
nigricollis 

Bigode/ papa-arroz/ 
cabeça-preta 

Pouco 
preocupante** 

35 
Passeriformes/ 

Icteridae 
Cacicus cela Xexéu 

Pouco 
preocupante** 

36 
Passeriformes/ 

Icteridae 
Icterus jamacaii corrupião 

Pouco 
preocupante** 

37 
Passeriformes/ 

Icteridae 
Icterus cayanensis Primavera/ Encontro 

Pouco 
preocupante** 

38 
Passeriformes/ 

Icteridae 
Gnorimopsar chopi Pássaro-preto/ graúna 

Pouco 
preocupante** 

39 
Passeriforme/ 
Hirundinidae 

Progne chalybea Andorinha-comum 
Pouco 

preocupante** 

40 
Passeriformes/ 
Troglodytidae 

Thryothorus 
longirostris 

Garrinha/ rouxinol 
Pouco 

preocupante** 

41 
Passeriformes/ 

Tyrannidae 
Fluvicola nengeta Lavadeira/ noivinha 

Pouco 
preocupante** 

42 
Passeriformes/ 

Tyrannidae 
Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

Pouco 
preocupante** 

43 
Passeriformes/ 

Tyrannidae 
Myiozetetes similis 

Bentevizinho-de-
penacho-vermelho 

Pouco 
preocupante** 

44 
Passeriformes/ 

Coerebidae 
Coereba flaveola Sibite/ cambacica 

Pouco 
preocupante** 

45 
Passeriformes/ 
Donacobiidae 

Donacobius 
atricapilla 

Assobia-cachorro/ 
cachorrinho 

Pouco 
preocupante** 

46 
Cuculiformes/ 

Cuculidae 
Coccyzus 

melacoryphus 
Papa-lagarta-

acanelado 
Pouco 

preocupante** 

47 Piciformes/ Picidae Celeus flavescens 
Pica-pau-cabeça-

amarela/ cabeça-de-
velho 

Pouco 
preocupante** 

48 Piciformes/ Picidae Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 
Pouco 

preocupante** 

49 
Tinamiformes/ 

Tinamidae 
Crypturellus 
parvirostris 

Nambu-chororó/ 
anambu 

Pouco 
preocupante** 

50 
Passeriformes/ 

Thamnophilidea 
Taraba major Choró-boi 

Pouco 
preocupante** 

51 
Passeriformes/ 

Mimidae 
Mimus saturninus Sabiá-do-campo 

Pouco 
preocupante** 
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52 
Passeriformes/ 

Turdidae 
Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

Pouco 
preocupante** 

53 
Passeriformes/ 

Turdidae 
Turdus 

amaurochalinus 

Sabiá-bico-de-osso/ 
sabiá-poca/ sabiá-
branco/ sabiá-bico-

amarelo 

Pouco 
preocupante** 

54 
Passeriformes/ 

Thraupidae 
Dacnis cayana Saí-azul 

Pouco 
preocupante** 

55 
Cathartiformes/ 

Cathartidae 
Coragyps atratus 

Urubu/ Urubu-de-
cabeça-preta 

Pouco 
preocupante** 

Quadro 6 – Espécies de aves que habitam a mata úmida de Viçosa do Ceará. 
 Fonte: adaptado de IBAMA (1998, p. 31-32). 
* (MACHADO et al., 2008a) 
** (IUCN, 2010) 
 

As espécies Beija-flor-de-rabo-branco-acanelado (Phaethornis pretrei) e Beija-

flor-tesoura/Tesourão (Eupetomena macroura) não constam na lista do IBAMA (1998) e 

foram observadas em campo, durante a realização de entrevista aos agricultores. Outras 

espécies que não constam na relação apresentada por IBAMA (1998) foram inseridas na lista 

da fauna (Quadros 6, 7 e 8), conforme relatos de visualização dos entrevistados.  

 

4.1.2.2 Mamíferos 

 

Segundo o Secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica (2010, p. 

24), as populações de espécies de vertebrados caíram em média 31% em nível mundial, entre 

1970 e 2006. A extinção de mamíferos herbívoros ou carnívoros pode provocar efeitos na 

estrutura e dinâmica, tais como predação e dispersão de sementes, das áreas florestais 

(PIANCA, 2004). As aves e algumas espécies de mamíferos são responsáveis pela 

disseminação de sementes pela floresta. Esses dispersores são essenciais na vitalidade dos 

fragmentos de vegetação, e sua extinção implica comprometimento da germinação das 

espécies da flora.   

No mundo, aproximadamente 25% de mamíferos e 12% de aves estão extintas, 

em perigo19 ou vulneráveis20 (POUGH et al., 2008, p. 667). Nenhuma espécie de mamífero 

foi extinta no Brasil (CHIARELLO et al., 2008, p. 681). 

Os predadores do topo da cadeia alimentar, como os grandes felinos, são os mais 

sensíveis ao processo de fragmentação do habitat.  Em fragmentos de floresta com tamanho 

reduzido a extinção de mamíferos é um fenômeno comum. A sobrevivência da população 

                                                 
19 Em perigo: risco muito elevado de extinção. 
20 Vulnerável: risco elevado de extinção. 
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depende de travessia para recolonização de outro fragmento. No norte do Rio São Francisco, 

espécies de animais estão confinadas em fragmentos específicos da Mata Atlântica, sendo que 

nenhuma espécie ocorre em todos os fragmentos da localidade, e algumas espécies são 

encontradas em apenas um fragmento, indicando um processo de extinção local (PONTES et 

al., 2005). Os carnívoros necessitam de extensas áreas para viabilizar a sobrevivência de sua 

população. Assim, esforços para a conservação de áreas suficientes para os carnívoros 

resultam na preservação das demais espécies. A criação de unidades de conservação e a 

conectividade entre habitats protegidos são algumas ações para mitigar as ameaças aos 

carnívoros (CHIARELLO et al., 2008). 

Segundo Pontes et al. (2005, p. 317), a comunidade de mamíferos do Centro de 

Endemismo de Pernambuco (entre Alagoas e Rio Grande do Norte) se encontra em 

gravíssimo risco de ser totalmente extinta local e regionalmente, devido às baixíssimas taxas 

de ocorrência registradas; à caça; ao fato de que fragmentos pequenos (menor que 10ha) estão 

desprovidos da presença de mamíferos de grande porte e de muitos animais de médio e 

pequeno portes. As situações descritas para o Centro de Endemismo de Pernambuco são 

comuns à realidade da Mata Atlântica em Viçosa do Ceará. 

Ceará (2007) identificou 7 espécies da mastofauna21 em Viçosa do Ceará, no 

entanto, declara que o nível de conhecimento de mamíferos na região é insuficiente. O 

Quadro 7 apresenta a relação de mamíferos com ocorrência no enclave de mata úmida em 

Viçosa do Ceará. 

                                                 
21 Mastofauna: conjunto de mamíferos de uma região (SABINO; PRADO, 2006, p. 246). 
 

Nº 
ORDEM/ 
FAMÍLIA 

NOME 
CIENTÍFICO NOME POPULAR 

CATEGORIA DE 
AMEAÇA 

01 
Carnívora 
Felidae 

Leopardus tigrinus 
Gato-maracajá/ 
Gato-do-mato-

pequeno 

Vulnerável * 
 

Vulnerável ** 

02 
Carnívora 
Felidae 

Puma 
yagouaroundi 

Gato mourisco/ 
Jaguarundi 

Pouco 
preocupante** 

03 
Carnívora 
Canidae 

Cerdocyon thous 
Raposa/ 

Cachorro-do-mato 
Pouco 

preocupante** 

04 
Carnívora 
Mustelidae 

Eira barbara Papa-mel 
Pouco 

preocupante** 

05 
Carnívora 

Procyonidae 
Procyon 

cancrivorus 
Guaxinim 

Pouco 
preocupante** 

06 
Carnívora 

Procyonidae 
Nasua nasua Quati 

Pouco 
preocupante** 

07 
Carnívora 

Procyonidae 
Cenepatus 

semistriatus 
Gambá/ Girita Não consta 
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Quadro 7 – Espécies de mamíferos que habitam a mata úmida de Viçosa do Ceará.  
Fonte: adaptado de IBAMA (1998, p. 32-33). 
* (MACHADO et al, 2008a) 
** (IUCN, 2010) 
 

A lista da fauna apresentada pelo IBAMA (1998, p. 31-34) está incompleta e com 

alguns equívocos. Tem-se o exemplo da menção da espécie de preguiça Bradypus tricatylus, 

que é endêmica da Floresta Amazônica, sendo que a espécie de preguiça com ocorrência na 

região é Bradypus variegatus. 

08 
Primates 
Atelidae 

Alouatta ululata Guariba 

Criticamente em 
perigo* 

 
Criticamente em 

perigo** 

09 
Primates 
Cebidae 

Cebus apella Macaco-prego 
Pouco 

preocupante** 

10 
Primates 

Callithrichidae 
Callithrix jacchus Soim 

Pouco 
preocupante** 

11 
Pilosa 

Bradypodidae 
Bradypus 
variegatus 

Preguiça/ Preguiça-
marmota/ 

Preguiça-de-
garganta-marrom 

Pouco 
preocupante** 

12 
Pilosa 

Mymercophagidae 
Tamandua 

tetradactyla 
Tamanduá-mirim/ 

Mambira 
Pouco 

preocupante** 

13 
Cingulata 

Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus 
Tatu/ Tatu-galinha/ 

Tatu-verdadeiro 
Pouco 

preocupante** 

14 
Cingulata 

Dasypodidae 
Euphractus 
sexcinctus 

Tatu-peba 
Pouco 

preocupante** 

15 
Didelphimorphia 

Didelphidae 
Didelphis 

marsupialis 
Gambá/ Saruê 

Pouco 
preocupante** 

16 
Roendia 

Agoutidae 
Cuniculus paca Paca 

Pouco 
preocupante** 

17 
Roendia 

Dasyproctidae 
Dasyprocta sp. Cutia Não consta 

18 
Roendia 

Erethizontidae 
Coendou 

prehensilis 
Coandu/ Coandu-

espinho 
Pouco 

preocupante** 

19 
Roendia 
Caviidae 

Cavia aperea Preá 
Pouco 

preocupante** 

20 
Roendia 
Muridae 

Mus musculus Catita 
Pouco 

preocupante** 

21 
Chiroptera 

Desmodontinae 
Desmodus rotundus Morcego-vampiro 

Pouco 
preocupante** 

22 
Chiroptera 
Sturnirae 

Sturnira lilium 
Morcego-falso-

vampiro/ 
Morcego-fruteiro 

Pouco 
preocupante** 

23 
Artiodactyla 
Tayassuidae 

Pecari tajacu 
Caititu/ Porco-do-

mato 
Pouco 

preocupante** 

24 
Artiodactyla 

Cervidae 
Mazama americana Veado-mateiro 

Dados insuficientes 
** 
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Figura 20 – Foto do gato-maracajá.  
Fonte: Ceará (2007, p. 105). 

