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Permitam-me apresentar...

Integram a estrutura do ICMBio cerca de 324
Unidades de Conservação e 14 Centros de Pesquisa.
Hoje sou chefe da Área de Relevante Interesse
Ecológico (ARIE) Matão de Cosmópolis, fiscal federal
e coordenadora do Corredor das Onças.

É uma autarquia federal
vinculada ao Ministério do
Meio Ambiente (MMA),
criada em agosto de 2007
(Lei nº 11.516).



Objetivo do Corredor das Onças
O Corredor das Onças tem como objetivo elaborar

e executar um plano de recuperação e conservação da

biodiversidade e de melhoria da qualidade e quantidade

de água no interior paulista, por meio da reconexão de

fragmentos florestais e da restauração das matas das

margens dos rios e de suas nascentes.

Em essência, a recuperação da biodiversidade se

dará pela conexão dos principais fragmentos florestais

(“hot spots” de biodiversidade) presentes na região,

utilizando a onça parda (Puma concolor) como espécie

bandeira e bioindicadora.



A proposta é de intervenção no mundo real!!

Instituto Corredor das Onças (ICOON) é uma
organização da sociedade civil de interesse público
(OSCIP) de proteção ao meio ambiente, sem fins
lucrativos.

O Corredor das Onças foi fundado com o objetivo
de promover a conservação da biodiversidade e a
gestão sustentável dos recursos naturais em áreas
densamente ocupadas como o interior paulista!



A PROPOSTA, histórico...
Os trabalhos iniciaram em dezembro de 2008 com o apoio do

Prof. Dr. Paulo Nogueira-Neto e da Usina Açucareira Ester S.A.



A PROPOSTA, histórico...
Em abril de 2011 iniciamos o projeto PSA Corredor das

Onças (Pagamentos por Serviços Ambientais no Corredor das Onças -

Remuneração pela conservação de Puma concolor e conservação de água

mediante adequação ambiental em propriedades rurais da Região

Metropolitana de Campinas), que foi selecionado pelo edital do FunBio

(Contrato nº 045/2011) para receber apoio financeiro do projeto

“Proteção da Mata Atlântica II”, que é uma ação do governo brasileiro

coordenada pelo MMA no contexto da Cooperação Técnica e Financeira

Brasil – Alemanha, no âmbito da Iniciativa Internacional de Proteção ao

Clima (IKI) do Ministério do Meio Ambiente, da Proteção da Natureza e

Segurança Nuclear da Alemanha (BMU). Este financiamento prevê apoio

técnico através da Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e financeiro através do KfW

Entwicklungsbank (KfW - Banco Alemão de Desenvolvimento).



A PROPOSTA, histórico...

 A Bacia do PCJ abrange 76 municípios, dos quais 62 (58 em SP e 4 em MG) têm sede
nas suas áreas de drenagem;

 Aproximadamente 5 milhões de habitantes;
 Representa cerca de 7% do PIB Nacional;

Fonte: site PCJ



Fonte: http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php

Complexo Metropolitano Expandido

Campinas

Piracicaba

Sorocaba São Paulo

Santos

Jundiaí

São José dos Campos

O Complexo Metropolitano Expandido, é um complexo de metrópoles localizadas ao
redor da Grande São Paulo e surgiu através do processo de conurbação entre os centros
metropolitanos paulistas localizados no entorno da Região Metropolitana de São Paulo.

Fonte: imagem internet

http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php


Criada pela Lei Complementar Estadual nº 870, de 19 de Junho de 2000, é
constituída por 20 municípios.

Municípios:

Americana, Arthur Nogueira,
Campinas, Cosmópolis, Engenheiro

Coelho, Holambra, Hortolândia,
Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Monte

Mor, Morungaba, Nova Odessa,
Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara
d’Oeste, Santo Antônio de Posse,

Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Fonte: http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php

Área aprox. de 4.000 km2

Região Metropolitana de Campinas – RMC

Fonte: AGEMCAMP

http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php�rea


 19 fragmentos com mais de 100ha
(10% do total florestal)

 65 fragmentos florestais com tamanho
entre 50 e 100ha, que representam cerca
de 12% dos 33.882 fragmentos existentes!