Figura 21 – Foto do macaco guariba.  
Fonte: Ceará (2007, p. 103). 

Das espécies de mamíferos, do Quadro 3, estão ameaçadas de extinção o gato-

maracajá (Leopardus tigrinus), Figura 20, na categoria vulnerável, e o macaco guariba 

(Alouatta ululata), Figura 21, considerado criticamente em perigo, conforme Machado et al. 

(2008a) e IUCN (2010). Existem 26 espécies de primatas ameaçadas de extinção no País, 

sendo 15 com ocorrência na Mata Atlântica e 11 espécies amazônicas (CHIARELO et al., 

2008, p. 686). Em 1973, Paiva apud Ceará (2007, p. 24) considerava o guariba (Alouatta 

ululata) uma espécie “praticamente extinta”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O art. 1º da Lei Estadual nº 13.613/2005 proibe a utilização, perseguição, 

destruição, caça, apanha, coleta ou captura de exemplares da fauna criticamente ameaçada de 

extinção. Em seu art. 2º, a mesma lei salienta que o Poder Público deve garantir a preservação 

dessas espécies e dos ecossistemas que lhes servem de habitat. O art. 3º menciona apenas 4 

espécies às quais a legislação se refere, sendo excluída da lista o primata guariba (Alouatta 

ululata), uma espécie endêmica do Brasil com ocorrência registrada apenas no Ceará, Piauí e 

Maranhão e considerada criticamente ameaçada de extinção pela lista vermelha do IBAMA 

(Machado et al., 2008a) e pela IUCN (2010). 

No entanto, a preservação do guariba (Alouatta ululata) e do gato-maracajá 

(Leopardus tigrinus) é garantida através do art. 2º da Instrução Normativa do MMA nº 

3/2003, que menciona que as espécies constantes na lista de espécies da fauna brasileira 

ameaçadas de extinção ficam protegidas de modo integral, de acordo com a legislação vigente 

(MMA, 2003b). 

Como já colocado, mesmo que não conste na lista vermelha22, uma espécie pode 

estar ameaçada regionalmente. Apenas seis estados produziram suas listas de espécies 

ameaçadas de extinção: Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e 

                                                 
22 Lista vermelha: relação das espécies ameaçadas de extinção. 
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Espírito Santo. É fundamental que os demais estados produzam suas listas, pois muitas 

espécies, apesar de não estarem ameaçadas nacionalmente, podem estar ameaçadas em nível 

regional. Algumas espécies não tidas como ameaçadas de extinção no País foram incluídas 

em listas vermelhas regionais de estados, tais como, o caititu (Pecari tajacu) e a paca 

(Cuniculus paca) (CHIARELLO, 2008, p. 683). 

Em 1817, Casal apud Ceará (2007, p. 21) cita espécies de mamíferos encontrados 

no Ceará: furão, coandu, preguiça, onça, veado, guaxinim, quati, paca, porco-do-mato, 

guariba, dentre outros. Cerca de meio século depois, Sousa (1863) apud Ceará (1998, p. 194) 

identificou alguns mamíferos que haviam desaparecido ou se tornado raros no Ceará, como a 

anta (Tapirus terrestris), a queixada (Tayassu sp.), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 

tridactyla) e o tatu-canastra (Priodontes maximus.).  

No final do século XIX e início do século XX, o desembargador Álvaro Gurgel de 

Alencar apontava alguns exemplares da fauna com ocorrência comum em Viçosa do Ceará, a 

saber: 3 espécies de onça, 3 de espécie de tatu, cutia, paca, preá, mocó, furão, porco-do-mato, 

raposa, tejuassu, 2 espécies de tamanduá, muitas espécies de répteis, sendo os mais perigosos: 

surucucu, jararaca e cascavel (BARROS, 1980, p. 12).  

O autor não cita os nomes científicos das espécies, mas considerando a relação 

das espécies apresentadas por Barros (1980, p. 12) e comparando-a com a lista de espécies 

apresentada por IBAMA (1998, p. 32-34), Sousa (1863) apud Ceará (1998, p. 194) e com o 

quadro 3, verificam-se as espécies com ocorrência comum no século XIX extintas atualmente 

na mata úmida do município de Viçosa do Ceará: tamanduá-bandeira (Myrmecophaga 

tridactyla) e o tatu-canastra (Priodontes maximus). Na década de 1970, era noticiada no 

Estado a extinção do tatu-canastra (Priodontes maximus), na mesma época o tamanduá-

bandeira (Myrmecophaga tridactyla) era considerado “praticamente extinto” e o tamanduá-

mirim (Tamandua tetradactyla) era tido como raro (PAIVA, 1973, apud CEARÁ, 2007, p. 

24).  

A espécie de mocó (Kerodon rupestris) ocorre no ecossistema de Caatinga. As 3 

espécies de onça mencionadas pelo autor podem estar considerando o Gato-maracajá 

(Leopardus tigrinus), o Gato mourisco (Puma yagouaroundi) e a onça sussuarana (Felis 

concolor), esta última habitando as áreas de Caatinga do município. Segundo os agricultores 

entrevistados, não há ocorrência do furão (Galictis vittata) na área de mata úmida do 

município. A espécie Tejuassu a que o autor se refere, também é conhecida como Tejo 

(Tupinambis teguixim). 
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4.1.2.3 Répteis 
 

A herpetofauna é proeminente em todas as comunidades terrestres e, portanto, é 

indicador em potencial do grau de alteração em ecossistemas naturais. Dentre os répteis, os 

mais vulneráveis à degradação do ambiente são as espécies que vivem em áreas florestais, 

pois não suportam as elevadas temperaturas de formações abertas. Assim, as espécies que 

habitam formações abertas são mais resistentes (CARMONA, 2007). 

Das novas espécies catalogadas, a maioria era de anfíbios e répteis. Possivelmente 

os animais pertencentes à herpetofauna sejam os vertebrados terrestres mais desconhecidos do 

Brasil (SABINO; PRADO, 2006, p. 80). A escassez de informações sobre a ocorrência das 

espécies dificulta a implantação de políticas de conservação (ROCHA et al., 2004, p. 4). 

O Quadro 8 apresenta a relação de espécies de répteis que habitam a mata úmida 

em Viçosa do Ceará. Das espécies de répteis descritas nenhuma espécie consta na lista de 

espécies ameaçadas de extinção, conforme Machado et al. (2008a) e IUCN (2010). 

 

Nº 
ORDEM/ 
FAMÍLIA 

NOME 
CIENTÍFICO NOME POPULAR 

CATEGORIA 
DE AMEAÇA 

01 
Squamata/ 
Colubridae 

Spilotes pullatus Cobra caninana Não consta 

02 
Squamata/ 
Colubridae 

Philodryas serra Cobra-de-cipó Não consta 

03 
Serpentes/ 
Colubridae 

Chironius fuscus 
Cobra-papa-ovos/ 
cobra-papa-ova/ 
cobra-de-cipó 

Não consta 

04 
Serpentes/ 
Colubridae 

Liophis virilis Cobra-verde Não consta 

05 
Squamata/ 

Amphisbaenidae 
Leposternon 
infraorbitale 

Cobra-de-duas-
cabeças/ cobra-cega 

Não consta 

06 
Squamata/ 
Colubridae 

Helicops sp Cobra-d’água Não consta 

07 
Squamata/ 
Colubridae 

Erythrolamprus 
bizonus 

Cobra-coral-falsa 
Pouco 

preocupante** 

08 
Squamata/ 
Elapidae 

Micrurus corallinus 
Cobra-coral-
verdadeira 

Não consta 

09 Serpentes/ Boidae Boa constrictor 
Cobra jibóia/ Cobra-

de-veado 
Não consta 

10 Serpentes/ Boidae 
Epicrates cenchria 

crassus 
Cobra salamanta Não consta 

11 
Squamata/ 
Viperidae 

Crotalus durissus Cascavel 
Pouco 

preocupante** 

12 
Squamata/ 
Viperidae 

Bothrops sp. Jararaca Não consta 

13 Squamata/ Lachesis muta Cobra surucucu-pico- Não consta 
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Viperidae de-jaca 

14 
Squamata/ 
Iguanidae 

Iguana iguana Camaleão-verde Não consta 

15 
Squamata/ 

Teiidae 
Tupinambis teguixim Tejo Não consta 

16 
Squamata/ 

Teiidae 
Ameiva ameiva 

Bico-doce/ calango-
verde/ tejubina 

Não consta 

17 
Squamata/ 

Teiidae 
Cnemidophorus 

ocellifer 
Calango/ calinguinho Não consta 

18 
Squamata/ 

Tropiduridae 
Tropidurus 
torquatus 

Carambolo/ calango 
Pouco 

preocupante** 
Quadro 8 – Espécies de répteis que habitam a mata úmida de Viçosa do Ceará.  
Fonte: Adaptado de IBAMA (1998, p. 33-34). 
* (MACHADO et al, 2008a) 
** (IUCN, 2010). 
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4.2 Avaliação da perda da biodiversidade 

 

4.2.1 Cenário estimado para a perda da biodiversidade 

 

O Gráfico 1, gerado a partir das equações (3), (4), (5) e (6), apresenta o  

decréscimo da quantidade de espécies de aves, mamíferos, répteis e o agrupamento dessas 

classes ao longo da devastação do ecossistema. À medida que o desmatamento avança e se 

aproxima da área total remanescente, o número de espécies decresce de forma mais 

acentuada, isto é, o desequilíbrio provocado pela destruição de habitats torna o ecossistema 

mais fragilizado e mais vulnerável à extinção, anulando a biodiversidade quando o 

desmatamento atinge a totalidade do ecossistema (9.141 ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Estimativa de perda da biodiversidade no cenário atual.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

Quando há um desmatamento, há uma redução da área do ecossistema e do 

número de espécies. As pequenas populações de espécies são as mais susceptíveis ao processo 

de extinção local. Considerando a ocupação de habitats, simplesmente se expulsa a 

comunidade de animais para as regiões circunvizinhas (migração forçada), promovendo um 

aumento da densidade populacional e, consequentemente, reduzindo o alimento. A escassez 

de recursos provoca a competição tanto entre indivíduos de uma mesma população quanto 

entre espécies distintas. A competição entre populações provoca extinção, reduzindo a 

heterogeneidade do habitat. 
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4.2.2 Cenário inicial de perda da biodiversidade 

 
O Gráfico 2, gerado a partir da equação (8), apresenta a estimativa de perda da 

riqueza de espécies da fauna partindo do cenário de máxima diversidade biológica (clímax).  