Uso e Ocupação da Terra na Região Metropolitana de Campinas

Tipo de Uso Área
(hectares)

Área
(km2)

Porcentagem
(%)

Área Urbanizada 85.231,50 852,31 23,35
Cana-de-açúcar 70.209,80 702,09 19,24
Campo natural 58.432,40 584,32 16,01
Pecuária em campo natural 43.799,00 437,99 12,00
Floresta 33.967,60 339,67 9,31
Cultura agrícola permanente
(citricultura etc.)

22.054,60 220,54 6,04

Cultura agrícola temporária
(soja, milho etc.)

17.290,40 172,90 4,74

Pecuária em pasto plantado 15.536,60 155,36 4,27
Silvicultura 10.470,00 104,70 2,87
Corpo d’água 5.680,40 56,80 1,55
Área de várzea 1.591,20 15,91 0,43
Área de mineração 707,30 7,07 0,19

Total 364.970,80 3649,66 100

* A matriz é considerada a unidade da paisagem que compõe o
pano de fundo no qual os fragmentos e os corredores estão
“mergulhados”. É comum em regiões alteradas que a matriz ocupe a
maior parte de uma paisagem, que seria “inóspita” à maioria das
espécies selvagens. Mas a matriz tem o potencial de funcionar como
habitat ou se constituir numa barreira ao movimento da fauna, essa
questão depende da capacidade comportamental de cada espécie.Fonte: Corredor das Onças (Matias et al., 2012)



Fonte: http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php

• Ribeiro, M. C.; Metzger, J.P.; Martensen, A.C.; Ponzoni, F.J.; Hirota, M.M. The Brazilian Atlantic Forest: how much is
left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. Biological Conservation, vol. 142,
pp. 1141-1153. 2009.

O significado desta situação...

Em 2009, Ribeiro e colaboradores identificaram cerca de
245.173 fragmentos florestais nos remanescentes do bioma Mata
Atlântica, sendo que três áreas representam 13% da floresta
restante:
 O maior fragmento (1.109.546 ha de florestas na Serra do

Mar) representou 7% do bioma remanescente;
 508.571 ha na zona costeira do Estado do Paraná; e
 382.422 ha na zona litorânea do Estado de Santa Catarina.

Sendo que 83,4% da Mata Atlântica remanescente é
composta por fragmentos florestais menores que 50 ha (204.469
fragmentos). Assim, pequenos fragmentos florestais (<50 ha) são,
de longe, a maior parte do remanescente em todas as sub-regiões
biogeográficas do bioma Mata Atlântica.

http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php


Fonte: http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php

• Ribeiro, M. C.; Metzger, J.P.; Martensen, A.C.; Ponzoni, F.J.; Hirota, M.M. The Brazilian Atlantic Forest: how much is
left, and how is the remaining forest distributed? Implications for conservation. Biological Conservation, vol. 142,
pp. 1141-1153. 2009.

O significado desta situação...

De acordo com Ribeiro et al. (2009), os fragmentos

pequenos são particularmente importantes na redução do

isolamento e na viabilização da conectividade. E quando

excluímos os fragmentos menores que 50 ha do planejamento

para a conservação do bioma, a distância média de isolamento

entre os remanescentes da Mata Atlântica salta de 1.441m

para 3.532m.

E se os fragmentos menores que 200 ha forem

perdidos, o isolamento médio dos remanescentes florestais

saltaria para mais de 8.000m.

http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php


ALGUNS RESULTADOS

Doutorando ESALq Marcelo Magioli. R
23 espécies de médio e grande porte:

1. Gambá (Didelphis sp);
2. Tatu-peba (Euphractus sexcinctus);
3.Tatu-galinha (Dasypus novemcinctus);
4. Tatu-mulita (Dasypus septemcinctus);
5. Tatu-de-rabo-mole (Cabassous sp);
6. Macaco-prego (Cebus nigritus);
7. Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous);
8. Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus);
9. Jaguatirica (Leopardus pardalis);
10. Gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus);
11. Gato-maracajá (Leopardus wiedii);
12. Onça-parda (Puma concolor);
13. Gato-mourisco (Puma yagouaroundi);
14. Mão-pelada (Procyon cancrivorus);
15. Furão-pequeno (Galictis cuja);
16. Irara (Eira barbara);
17. Veado-mateiro (Mazama americana);
18. Veado-catingueiro (Mazama gouazoubira);
19. Serelepe (Guerlinguetus aestuans);
20. Capivara (Hydrochoeris hydrochaeris);
21. Paca (Cuniculus paca);
22. Ouriço-caixeiro (Sphigurus villosus); e
23. Tapiti (Sylvilagus brasiliensis).



Fonte: http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php

O significado desta situação...

Beca e colaboradores (2017) avaliaram os efeitos das métricas da paisagem nos
mamíferos de médio e grande porte em 22 fragmentos florestais imersos em
plantações de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo.

G.Beca et al./ Biological Conservation 210 (2017) 352 - 359.

Location of landscapes (solid dots) in Atlantic Forest remnants, state of São Paulo, Brazil Landscapes are numbered and shown in dockwise ascending
order of amount of forest cover. 1) Black circles indicate 2km radial buffers around the centroid of each landscape.

http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php


Fonte: http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php

• Gabrielle Beca, Mauricio H. Vancine, Carolina S. Carvalho, Felipe Pedrosa, Rafael Souza C. Alves, Daiane Buscariol, Carlos
A. Peres, Milton Cezar Ribeiro e Mauro Galetti (2017). High mammal species turnover in forest patches immersed in
biofuel plantations. Biological Conservation, Vol. 210 – Part A, Pag. 352 – 359.

O significado desta situação...
Conclusões:

 Encontraram 90% das espécies de mamíferos esperados para São Paulo;

 A riqueza total de espécies não foi afetada pelas métricas da paisagem;

 Não encontraram nenhuma extinção regional: dependendo da paisagem houve
uma perda de 50% a 80% das espécies;

 Espécies geralistas, exóticas e não-florestais representaram 60% registros;

 A diversidade beta (β) (é a de mudança de espécies ao longo de um gradiente ambiental)
representou 95% das espécies, indicando que cada paisagem detinha um
subconjunto de espécies; e

 Recomendam a implementação do Novo Código Florestal, destacando a
importância da restauração florestal para aumentar a conectividade nos
fragmentos dispersos na matriz de cana.

http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php


Corredor Ecológico: para aumentar a
conectividade funcional da paisagem!

Os corredores ecológicos são “porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando
UCs, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a
dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como, a manutenção de
populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela
das unidades individuais” (Lei nº 9.985 – SNUC, de 18/07/00).

Fonte: LERF/ESALq/USP



A PROPOSTA, histórico...



A PROPOSTA, histórico...



A PROPOSTA, histórico...



Fonte: http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php

Serviços ambientais dos fragmentos...

1. Melhoram a qualidade da água (reduz a sedimentação e a entrada de substâncias nos corpos hídricos);
2. Controlam distúrbios climáticos (tempestades, enchentes e secas);
3. Controlam a erosão;
4. Responsáveis pelo armazenamento de água em bacias hidrográficas, reservatórios e

aquíferos;
5. Aumentam o fluxo hídrico em épocas de estiagem;
6. Mantém os habitats aquáticos;
7. Controlam a contaminação dos solos;
8. Mantém a absorção e o armazenamento de carbono na vegetação e no solo;
9. Mantém a polinização (necessária à agricultura bem sucedida e à manutenção da biodiversidade natural);
10. Mantem o controle biológico;
11. Regula os gases que afetam o clima e os poluentes atmosféricos;
12. Ciclagem de nutrientes;
13. Recreação, turismo e lazer; e

14. Serviços culturais (estético, artístico, científico e espiritual).

http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php


1. Alta poluição e escassez dos recursos hídricos -
abastecimento de água está cada vez mais sob ameaça:

 Estações de tratamento de esgotos e reservatórios de água;

 Fiscalização e identificação de captação clandestina, poços
artesianos e fomentar a recarga das águas subterrâneas;

 Recuperação de reservatórios existentes e construção de
outros; e

 Combate à erosão;

 Reflorestamento de nascentes e matas ciliares para reduzir
o isolamento dos fragmentos florestais e favorecer o
deslocamento das espécies.