Possivelmente o final do clímax do ecossistema aconteceu por volta do ano 1700, 

quando aconteceu a fundação da Aldeia da Ibiapaba, intensificando o processo de intervenção 

antrópica no ambiente, pelos colonizadores. A chegada dos europeus trouxe consigo práticas 

agrícolas que degradaram o ambiente, levando a região à devastação de extensas áreas de 

floresta e extinção de espécies. Barros (1980, p. 31) salienta que o processo de perda da 

biodiversidade em Viçosa do Ceará teve início com a chegada dos colonizadores, pois os 

silvícolas passaram a exterminar as espécies de animais de forma predatória, sem nenhuma 

cautela com a época de apreensão.  

A crescente ocupação humana, sempre acompanhada da destruição dos ambientes 

naturais, tem levado a uma progressiva diminuição da diversidade biológica no Estado do 

Ceará. O ambiente natural da Ibiapaba, que se caracteriza pela presença de extensa floresta 

úmida, ainda apresenta rica biodiversidade, mas ao longo da sua história tem sido ocupado de 

forma predatória (CEARÁ, 2004b, p. 13). 

De acordo com Mantovani (2009, p. 95), o município de Viçosa do Ceará teve 

uma perda de 37.018 ha da cobertura original de Floresta Atlântica até o ano de 2008. Assim, 

o Gráfico 2 apresenta dois momentos:  

a) O período de 1700 a 2008: representado no intervalo da abscissa que vai de 0 a 

37.018 hectares, apontando uma moderada declividade referente à extinção local de espécies 

da fauna; 

b) A partir do ano de 2009: iniciando no valor da abscissa correspondente a 

37.019 hectares, apresentando uma preocupante estimativa de perda de espécies. 
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Gráfico 2 - Estimativa de perda da biodiversidade a partir do clímax.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

De acordo com Rocha (2007, p. 79), os fatores que vêm contribuindo para a 

extinção de espécies em Viçosa do Ceará são: a) caça predatória e comércio ilegal de animais 

silvestres; b) uso irracional e indiscriminado de agrotóxicos; c) desmatamentos e queimadas; 

d) expansão urbana; e) incorporação de novas terras ao sistema produtivo; f) presença de lixo 

doméstico e restos alimentares deixados pelos visitantes e turistas. 

O Gráfico 2 estima a perda de espécies em função da devastação de habitats, ou 

seja, em função dos itens c, d, e, mencionados no parágrafo anterior. A ocupação de áreas 

naturais é a principal causa do decréscimo da riqueza de espécies, conforme Gralla (1998, p. 

27), Pianca (2004), Purves et al. (2005, p. 1044), SENAR (2003) e Walter (2002, p. 102). 

Segundo Pianca (2004), a segunda mais importante causa de perda da biodiversidade é a 

exploração direta de espécies. Organismos em florestas tropicais estão sendo submetidos a 

perturbações massivas devido à destruição de habitats, à introdução de espécies predadoras 

exóticas, à poluição e às alterações climáticas (ORIANS, et al., 1996, p. 213). 
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4.2.3 Taxa de variação média e taxa de variação da velocidade da perda da biodiversidade 

 

Nos Gráficos 3 e 4, gerados a partir das equações (10) e (12), respectivamente, 

observa-se um comportamento decrescente e taxas de variação média e de variação de 

velocidade quase nulas, mas em valores absolutos verifica-se aumento das taxas de variação 

média e de velocidade. Como as taxas de variação média e de velocidade têm o mesmo sinal, 

ou seja, ambas são negativas, o movimento é acelerado, pois o módulo dos valores está 

aumentando. Vê-se que quanto mais a área desmatada cresce, mais rápidas são a velocidade e 

a aceleração da perda da biodiversidade.  

Sabe-se que é elevada a taxa de desmatamento das florestas tropicais para 

conversão da vegetação em plantações e pastagens. As taxas de extinção de espécies estão 

aumentando rapidamente (PURVES et al, 2005, p. 1031). O aumento da velocidade do 

desmatamento ocasiona a diminuição da área de forrageamento das espécies, provocando a 

migração de animais de grande porte para ecossistemas limítrofes, no município, como 

Caatinga e Carrasco. A eliminação da vegetação nativa também agrava o processo de 

isolamento do fragmento de mata úmida, tornando as espécies mais vulneráveis à extinção 

local. 

Lévêque (1999, p. 9) considera que certos ecossistemas, tais como as florestas 

tropicais e as espécies vegetais e animais que elas abrigam, desapareceram com uma 

velocidade acelerada. A diminuição das taxas de destruição de ecossistemas e extinção de 

espécies acontecerá quando a biodiversidade for valorizada como herança a ser transferida 

entre as gerações (PURVES et al., 2005, p. 1043). Segundo o Secretariado da Convenção 

sobre a Diversidade Biológica (2010, p. 15), as duas próximas décadas serão decisivas para 

determinar se as condições ambientais dos últimos 10.000 anos de civilização humana 

continuarão para além deste século. 
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Gráfico 3 - Taxa de variação média da perda da biodiversidade. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Taxa de variação da velocidade da perda da biodiversidade. 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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4.2.4 Curvatura e ponto crítico da perda da biodiversidade 

 

O Gráfico 5 apresenta o comportamento da curvatura da equação (15). O ponto 

máximo da equação da curvatura (k(x)) corresponde ao momento crítico da perda, quando há 

uma inclinação mais acentuada no Gráfico que apresenta o comportamento da perda da 

biodiversidade (so(x)). A curvatura apresenta contínuo crescimento até a área devastada 

atingir 93% do habitat, o ponto crítico da função, que representa o momento inicial de perda 

mais intensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 5 - Curvatura referente à perda da biodiversidade.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O resultado do ponto crítico da equação (18), apresentado pelo Gráfico 5, coincide 

com o percentual de área desmatada no bioma de Mata Atlântica, ou seja, 93%. Isto significa 

que o bioma atingiu o ponto crítico. O comportamento da perda até esse ponto é moderado, a 

exemplo do que acontece com o bioma Mata Atlântica, que, apesar de extensa área 

desmatada, ainda detém uma das maiores biodiversidades do planeta. No entanto, o 

desmatamento dos 7% que restam do ecossistema implica acelerada extinção de espécies.  

Segundo o Secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica (2010, p. 

35), quase metade (44%) das ecorregiões terrestres tem menos de 10% de áreas protegidas, e 

muitas das regiões críticas para a biodiversidade continuam desprotegidas. O objetivo de 

proteger pelo menos 10% das regiões ecológicas do mundo para conservação de uma amostra 

significativa da biodiversidade está longe de ser cumprido. 
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A Tabela 4 apresenta valores obtidos da área preservada, a quantidade de 

espécies, a taxa de variação média, a taxa de variação da velocidade e a curvatura em função 

da área destruída. 

 

Tabela 4 – Estimativa de perda da biodiversidade no ecossistema de Mata Atlântica em Viçosa do Ceará 

Área destruída 
(ha) 

Área preservada 
(ha) 

Nº de 
espécies 

Taxa de 
variação média 

Taxa de 
variação da 
velocidade 

Curvatura 

x (46.159-x) so(x) dso(x) d2so(x) ko(x) 
0,00 46.159,0 135,00 -0,00059 -0,000000010 0,000000010 

10.000,00 36.159,0 128,47 -0,00072 -0,000000016 0,000000016 
20.000,00 26.159,0 120,30 -0,00093 -0,000000028 0,000000028 
30.000,00 16.159,0 109,10 -0,00137 -0,000000068 0,000000068 
37.018,00 9.141,0 97,18 -0,00216 -0,000000188 0,000000188 
40.000,00 6.159,0 89,69 -0,00296 -0,000000382 0,000000382 
42.927,87 3.231,1 78,69 -0,00494 -0,000001219 0,000001219 
45.000,00 1.159,0 63,90 -0,01119 -0,000007695 0,000007693 
46.000,00 159,0 42,70 -0,05450 -0,000273171 0,000271958 
46.100,00 59,0 34,91 -0,12011 -0,001622274 0,001587792 
46.150,00 9,0 23,83 -0,53754 -0,047596100 0,032525068 
46.156,80 2,2 17,91 -1,65208 -0,598427576 0,083092211 
46.156,90 2,1 17,74 -1,71448 -0,650604530 0,083207996 
46.157,00 2,0 17,56 -1,78246 -0,710222216 0,083189950 
46.158,00 1,0 15,26 -3,09700 -2,468000000 0,071600251 
46.159,00 0 0,00 - - - 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A Tabela 4 aponta que o crescimento da área desmatada (x) implica a redução da 

área remanescente do ecossistema e da quantidade de espécies de animais, que se anulam 

quando a totalidade da área do ecossistema é suprimida. 

As taxas de variação média e de velocidade possuem valores negativos próximos 

a zero. O sinal negativo indica que está ocorrendo perda de espécies, mas em valores 

absolutos verifica-se aumento da rapidez da perda de espécies da fauna por hectare. 

A função (14) indica o valor de 46.156,9 ha como o ponto máximo da curvatura 

da função so(x). No entanto, verifica-se que a escala de análise não gerou um resultado 

condizente com a realidade no que se refere ao ponto crítico de perda de espécies, pois 2,1 ha 

preservados não são suficientes para manter uma quantidade significativa de espécies. 

Assim, outra escala que pode ser utilizada para verificação do ponto crítico parte 

da equação (15), que trabalha com percentual ao invés de hectares. Neste caso, o ponto crítico 

é alcançado quando o desmatamento atinge 93% da área do ecossistema, ou seja, o 

correspondente a 42.927,87 ha, como no caso do presente estudo, apontando remanescente 

equivalente a 3.231,13 ha que abriga aproximadamente 79 espécies de animais. No cenário 

atual registra-se uma perda ocorrida de 37.018 ha, restando aproximadamente 97 espécies que 

habitam os 9.141 ha remanescentes de Mata Atlântica. 
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4.2.5 Coeficiente da perda da biodiversidade 

 

Na construção de um coeficiente para representar a perda de espécies é necessário 

ter um cenário comparativo, adotando-se o clímax. Assim, comparando-se o cenário em que 

se encontrava o ecossistema no auge da diversidade biológica é possível avaliar o nível de 

perda da biodiversidade.  

A comparação de cenários para o cálculo do coeficiente é apresentado no Gráfico 

6, gerado pela função (8), que representa o cenário de perda do habitat a partir do clímax, e a 

perda já ocorrida até a área equivalente a 37.018 ha. A partir dessa comparação fica mais 

perceptível o nível de perda tanto da área com cobertura vegetal do ecossistema de Mata 

Atlântica quanto das espécies da fauna que habitam a localidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 6 - Comparação dos cenários de clímax e do atual da estimativa de perda da biodiversidade.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
 

O cálculo do coeficiente da perda da biodiversidade (CPB) é feito tomando-se a 

equação (19) e substituindo so(x) pela função (8), x0 pela área total do ecossistema (46.159 

ha) e x1 pela área de vegetação suprimida (37.018 ha). Assim, tem-se que: 

 

(27) 

 

que resulta em 

(28) 
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Verifica-se, conforme o Quadro 5, que o resultado do coeficiente está no intervalo 

0,8 ≤ CPB ≤ 1, o que mostra que a perda da biodiversidade da Mata Atlântica em Viçosa do 

Ceará está em nível extremo.  