Alguns dos desafios na área ambiental:



120 M

CAPACIDADE DE
CRUZAR PASTOS,

CANA ETC

Thamnophilus caerulescens (Choca-da-mata)

HABITAT                                 MATRIZ
Fonte: Awade & Metzger, 2008



Incremento de conectividade

Janela do movimento
25m 50m 100m



Método proposto

HOTSPOTS PARA
CONSERVAÇÃO

HOTSPOTS PARA
MANTER A

CONECTIVIDADE

HOTSPOTS PARA
RESTAURAÇÃO



Método proposto



Incremento de conectividade
No mundo real...





Fase I: conectar a ARIE
Matão às APPs do Pirapitingui



Fase I: conectar a ARIE
Matão às APPs do Pirapitingui

Agosto de 2006 Novembro de 2016



Fase I: conectar a ARIE
Matão às APPs do Pirapitingui

Talhão de cana doado para
restauração pela Usina

Ester: plantio realizado em
05/06/2015

Rio Pirapitingui

ARIE Matão de Cosmópolis



Fase I: conectar a ARIE
Matão às APPs do Pirapitingui

Nascente em restauração



Fase I: conectar a ARIE
Matão às APPs do Pirapitingui

Talhão de cana doado para
restauração pela Usina

Ester: plantio realizado em
05/06/2015

Rio Pirapitingui

ARIE Matão de Cosmópolis

Nascente em restauração Córrego da Ponte
Funda

ARIE Matão de Cosmópolis



Fase I: conectar a ARIE
Matão às APPs do Pirapitingui

Córrego da Ponte
Funda

ARIE Matão de Cosmópolis



Fase I: conectar a ARIE
Matão às APPs do Pirapitingui

Em azul  plantio da Katoen Natie
59 hectares – 95 mil mudas

Em  laranja plantio da  Auto Pista Fernão Dias
16 hectares – 26 mil mudas



HOJE: Cadastro com 200 pequenas propriedades rurais para receberem os plantios compensatórios.



Córrego
da Ponte
Funda

ARIE MATÃO

HOJE: Cadastro de 200 pequenas propriedades rurais para
receberem plantios compensatórios.



HOJE: Cadastro de 200 pequenas propriedades rurais para
receberem plantios compensatórios.



A PROPOSTA, histórico...
Agosto de 2016: onça-parda morre em
Artur Nogueira após ser atropelada na

rodovia Prefeito Aziz Lian (SP-107)





Fonte: http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php

É fundamental manter os remanescentes florestais

circundados por áreas agrícolas manejadas de forma

sustentável (conservação de solos, sem uso do fogo e menos agrotóxicos)

e, na medida do possível, conectados entre si por

corredores ecológicos que irão garantir o fluxo gênico

na paisagem* e a melhoria da qualidade e quantidade de

água nas sub-bacias priorizadas.

* Paisagens florestais altamente fragmentadas têm como consequência uma quantidade reduzida de floresta com
fragmentos menores e mais distantes entre si onde as populações de espécies são menores e espacialmente isoladas, e
consequentemente, sofrendo maior risco de extinção. E é justamente a movimentação (promovida pela conectividade da
paisagem) que irá garantir a manutenção da dinâmica populacional no espaço e no tempo..

O significado desta situação...

http://www.jornalrmc.com.br/links/JRMC_InformacoesRMC.php


Muito obrigada!!!

E-mail: marcia.rodrigues@icmbio.gov.br ou marciagrodrigues@gmail.com - Telefone: (19) 98112-8888