Tendo em vista que se admitiu o mesmo valor de z para as classes de aves, 

mamíferos e répteis, não é possível perceber o valor de coeficiente de perda específico de 

cada classe. 

Um estudo realizado sobre as taxas de extinção entre os anos 1600 e 1990 apontou 

que a extinção acontece com taxas mais elevadas nas ilhas do que nas áreas continentais. Nas 

ilhas a extinção de vertebrados ocorre de forma mais intensa na classe das aves, seguida do 

grupo de répteis e anfíbios, e a classe de mamíferos apresentou menor taxa de extinção. Nas 

áreas continentais a classe de mamíferos apresenta maior taxa de perda, seguida das aves, e o 

grupo de répteis e anfíbios apresenta a menor taxa de extinção (PURVES et al., 2005, p. 

1031).  

Através de relatos de agricultores entrevistados durante a visita em campo, pôde-

se confirmar que a perda de espécies na área de estudo acontece de forma equivalente às áreas 

continentais, sendo maior na classe de mamíferos. Considerando os Quadros 2, 3 e 4, verifica-

se que nenhuma espécies da avifauna e de répteis está ameaçada de extinção. No entanto, há 

duas espécies de mamíferos nas listas vermelhas nacional e internacional: o gato maracajá 

(Leopardus tigrinus), sendo que em algumas localidades visitadas houve relatos de que a 

espécies não é vista há cinco anos; e o macaco guariba (Alouatta ululata). 

Das espécies de animais que habitam o município, a mais ameaçada é o macaco 

guariba (Alouatta ululata), sendo a caça uma das principais causas de comprometimento da 

sobrevivência da espécie. Em alguns municípios da Ibiapaba há relatos de sua última aparição 

há 20 anos. 

Foi a acelerada redução dos ecossistemas naturais que motivou diversos estudos 

para investigar respostas da fauna à fragmentação da Mata Atlântica (UEZU, 2006, p. 2). 

Uma pesquisa realizada no Estado do Amazonas para identificar o processo de extinção de 

espécies a partir da transformação de floresta em fragmentos isolados mostrou que os 

macacos foram as primeiras espécies a desaparecer dos fragmentos, pois necessitam de 

grandes extensões de áreas para habitar (PURVES et al., 2005, p. 1035). 

Uma medida para resguardar a existência não apenas do macaco guariba, mas das 

demais espécies que habitam a localidade, é através da criação de corredores ecológicos 

interligando matas isoladas. Segundo Bensusan (2006, p. 160), áreas protegidas devem estar 

conectadas às áreas naturais em seu entorno. 
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Espécies com poucos indivíduos confinados em fragmentos de vegetação 

provavelmente serão extintas, pois elas podem ser eliminadas por perturbações locais, tais 

como incêndios, clima incomum, doenças e predadores (PURVES et al., 2005, p. 1031). A 

fragmentação da Mata Atlântica no município tem restringido algumas espécies em áreas 

específicas, pois em algumas localidades habitam determinadas espécies que não são 

encontradas em outras áreas de matas úmidas no município. A redução do tamanho da mata e 

a consequente perda de área de forrageamento dos animais provocaram a migração de 

espécies de mamíferos de grande porte para áreas de Caatinga. 

O intervalo de tempo de isolamento de espécies em fragmento contribui para a 

extinção, sendo que pelo menos metade das espécies de aves desaparece em 50 anos de 

isolamento (UEZU, 2006). A perda de espécies de aves em fragmentos pode acontecer em 

tempo inferior. Segundo o Secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica (2010, 

p. 35), os remanescentes de Mata Atlântica são compostos por fragmentos de floresta, 

geralmente com menos de 1km2 de tamanho. Um estudo realizado na Amazônia brasileira 

descobriu que fragmentos menores que 1km2 perderam metade de suas espécies de aves em 

menos de 15 anos.  

Sobre a importância do estudo da perda de biodiversidade, para Santos (2003, 

p.19), é essencial a produção de estratégias de monitoramento rápido da diversidade 

biológica, assim como o desenvolvimento de programas de conservação e o uso sustentável 

de recursos biológicos, que são as formas conhecidas para desacelerar a perda da 

biodiversidade. Neste sentido, este trabalho é uma forma de monitoramento rápido da 

biodiversidade, sendo um subsídio para definição do grau de urgência de implantação de 

programas de conservação e preservação de ecossistemas naturais. 

 

4.2.6 Percepção da perda da biodiversidade pelos proprietários de terras 

 

Na pesquisa de campo entrevistaram-se 41 moradores das localidades de 

Cacimbão, Jaguaribe, Delgada e Pará sobre sua percepção quanto ao nível de perda da 

biodiversidade, considerando a redução da cobertura vegetal e a eliminação de espécies ao 

longo dos anos. O Gráfico 7 aponta que os entrevistados têm uma percepção de alta perda da 

biodiversidade ocorrida na área de domínio de Mata Atlântica do município, o que difere do 

resultado deste trabalho, que aponta o nível de perda na classificação extrema, conforme 

verificado na equação (30) e Quadro 5. 
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Gráfico 7 – Distribuição de percepção de agricultores quanto ao nível de perda da biodiversidade.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Alguns fatores que podem ter contribuído para a resposta dos agricultores são:  

a) Não é numerosa a quantidade de espécies da fauna extintas/ameaçadas de 

extinção; 

b) O município de Viçosa do Ceará, apesar da devastação de 80% da cobertura 

original de Mata Atlântica, ainda é o município com maior extensão de terras com 

remanescente do ecossistema no Estado do Ceará. 

O desmatamento está alterando drasticamente paisagens tropicais florestais, 

causando a fragmentação de ecossistemas e levando à perda de espécies (ORIANS, et al., 

1996, p. 231). Segundo Mantovani (2009, p. 95), restam apenas 20% da cobertura original de 

Mata Atlântica em Viçosa do Ceará. Para Bueno (2008, p. 7), em áreas com percentual 

inferior a 30% de remanescente, o tamanho e o isolamento do fragmento atuam na perda de 

habitat e passam a influenciar no tamanho da população, na riqueza e na distribuição das 

espécies.  

A extinção de uma espécie tem efeitos profundos sobre a capacidade do 

ecossistema na prestação de serviços (MOONEY et al., 1996, p. 476). Assim, faz-se 

necessário o estabelecimento de políticas capazes de reduzir a probabilidade de extinção de 

espécies e garantir a manutenção dos serviços ambientais prestados pelos redutos de Mata 

Atlântica às populações humanas (OLIVEIRA; AQUINO, 2007, p. 7). 
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4.3 Pagamento por serviços ambientais dos remanescentes de Mata Atlântica 

 

4.3.1 Pagamento por serviços ambientais e índice das condições ambientais 

 

Conforme o Secretariado da Convenção Sobre a Diversidade Biológica (2010, p. 

11), em longo prazo a perda da biodiversidade pode ser interrompida e revertida, desde que 

haja uma ação urgente, conjunta e eficaz. A implantação da política de pagamento por 

serviços ambientais decorre de duas vertentes, sendo o reconhecimento de que os 

ecossistemas prestam serviços importantes e o entendimento de que tais serviços devem fazer 

parte do mercado, para que os ecossistemas não corram o risco de se extinguirem em 

benefício de outras atividades rentáveis (WHATELY; HERCOWITZ, 2008, p. 52).  

Para calcular o valor dos serviços ambientais utilizou-se a equação (1), onde: 

tomou-se o Valor de Referência do Tesouro Nacional equivalente a R$ 2,0074; admitiu-se e 

(coeficiente de potencial erosivo) equivalente a 0,01, tendo em vista que para o recebimento 

de pagamento por serviços ambientais este trabalho considerou apenas a vegetação primária 

ou secundária avançada; e sobre o valor de Kt (coeficiente de declividade), os terrenos com 

inclinação até 45% tiveram um valor de 0,27 e para os terrenos com declividade superior a 

45% foi atribuído o valor de 0,55, conforme Silva et al (2008). Encontrou-se como resultado 

o valor de R$ 107,32 conferido às dezenove propriedades com baixa declividade (até 45%) e 

R$ 218,61 para as quatro propriedades com alta declividade (superior a 45%), sendo 

encontrado o valor médio equivalente a R$ 126,67 por ha, ao ano. Este valor apresenta-se 

como uma proposta de dispêndio mais acessível aos órgãos pagadores pelos serviços 

ambientais, pois este preço é inferior às quantias apresentadas em outros trabalhos. 

O Projeto Oásis apresenta a quantia de R$ 370,00 por ha/ano utilizada para o 

pagamento de serviços ambientais, em São Paulo, aos proprietários das áreas preservadas de 

mata ciliar (WHATELY; HERCOWITZ, 2008, p. 85). 

Máximo (2006, p. 50), utilizando o método de Disposição a Receber (DAR), 

apresenta o valor médio de R$ 3.652,20 ao ano como disposição a receber de agricultores para 

a paralisação da produção de café em áreas antes ocupadas por Mata Atlântica no município 

de Viçosa-MG para permitir a regeneração desse ecossistema. No entanto, o autor aponta 

como um problema no resultado o fato de que o valor da disposição a receber é superior ao 

valor da disposição a pagar, pelo órgão financiador. 

A Tabela 5 apresenta a quantia referente ao pagamento por serviços ambientais de 

cada agricultor que possui vegetação nativa de Mata Atlântica, sendo que o Valor dos 
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Serviços Ambientais (VSA) foi ajustado com o Índice das Condições Ambientais (ICA), 

gerando o valor final de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).  

 
Tabela 5 – Distribuição do valor referente ao pagamento por serviços ambientais 
 

PRODUTOR 
Índice das condições 

ambientais 
Valor dos serviços ambientais  

(R$/ha/ano) 

Pagamento por serviços 
ambientais  
(R$/ha/ano) 

PROD. 1 0,32 107,32 34,34 
PROD. 2 0,32 107,32 34,34 
PROD. 3 0,24 107,32 25,76 
PROD. 4 0,36 107,32 38,64 
PROD. 5 0,32 107,32 34,34 
PROD. 6 0,32 107,32 34,34 
PROD. 7 0,24 107,32 25,76 
PROD. 8 0,39 107,32 41,43 
PROD. 9 0,28 107,32 30,05 
PROD. 10 0,28 107,32 30,05 
PROD. 11 0,24 218,61 52,47 
PROD. 12 0,52 107,32 55,81 
PROD. 13 0,35 107,32 37,13 
PROD. 14 0,52 218,61 113,68 
PROD. 15 0,72 218,61 157,40 
PROD. 16 0,32 107,32 34,34 
PROD. 17 0,28 107,32 30,05 
PROD. 18 0,36 107,32 38,64 
PROD. 19 0,36 107,32 38,64 
PROD. 20 0,32 107,32 34,34 
PROD. 21 0,32 107,32 34,34 
PROD. 22 0,52 218,61 113,68 
PROD. 23 0,28 107,32 30,05 
MÉDIA 0,36 126,67 45,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Considerando o índice das condições ambientais do total de entrevistados, o valor 

mínimo foi 0 e o valor máximo obtido foi 0,72, sendo o valor médio equivalente a 0,20. 

Considerando apenas os entrevistados que possuem vegetação nativa (Tabela 5), o índice das 

condições ambientais utilizado para o ajuste no valor do pagamento por serviços ambientais 

apresenta o mínimo de 0,24 e o máximo de 0,72, sendo o valor médio equivalente a 0,36. 

Quanto mais próximo de 1, maior é o grau de importância da área devido aos serviços 

ambientais prestados pelo ecossistema 

Verifica-se que o valor mínimo, com índice de 0,24, corresponde aos agricultores 

que alcançam apenas o indicador referente à existência de vegetação nativa e possuem reserva 
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legal com percentual inferior a 20% do tamanho da propriedade. O valor máximo, com índice 

no valor de 0,72, é destinado ao agricultor que apenas não pontuou em Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) na propriedade e também não alcançou o peso máximo no 

indicador do percentual de reserva legal.  

A Tabela 5 apresenta o valor médio dos serviços ambientais (R$126,67) ajustada 

com a média do ICA (0,36), onde se encontrou o valor médio para pagamento por serviços 

ambientais, sendo a quantia de R$ 45,01. Verificou-se o tamanho médio de 6,85 ha de área 

preservada por propriedade, o que resulta no valor médio de R$ 308,32 referente ao 

pagamento por serviços ambientais por propriedade. Se os proprietários de terras possuíssem 

RPPN, receberiam o valor médio de R$ 481,83, ao ano, por propriedade, como pagamento 

por serviços ambientais. 

O total do dispêndio para pagamento aos proprietários rurais, pelos serviços 

ambientais fornecidos pelos 9.141 ha de ecossistema de Mata Atlântica será de R$ 411.436,41 

ao ano. 

Os ganhos para a sociedade, provenientes da existência da floresta, são superiores 

aos custos.  A omissão dessa remuneração aos agricultores que preservam as matas faz com 

que os custos de manutenção recaiam unicamente sobre os proprietários de terras, que abrem 

mão do uso de atividade econômica para permitir a proteção das remanescentes de Mata 

Atlântica. O benefício fornecido pelos serviços ambientais é difuso para a sociedade, 

enquanto os custos de manutenção do ecossistema recaem sobre poucos indivíduos do setor 

privado (WHATELY; HERCOWITZ, 2008, p. 52).  

Portanto, o pagamento por serviços ambientes é uma compensação aos 

agricultores, por destinarem áreas à preservação de florestas. Nessas áreas os proprietários 

não são mais produtores de frutas e hortaliças, mas são produtores de biodiversidade. Assim, 

propõe-se uma “Bolsa Mata Atlântica” para os produtores rurais que detêm em sua 

propriedade remanescentes do bioma mais ameaçado do País. 
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4.3.2 Indicadores das Condições Ambientais 

 

A Tabela 6 apresenta o Índice das Condições Ambientais (ICA) para a região de 

mata úmida no município, apontando o valor médio de 0,20. Das localidades visitadas o sítio 

Jaguaribe apresentou maior valor para o ICA, sendo equivalente a 0,34, e o menor valor do 

ICA foi verificado no sítio Delgada.  

 
Tabela 6 – Distribuição da contribuição de cada indicador para o Índice das Condições Ambientais (ICA) 

LOCALIDADE  ÍNDICE 
CONTRIBUIÇÃO DO INDICADOR PARA O ÍNDICE 

MATA 
NATIVA 

RH 
RESERVA 

LEGAL 
RPPN 

TOPO DE 
MORRO 

Cacimbão 0,19 64 0 36 0 0 

Jaguaribe 0,34 48 9 21 0 21 

Delgada 0,12 65 0 35 0 0 

Pará 0,14 56 0 31 0 14 

Média 0,20 58 2 31 0 9 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Verifica-se que o indicador que mais contribuiu para o resultado do índice foi a 

existência de mata nativa, o que já se esperava, tendo em vista que se trata de condição 

indispensável para o recebimento de pagamento por serviços ambientais.  

A reserva legal deve ser averbada para pontuar no índice, mas como as reservas 

no município não são registradas, estas foram contabilizadas na tabela para estimativa do 

dispêndio referente ao pagamento aos agricultores que mantêm áreas preservadas de mata. O 

indicador referente à reserva legal pode ser aumentado à medida que os proprietários 

permitam a regeneração de florestas em áreas de capoeira.  

Os indicadores de recursos hídricos e topos de morro foram baixos, porque apesar 

de em algumas propriedades existirem essas condições, não foi pontuado quando a mata ciliar 

do recurso hídrico ou a vegetação do topo de morro estava suprimida para dar espaço à 

expansão agrícola.  

O indicador relacionado à existência de Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) foi o único que não contribuiu para o valor do índice, pois não há RPPN no 

município. Essa variável foi inserida no índice como uma forma de incentivar os agricultores 

a criar RPPN’s em áreas que resguardam riqueza biológica mais significativa, como uma 

forma de garantir a proteção dessas áreas, e assim promover maiores ganhos de bem-estar 

social.  
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O índice das condições ambientais busca ajustar o valor dos serviços ambientais 

conforme a atuação do agricultor na conservação da área, através da criação de RPPN e 

percentual de reserva legal em relação ao tamanho da propriedade; importância da 

propriedade por possuir recursos hídricos; e por possuir topo de morro, uma área isenta de 

desmatamento devido à sua influência na estabilidade do ambiente. 

 

4.3.2.1 Vegetação nativa 

 

A expansão agrícola tem diminuído as áreas com cobertura vegetal nativa. 

Dezessete por cento (17%) dos entrevistados ressaltaram que nos últimos dois anos houve 

desmatamento de mata nativa para expansão agrícola em sua propriedade. Dos agricultores 

que possuem remanescente de floresta, 40% pretendem realizar desmatamento para expansão 

agrícola nos próximos anos. 

Dos entrevistados que possuem vegetação nativa, 83% pretendem preservar de 

forma permanente, enquanto 13% pretendem manter uma proteção apenas parcial, e 4% não 

pretendem manter a preservação na área em que ainda existe mata nativa.  

O uso do fogo é uma prática comum entre os produtores rurais, pois 73% dos 

entrevistados afirmaram que fazem queimadas para o plantio de culturas. As queimadas foram 

um dos fatores responsáveis pela eliminação da cobertura vegetal original do Nordeste 

brasileiro. Tal prática ainda se perpetua nos dias atuais (COIMBRA-FILHO; CÂMARA, 

1996, p. 33). O desmatamento e as queimadas acarretam impactos negativos, tais como: 

diminuição da capacidade produtiva, redução da biodiversidade, assoreamento de recursos 

hídricos, erosão, extinção de espécies da fauna e flora e alterações no clima. 

Os contínuos desmatamentos acontecem devido à agricultura ser a principal 

atividade econômica do município, e os produtores visam expandir sua atividade para 

maximizar seu ganho econômico. No entanto, o ecossistema tem um limite, em que as 

atividades econômicas tendem a ter decréscimo de produtividade devido à degradação do 

habitat (TONHASCA JUNIOR, 2005). Para Moura (2006, p. 7), estima-se que a humanidade 

esteja excedendo em 20% a capacidade de suporte dos ecossistemas.  

Um indicador de que a vegetação está em estágio secundário é a presença da 

palmeira babaçu. O babaçu é espécie dominante na região e se desenvolveu em função de 

sucessões ecológicas secundárias (IBAMA, 1998, p. 26).  Os enclaves de mata úmida do 

Ceará são bastante utilizados para cultivo e criações de animais (LIMA; TEIXEIRA, 2004, p. 
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192). Segundo Chazdon (2003) apud Tonhasca Junior (2005, p. 121), aproximadamente 60% 

das florestas tropicais podem ser classificadas como degradadas ou secundárias.  

 

4.3.2.2 Recursos hídricos 

 

A vegetação no entorno do recurso hídrico é considerada Área de Preservação 

Permanente (APP), conforme a Lei Federal nº 4.771/65. Dos entrevistados, 20% possuem em 

sua propriedade algum recurso hídrico, tais como: nascente, cachoeira ou riacho. Dez por 

cento (10%) dos recursos hídricos têm mata ciliar preservada e o mesmo percentual (10%) 

teve sua vegetação de entorno suprimida devido à ocupação das margens pela agricultura. A 

Figura 22 apresenta a foto de curso d’água sem mata ciliar, no sítio Tranqueira. 

As Figuras 23 e 24 apresentam dois cursos d’ água que partem da mesma 

nascente, no sítio Serrador. Na Figura 23 o córrego passa por um processo de assoreamento, 

pois a mata ciliar foi devastada. A tendência é o recurso hídrico gradativamente diminuir de 

espessura até ser assoreado por completo. Na Figura 24 esse processo já aconteceu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Secretariado da Convenção sobre a Diversidade Biológica 

(2010, p. 35), cerca de 1,5 bilhões de pessoas dependem diretamente dos serviços 

ecossistêmicos prestados por áreas que estão sofrendo degradação. 

 

 

 

Figura 23 – Foto de curso 
d’água em processo de 
assoreamento no sítio Serrador.  
Fonte: autora. 

Figura 24 – Foto de curso 
d’água assoreado no sítio 
Serrador.  
Fonte: autora. 

Figura 22 – Foto de plantação nas 
margens de recurso hídrico, no sítio 
Tranqueira.  
Fonte: autora. 
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4.3.2.3 Reserva legal 

 

Dos 41 (quarenta e um) entrevistados, 23 (vinte e três) possuem reserva legal. O 

Gráfico 8 mostra que das localidades pesquisadas, o sítio Jaguaribe é detentor da maior parte 

das reservas de Floresta Atlântica, seguido da localidade de Cacimbão. Esta ilustração aponta 

uma problemática nas localidades de Delgada e Pará, onde a maioria dos agricultores não tem 

área destinada à reserva legal. Percebe-se uma maior propensão à degradação ambiental no 

norte do município, onde estão situadas as localidades de Delgada e Pará. A região sul está 

com um nível de preservação mais significativo, conforme dados levantados. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 8 - Distribuição de reserva legal entre as localidades visitadas.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
  

O Gráfico 9 aponta que dos entrevistados que possuem reserva, a maioria está 

protegendo área superior a 20% do tamanho da propriedade, com média de aproximadamente 

40% da área total. O percentual máximo de proteção foi equivalente a 75% da propriedade. O 

artigo 16, em seu parágrafo 2º, da Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965, que 

institui o Código Florestal, determina que as propriedades rurais devem ter uma área de 

reserva legal de no mínimo 20% do tamanho da propriedade. 
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Gráfico 9 - Distribuição do percentual de área protegida por propriedade.  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A maioria dos proprietários de terras tem interesse em manter a preservação das 

remanescentes de floresta, independentemente de remuneração a receber, pois há 

sensibilização por parte destes quanto à importância da riqueza da biodiversidade resguardada 

nas áreas florestais, fato que se destaca com percentual de reserva legal acima do que rege a 

legislação. Cabe aos órgãos governamentais instigarem os proprietários para a averbação das 

reservas, como uma forma de garantir a perpetuação das remanescentes de Mata Atlântica. 
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4.3.2.4 Reserva Particular do Patrimônio Natural 

 

Em 1977, o extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) 

criou os Refúgios Particulares de Animais Nativos (REPAN) através da Portaria nº 327/77. 

Uma década depois esse documento foi substituído pela Portaria nº 271/88, que deu a nova 

denominação de Reserva Particular de Fauna e Flora para as áreas privadas protegidas. A 

nomenclatura Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) foi estabelecida através do 

Decreto nº 1.922, de 05 de junho de 1996. 

A criação de RPPN tem como pressuposto a representatividade ecológica da área 

e o interesse do proprietário em proteger a biodiversidade. Nas RPPNs são permitidas 

atividades que comungam com a conservação da diversidade biológica da área, tais como: 

ecoturismo, educação ambiental e pesquisas científicas. 

A RPPN é uma unidade de conservação na categoria de uso sustentável, conforme 

o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (Lei nº 9.985/2000). De acordo com o artigo 

1º do Decreto Federal nº 1.922, de 05 de junho de 1996, a Reserva Particular do Patrimônio 

Natural é área privada, reconhecida pelo poder público por ser considerada de relevante 

importância pela sua biodiversidade, ou pelo aspecto paisagístico, ou ainda por suas 

características ambientais que justificam ações de recuperação. Quando o reconhecimento 

parte do poder público estadual, a unidade de conservação de iniciativa privada é denominada 

Reserva Ecológica Particular. 

Segundo o artigo 21 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o 

Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), a RPPN é uma área privada, gravada 

com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.  

Iniciativas do governo na criação e ampliação de UCs, seguidas pelo setor privado 

(com a criação de RPPNs) têm garantido a salvaguarda de espécies criticamente em perigo, 

como o primata muriqui-do-norte (Brachyteles hypoxanthus) (CHIARELLO et al., 2008, p. 

686).  

No caso de Viçosa do Ceará, pelos dados levantados na área de estudo e através 

de consulta a órgãos governamentais, verificou-se que o Município não possui Reserva 

Particular do Patrimônio Natural. 

 

 

 

 



103 
 

4.3.2.5 Topo de morro 

 

O topo de morro é considerado uma Área de Preservação Permanente (APP), pois 

tem a função de proteção dos recursos hídricos, do solo e de estabilidade ecológica da cuesta. 

As encostas também são APPs, mas não foram consideradas no indicador devido à sua 

inserção na equação que mensura o valor dos serviços ambientais. As margens de recursos 

hídricos são APPs, mas não foram contabilizadas nesse indicador devido à sua inserção no 

indicador de recursos hídricos. 

Aproximadamente 12% dos entrevistados têm área de topo de morro em sua 

propriedade, sendo que 10% estão preservadas e 2% estão com uso agrícola. O artigo 18 da 

Lei Federal nº 4.771/65 ressalta que “nas terras de propriedades privadas, onde seja necessário 

o reflorestamento da APP, o poder público federal poderá fazê-lo sem desapropriá-las, se não 

o fizer o proprietário”.  

Segundo o Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Caatinga e Serras 

Úmidas do Estado do Ceará, Viçosa do Ceará está situada na Zona de Preservação Ambiental 

das Serras e Vertentes das Chapadas (ZPAsc) (CEARÁ, 2007, p. 102). Nessa zona as 

atividades compatíveis são: exploração florestal controlada, atividades agrícolas conforme as 

prescrições da legislação, ecoturismo, educação ambiental e reflorestamento, sendo proibidos 

nessas áreas o desmatamento de topos de relevos e vertentes, o uso agrícola indiscriminado e 

o uso de agrotóxicos (CEARÁ, 2007, p. 103). 
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4.4 Políticas públicas para o meio ambiente 

 

4.4.1 Gestão ambiental 

 

Gestão ambiental é o conjunto de ações pactuadas entre os atores sociais 

interessados na conservação e/ou preservação do meio ambiente de uma determinada área 

(IBAMA, 1998, p. 84). Segundo o inciso segundo do art. 236 da Lei Municipal nº 419/2004, é 

dever da Prefeitura se articular com órgãos do Estado e da União para a fiscalização e 

proibição de atividades que, direta ou indiretamente prejudiquem a fauna, a flora e a 

biodiversidade. A Resolução COEMA nº 020, de 10 de dezembro de 1998, estabelece 

diretrizes para cooperação técnica e administrativa entre os órgãos municipal e estadual de 

meio ambiente, visando ao licenciamento e à fiscalização de atividades que causam impacto 

ambiental local de pequeno e médio portes. 

O município poderá celebrar a cooperação com o Estado se estiver equipado com 

um sistema de gestão ambiental. O artigo 2º da Resolução COEMA nº 020/98 estabelece que 

o sistema de gestão ambiental deve ser formado por: I. Política municipal de meio ambiente 

prevista em lei orgânica ou legislação específica; II. Conselho municipal de meio ambiente; 

III. Órgão ambiental técnico-administrativo na estrutura do Poder Executivo municipal; IV. 

Sistema de licenciamento ambiental; V. Sistema de fiscalização ambiental; VI. Destinação ao 

sistema municipal ambiental das receitas geradas no licenciamento (através de indenização, 

conforme o artigo 13 da Resolução CONAMA nº 237, de 19/12/97) e nas multas provenientes 

da fiscalização. O município de Viçosa do Ceará atende aos incisos I, II, III e VI, pois dispõe 

até de Fundo Municipal de Meio Ambiente, instituído através da Lei nº 541, de 15 de junho 

de 2009. Para atender aos incisos IV e V, recomenda-se uma parceria com os demais órgãos 

ambientais da Ibiapaba, para formarem uma única equipe de profissionais para atuar no 

licenciamento e fiscalização, atendendo à demanda das prefeituras da região. 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão 

gestor da APA Ibiapaba, além de trabalhar com licenciamento e fiscalização, promove 

palestras educativas nas escolas para os estudantes e agricultores. 

Na APA Ibiapaba há problema da falta de controle de desmatamentos e 

queimadas (IBAMA, 1998, p. 65). Para combater os incêndios florestais foram realizados 

cursos de formação de brigadas de incêndios em todos os municípios da Ibiapaba, no entanto, 

as equipes não dispõem de equipamento para atuação, com exceção da brigada do Parque 
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Nacional de Ubajara. Em Viçosa do Ceará, a formação de brigadistas foi direcionada à 

Guarda Municipal. 

Para mitigar os impactos causados pelos incêndios, o ICMBio/APA Ibiapaba 

dispõe de mudas de árvores nativas para doação às escolas e aos produtores rurais. A 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente produzia e distribuía mudas de plantas nativas para 

as escolas e a população em geral, mas atualmente está paralisada a produção de mudas de 

espécies nativas, sendo cultivadas apenas plantas para ornamentação das praças. Vale ressaltar 

que de acordo com o art. 269 da Lei Municipal nº 419/2004, “a Prefeitura colaborará com o 

Estado e a União para mitigar a devastação das florestas e estimular a plantação de árvores.” 

Assim, a Prefeitura deve retomar a produção de plantas nativas para mitigar os impactos do 

desflorestamento no município. 

O Gráfico 10 apresenta o resultado da avaliação de 41 moradores da zona rural 

questionados sobre a atuação das esferas do governo na questão ambiental. Considerou-se a 

gerência da Área de Proteção Ambiental (APA) da Ibiapaba como referência de avaliação da 

atuação do governo federal na área do município, e quanto ao governo municipal considerou a 

atuação da Secretaria de Meio Ambiente (atual Secretaria da Cidade), tendo em vista que não 

há órgão ambiental da esfera estadual atuando em Viçosa do Ceará, nem mesmo fiscalizações 

esporádicas registradas pelos entrevistados. A atuação do governo estadual foi pontuada como 

nula. A atuação dos governos foi avaliada pelos entrevistados através de nota de 0 a 5, 

considerando: 0 – ausência de atuação; 1 – péssima; 2 – ruim; 3 – regular; 4 – bom e 5 – 

ótima.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 10 – Distribuição da avaliação da atuação dos governos na área ambiental.  
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os governos federal e municipal receberam avaliação média variando o nível de 

regular a bom, sendo que o governo federal obteve melhor pontuação, apesar de os 

agricultores demonstrarem desconforto com as exigências ambientais da gerência da APA. 

Críticas foram dirigidas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, alegando ações 

direcionadas à zona urbana.  

 

4.4.2 COMDEMA 

 

O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA) é um 

colegiado de assessoramento do poder público às questões ambientais. No município, o 

COMDEMA tem caráter consultivo e deliberativo. O conselho é uma forma de inserir a 

participação de representantes da sociedade no processo de gestão ambiental, devendo ter uma 

composição paritária entre governo e sociedade civil. 

O COMDEMA de Viçosa do Ceará, criado através da Lei nº 347/2000, deve 

desenvolver uma melhor atuação em prol da qualidade ambiental das zonas rural e urbana. Há 

ausência de atuação do COMDEMA frente ao uso de agrotóxico pelos agricultores, prática de 

queimadas, desmatamentos de topo de morro para instalação de parque eólico, expansão de 

áreas de loteamento etc. Ceará (2004b, p. 13) ressalta que a ampliação do perímetro urbano 

deverá ser desestimulada, como forma de reduzir o desmatamento. De acordo com a Lei 

Federal nº 11.428/2006, em seu o art. 30, a vegetação primária de Mata Atlântica não deve ser 

suprimida para fins de loteamento em área urbana.  

O COMDEMA deve ser mais atuante e rigoroso com as licenças expedidas por 

órgãos ambientais, assim como exigir que as licenças sejam expedidas após aprovação do 

conselho, que deve prezar pela minuciosa análise da legislação pertinente. Há 

empreendimentos que podem ocasionar diversos impactos negativos à biodiversidade local, 

como a reativação da mina da Pedra Verde, no sítio Buíra, e o desmatamento de topos de 

morros (considerados áreas de preservação permanente) no distrito de Passagem da Onça, 

para instalação de parque eólico.  

O município está inserido na Zonas de Preservação Ambiental (ZPAs), que têm 

como uma das normas a proibição de atividade de mineração em Área de Preservação 

Permanente (APP), conforme Ceará (2007, p. 141). A mina de cobre fica situada a 39 km da 

sede do município e sua ocorrência é conhecida desde 1850 (COSTA et al., 1973). Sobre a 

viabilidade de extração do cobre na mina de Pedra Verde, em Viçosa do Ceará, Collins & 

Loureiro (1961-1962) apud Costa et al. (1973, p. 129-130) ressaltam que:  
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Depois de 230 m de túnel e de 13 furos de sondagem, chegou-se a conclusão de que 
o minério, ainda que compreendendo uma zona bem definida, é muito variável e de 
teor muito baixo para ser aproveitado. Algumas intersecções mostram uma largura 
horizontal verdadeira de 10 metros, com a média de 1,2% de sulfetos de cobre, mas 
predomina o material mais pobre [...] considerou-se que Pedra Verde foi 
adequadamente testada e que se acharam deficientes as possibilidades em minério. 

 

Um empreendimento pode representar lucro para empresários, geração de 

emprego, conforto para moradores de certa área, votos para políticos, aumento de arrecadação 

para governos, melhoria da qualidade de vida para parte da população e, ao mesmo tempo, 

implicar prejuízo para outros empreendimentos, desemprego em outros setores, ameaça à 

biodiversidade, poluição atmosférica e hídrica, além de outros problemas que caracterizam a 

degradação ambiental. A avaliação dos custos e benefícios de forma transparente acontece por 

meio da gestão ambiental participativa (QUINTAS, 2006, p. 31). 

Um problema comum no COMDEMA é que sua composição em grande parte é 

formada pelos mesmos integrantes, e estes também fazem parte de outros conselhos 

municipais. Normalmente, são pessoas que têm dificuldade em ausentar-se do trabalho para 

participação das reuniões. Isto prejudica a atuação dos conselhos. Este mesmo problema é 

detectado na Agenda 21 local. 

 

4.4.3 Agenda 21 

 

A Agenda 21 (A21) surgiu a partir da Rio-9223, e se constitui um importante 

instrumento para a sustentabilidade. A A21 tem como intuito servir de subsídio à elaboração e 

implementação de políticas públicas (MMA, 2003a), através da construção de um Plano Local 

de Desenvolvimento Sustentável (NASCIMENTO, 2005, p. 11).  

A Agenda 21 do município de Sobral (CE) apresenta treze macroestratégias, 

sendo que em cada uma são apresentados quatro cenários, a saber: passado, presente, futuro 

tendencial e futuro desejável (URSULINO et al, 2006). A Agenda 21 de todas as esferas deve 

estar condizente com os princípios da Carta da Terra24. Agenda local deve ter como referência 

as Agendas 21 global, brasileira, nordestina e estadual. Dentre os objetivos da Agenda 21 

                                                 
23 Rio-92: Segunda Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, 
realizada na cidade do Rio de Janeiro, no período de 3 a 14 de junho de 1992. O evento também é chamado de 
“Eco-92” ou “Cúpula da Terra”. 
24 Princípios da Carta da Terra: respeitar e cuidar da comunidade de vida, integridade ecológica, justiça social e 
econômica, democracia, não violência e paz. 
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brasileira destaca-se o controle do desmatamento e a proteção dos corredores de 

biodiversidade (NASCIMENTO, 2005, p. 12). 

O MMA sugere uma metodologia composta por seis etapas para o processo de 

construção da A21: (1) mobilização para sensibilizar governo e sociedade; (2) criação do 

fórum da A21 local; (3) elaboração do diagnóstico participativo; (4) elaboração do plano local 

de desenvolvimento sustentável; (5) implementação do plano local de desenvolvimento 

sustentável; (6) monitoramento e avaliação do plano de desenvolvimento sustentável 

(NASCIMENTO, 2005, p. 14). Após construída a Agenda 21 local, esta deve ser executada 

pelos setores públicos, privado, acadêmico e sociedade civil. A implantação da agenda é tão 

importante quanto sua construção. 

O processo de construção da Agenda 21 local em Viçosa do Ceará está paralisado. 

Houve algumas tentativas de construção da agenda, mas sem continuidade. Na última 

tentativa de sua elaboração chegou-se até a etapa de formação do fórum. A proposta de 

formação da Agenda 21 partiu do poder público, no entanto a administração pública 

municipal não demonstrou apoio aos trabalhos do fórum, principalmente na disponibilização 

de funcionários pertencentes à equipe de articulação para as atividades de elaboração da 

agenda de forma participativa com a comunidade. As experiências de Agenda 21 no 

município estão partindo das escolas, sendo que a quase totalidade de escolas possuem 

Agenda 21, pois é uma das ações da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida 

(COM-VIDA).  

A A21 local pode ter como espaço definido município, conjunto de municípios, 

bacia hidrográfica, ou outra delimitação de área (NASCIMENTO, 2005, p. 13). Como os 

municípios da Ibiapaba têm características homogêneas, pode-se construir a A21 da região, ao 

invés de A21 de cada município. No entanto, A21 regional e municipal não são excludentes. 

 

4.4.4 Resíduos sólidos 

 

Houve diversas tentativas de implantação da coleta seletiva na cidade de Viçosa 

do Ceará ao longo das administrações públicas. Foi construída uma usina para triagem dos 

materiais recicláveis, a aproximadamente 3 km da sede do município, mas seu uso é inviável 

devido à distância da zona urbana. A referida usina está inutilizada há anos. 

Outra tentativa de implantação da coleta seletiva aconteceu através de uma 

parceria entre a Prefeitura e o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa 

(SEBRAE). O projeto previa a distribuição de “ilhas ecológicas” (coletores de materiais 
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recicláveis) nas vias públicas, e o recolhimento dos materiais por catadores. O projeto não 

vigorou devido à falta de participação da população quanto à separação e colocação dos 

materiais recicláveis nas “ilhas ecológicas”. 

Atualmente a coleta de materiais recicláveis acontece de forma isolada, sendo 

feita por alguns garis (coletando junto aos resíduos sólidos no transporte de lixo) e catadores 

autônomos que trabalham na rua e no lixão. O comprador recebe os materiais recicláveis no 

lixão, tanto dos materiais separados pelos garis quanto dos materiais separados pelos 

catadores que coletam no lixão. A cidade possui alguns compradores que recebem os 

materiais dos catadores que coletam nas vias públicas da cidade. A Figura 25 apresenta um 

catador de materiais recicláveis coletando materiais no lixão, exposto à fumaça da queima de 

lixo, sendo desconhecidos os causadores do incêndio. A Figura 26 mostra coletores 

destinados ao recolhimento de materiais recicláveis, sendo um passo para a organização do 

sistema de coleta seletiva e para evitar que os catadores se exponham à insalubridade de 

coletarem materiais no lixão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prefeitura municipal deveria iniciar um processo de coleta seletiva através da 

separação de papéis dentro dos espaços das próprias secretarias. Uma iniciativa foi tomada 

quanto ao uso de papel, através do lançamento de um decreto municipal, em junho de 2010, 

determinando o uso apenas de papel reciclado, na prefeitura.  

Uma experiência exitosa na reutilização de pneus é a empresa Ju Pneus, situada 

no sítio Croatá, que reutiliza pneus na fabricação de chinelos e além de abastecer o mercado 

Figura 25 – Foto de catador coletando materiais 
recicláveis no lixão. 
 Fonte: autora. 

Figura 26 – Foto de coletores na praça do Polo 
Turístico Igreja do Céu.  
Fonte: autora. 
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local, exporta para outros estados. Além de gerar renda com a comunidade local, a 

reutilização dos pneus contribui para a conservação do ambiente. 

Quanto à disposição final dos resíduos sólidos, o destino ainda é o lixão a céu 

aberto, pois há anos foram iniciadas as obras de construção do aterro sanitário consorciado 

entre os municípios de Viçosa do Ceará e Tianguá, sendo que até o momento não foi 

concluído. O lixão é uma destinação final inadequada porque provoca impactos ambientais 

negativos ao ambiente, por meio da contaminação do solo e das águas superficiais e 

subterrâneas, através do chorume25 (MILARÉ, 2005, p. 1081).  

Na Ibiapaba, o poder público deverá, prioritariamente, concentrar esforços nas 

ações de saneamento básico voltadas para o esgotamento sanitário e a coleta, tratamento e 

destino final de resíduos sólidos nas estruturas urbanas (CEARÁ, 2004b, p. 13). 

 

4.4.5 Educação ambiental 

 

Segundo o art. 1º da Lei Federal nº 9.795/1999, a educação ambiental compreende 

“processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade”. A educação ambiental pode ser implementada através de parceria entre 

governo municipal, governo do Estado, e entidades não-governamentais ligadas ao meio 

ambiente (CEARÁ, 2004b, p. 13). 

A competência referente à questão ambiental no município de Viçosa do Ceará 

está a cargo da Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Esta secretaria tem uma 

atuação voltada para a educação ambiental, licenciamento e gestão ambiental. A secretaria 

promoveu, em parceria com as escolas, palestras educativas; plantio de mudas em APP; 

distribuição de mudas (Figura 27); mutirões de limpeza na Fonte do Caranguejo (Figura 28), 

Fonte do Itagurussu, Fonte do Itacaranha e nascente no Sítio Itarumã; oficinas de reutilização 

de jornal e PET; gincana ecológica (recolhimento de materiais recicláveis), dentre outras 

ações.  

 

 

 

                                                 
Chorume: resíduo líquido oriundo da decomposição do lixo (MILARÉ, 2005, p. 1065). 
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Figura 27 – Foto de distribuição de mudas pela 
Secretaria de Meio Ambiente na Praça Matriz.  
Fonte: Secretaria de Turismo, Cultura e Meio 
Ambiente. 

Figura 28 – Foto de mutirão de limpeza realizado por 
estudantes na Fonte do Caranguejo.  
Fonte: Secretaria de Turismo, Cultura e Meio 
Ambiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As escolas públicas de Viçosa do Ceará têm ações de educação ambiental 

desenvolvidas principalmente através da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida 

(COM-VIDA) e da Agenda 21 da escola. 

A Escola de Ensino Fundamental (E.E.F.) Walter Bezerra de Sá, no Sítio 

Cacimbinha, possui em todas as turmas um “amigo do meio ambiente”, responsável por 

manter a limpeza da sala. Esta ação desperta no estudante a responsabilidade quanto aos 

cuidados com o ambiente. 

A E.E.F. de Jaguaribe II, situada no sítio de mesmo nome, realizou um mutirão de 

limpeza na nascente d’água da localidade, além de plantio de mudas de Ipê na escola e na 

comunidade. Tendo em vista que no sítio Jaguaribe II há ocorrência da espécie de macaco 

guariba (Alouatta ululata), a referida escola deve realizar trabalhos educativos com pais e 

alunos, com o intuito de garantir a preservação da espécie. Trabalhos de educação ambiental 

em regiões de ocorrência de primatas minimizam os impactos à fauna e à flora, viabilizando a 

permanência dessas populações em longo prazo (CHIARELLO et al., 2008, p. 686). 

A disposição final inadequada dos resíduos sólidos na zona rural motivou a E.E.F. 

Reginaldo Carneiro da Cunha, situada no sítio Olaria, a fazer uma campanha de recolhimento 

de materiais recicláveis, seguida de doação para um comprador de materiais recicláveis. A 

escola reutilizou garrafas PET na construção de canteiros de plantas ornamentais. Apesar 

dessas ações, há problema de gestão de resíduos sólidos na comunidade e na escola com a 

queima de resíduos gerados em seu espaço. 

A E.E.F. Salustiano da Costa Cardoso, no sítio Macajetuba I, entrega embalagens 

vazias de arroz e açúcar (utilizados na merenda escolar) para os presidiários da cadeia pública, 

que as utilizam na fabricação de redes. Os presidiários também reutilizam papel na fabricação 
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de artesanatos. A iniciativa de capacitação dos presidiários para confecção de redes e 

artesanatos partiu do Grupo Espírita Allan Kardec. 

 

4.4.6 Agricultura sustentável versus agrotóxico 

 

Um dos principais problemas na APA Ibiapaba é o uso indiscriminado de 

agrotóxico (CEARÁ, 2004b, p. 65). O agrotóxico é uma das causas da perda da 

biodiversidade. Na Mata Atlântica, é um dos principais impactos negativos da agricultura 

moderna nos agrossistemas (VEIGA; EHLERS, 2003, p. 203). Os agrotóxicos eliminam não 

apenas as pragas, mas também seus predadores naturais. Como o veneno não consegue 

eliminar toda a população de uma praga, os indivíduos sobreviventes se tornam cada vez mais 

resistentes. Isso leva os agricultores a aplicar doses crescentes do veneno.  

São necessárias providências emergenciais para estabelecer controle rígido sobre a 

comercialização de agrotóxicos e a capacitação dos agricultores para a manipulação adequada 

desses produtos (CEARÁ, 2004b, p. 13). Os produtores rurais que utilizam agrotóxicos no 

plantio não estão devolvendo as embalagens vazias ao fabricante. A região possui a Central 

Ibiapaba de Recolhimento de Embalagens Vazias de Agrotóxico, situada no município de 

Ubajara (CE) a 45 km de Viçosa do Ceará. Devido à dificuldade dos agricultores quanto ao 

deslocamento até a essa central, uma alternativa para viabilizar a devolução seria a entrega da 

embalagem vazia na loja de agropecuária onde foi adquirido o produto e esses pontos 

comerciais fazerem o encaminhamento das embalagens vazias até a central, em Ubajara. 

Devido ao risco de contaminação, as embalagens de agrotóxico são consideradas 

resíduos sólidos especiais. As embalagens vazias que não são devolvidas aos fabricantes 

costumam ser deixadas a céu aberto, queimadas ou enterradas. Quando deixadas a céu aberto, 

sem ser  realizado o procedimento da tríplice lavagem, pode haver contaminação da atmosfera 

através da evaporação, além da contaminação do solo e do lençol freático através da 

infiltração, agravado no período chuvoso. Quando a embalagem é queimada há contaminação 

da atmosfera, e quando enterrada há contaminação do solo e das águas subterrâneas. 

Para combater o uso de agrotóxico a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Rural orientou os agricultores a fazerem defensivos naturais à base de pimenta-do-reino, 

sabão, querosene, fumo, álcool, folha de nim indiano e casca de angico. Desde 2004 os 

agentes rurais fazem essa orientação aos agricultores. 

A agricultura sustentável surgiu a partir da pressão social e consiste na prática 

agrícola que simultaneamente conserva os recursos naturais e fornece produtos mais 
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saudáveis, sem abrir mão dos recursos tecnológicos (VEIGA; EHLERS, 2003, p. 208). 

Existem iniciativas de agricultura sustentável nos municípios da Ibiapaba, e em Viçosa do 

Ceará há a Associação de Produtores Orgânicos do Vale do Lambedouro (APOVAL). 

No município de São Benedito, na região da Ibiapaba, 12 produtores rurais 

substituíram a agricultura convencional pela orgânica e formaram a Associação de Produtores 

Orgânicos da Ibiapaba (APOI), cujos produtos contam com selo de certificação ambiental 

emitido pela Associação Nova Encanta de Desenvolvimento Ecológico (ANEDE), sediada em 

São Paulo (Oliveira, 2007).  

O café da Ibiapaba apresenta uma reduzida área de plantio e se destaca pelo uso 

de adubação orgânica e combate às pragas sem o uso de agrotóxico, sendo uma cultura 

promissora (IBAMA, 1998, p. 53). Apesar dessas iniciativas, a amplitude da agricultura 

“alternativa” (a exemplo da orgânica) continua irrisória, tanto em área quanto em volume de 

produção (VEIGA; EHLERS, 2003, p. 204). 

 

4.4.7 Turismo 

 

O ecoturismo é um segmento de atividade turística que incentiva a conservação do 

patrimônio natural, buscando a formação de uma consciência ambientalista (MILARÉ, 2005, 

p. 1074). O turismo é o fenômeno mais expressivo nas últimas décadas, sendo superado 

apenas pela indústria automobilística (SEABRA, 2009, p. 153).  

Assim, o turismo é uma atividade sustentável promissora. O município de Viçosa 

do Ceará possui potencial turístico, principalmente para as modalidades de ecoturismo, 

turismo rural, cultural e de esportes de natureza, como rapel e voo livre (Figura 29). No 

aspecto natural, os atrativos se constituem da beleza paisagística, das trilhas, cachoeiras, 

monumentos rochosos e sítio arqueológico. No aspecto cultural, o patrimônio histórico no 

centro da cidade é composto por um acervo arquitetônico formado por 72 casarões tombados 

pelo IPHAN. A Figura 30 apresenta as artesãs que produzem peças de cerâmica, sendo uma 

cultura herdada dos povos indígenas. 
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O turismo é importante como nova fonte de renda para a cidade de Viçosa do 

Ceará, pois segundo Ceará (2004b, p. 18), em razão da fragilidade econômica do município, 

sua realidade institucional é comum ao restante do Estado: dependência de transferência 

institucionais estadual e federal para operação e manutenção dos serviços municipais 

essenciais; reduzida capacidade gerencial e escassez de receitas próprias. 

Em muitas localidades o turismo é a principal fonte de renda e um forte aliado no 

combate à pobreza (SEABRA, 2009, p. 153). Na região da Ibiapaba as atividades terciárias 

ligadas ao turismo têm revelado uma grande capacidade de geração de renda, capaz inclusive 

de reduzir a pobreza das populações locais (CEARÁ, 2004b, p. 54). Para fortalecer a 

atividade da região, as secretarias de turismo da Ibiapaba e o Grupo de Empresários de 

Turismo da Ibiapaba (GETI) vêm se articulando através da Rede Ibiapaba de Turismo 

(RITUR), existente desde 2002. 

O governo municipal de Viçosa do Ceará, em parceria com os governos estadual e 

federal, vem incentivando a atividade turística no município através da construção do Polo 

Turístico Artesanal e Cultural Igreja do Céu, com realização de cursos de capacitação para 

funcionários da rede hoteleira e de restaurantes, além de promoção dos eventos: Festival 

Música na Ibiapaba; Festival Mel, Chorinho e Cachaça; Festival de Samba e Chopp; e o 

Carnaval de Todos os Ritmos. 

 

 

 
 

Figura 30 – Foto da produção de cerâmica pelas 
artesãs no sítio Tope.  
Fonte: Secretaria de Turismo, Cultura e Meio 
Ambiente. 

Figura 29 – Foto de voo livre realizado no 
Morro Itarumã.  
Fonte: Secretaria de Turismo, Cultura e Meio 
Ambiente. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A mata úmida da Ibiapaba e do município de Viçosa do Ceará tem sofrido 

processo de degradação verificado desde o século XIX, sendo que da área original de Mata 

Atlântica restam remanescentes que detêm uma riqueza de 97 espécies de aves, mamíferos e 

répteis. Observou-se que a classe de mamíferos é a mais vulnerável à perda da biodiversidade, 

verificado através da extinção local das espécies de mamíferos Tamanduá-bandeira 

(Myrmecophaga tridactyla) e Tatu-canastra (Priodontes maximus), e a ameaça de extinção 

das espécies Guariba (Alouatta ululata) e Gato-maracajá (Leopardus tigrinus). A importância 

da biodiversidade local é evidenciada através de registro de espécies raras da flora, como o 

musgo Lepidopilum brevifolium (primeira ocorrência catalogada no Brasil). 

Tendo em vista que o desmatamento da Mata Atlântica no município atingiu 80% 

da área original, recomenda-se cessar desmatamentos na região, pois o ecossistema está 

próximo de atingir o ponto crítico, que é de 93% de área desmatada. Se ultrapassado este 

último percentual, a velocidade de extinção de espécies acontecerá de forma extremamente 

rápida. As condições atuais de destruição da cobertura vegetal e extinção local de espécies da 

fauna, segundo o resultado do coeficiente de perda da biodiversidade, está em nível extremo, 

sendo a categoria mais preocupante do coeficiente. 

Para diminuir a perda da biodiversidade recomenda-se o pagamento por serviços 

ambientais aos donos de propriedade que resguardam fragmentos da Mata Atlântica. A 

quantia de R$ 411.436.41 ao ano é o valor necessário para efetuar o pagamento por serviços 

ambientais para manutenção da preservação dos 9.141 ha de remanescente de Mata Atlântica 

no município. 

Dentre outras intervenções para conservação da biodiversidade recomendam-se: a 

recuperação de áreas degradadas, priorizando o reflorestamento das Áreas de Preservação 

Permanente (APP), com plantas nativas; a expansão da área do Parque Municipal Morro do 

Céu, para abranger a área de cobertura proposta pelo Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano; a criação de unidade de conservação de proteção integral ou Reserva Particular do 

Patrimônio Natural na Fonte do Caranguejo (a área é uma APP, mas devido à importância da 

preservação da espécie de caranguejo Fredius reflexifrons recomenda-se a criação de unidade 

de conservação); a delimitação de um corredor ecológico abrangendo a APA Ibiapaba, o 

Parque Nacional de Ubajara e a APA da Bica de Ipu, incluindo os municípios: Viçosa do 

Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Croatá e Ipu, para conservação da 

biodiversidade situada na Floresta Atlântica da Ibiapaba. 
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