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Resumo  

A biodiversidade global, assim como as funções ecológicas, vem sofrendo ameaças sem 

precedentes, devido a acelerada perda de espécies decorrentes das inúmeras 

transformações dos sistemas naturais. Dada a atual crise da biodiversidade e a falta de 

recursos, espécies ameaçadas devem ser diferenciadas das outras, de modo que as 

espécies que apresentam maior prioridade de conservação possam ser atendidas primeiro. 

No presente estudo, propomos avaliar a vulnerabilidade a extinção das espécies de 

serpentes que ocorrem no Centro de Endemismo Pernambuco, utilizando fatores 

intrínsecos (que consistem em atributos ecológicos característicos das espécies) e fatores 

extrínsecos (que consistem em fatores decorrentes da atividade humana) que podem 

influenciar na sobrevivência das serpentes, com o intuito de responder as seguintes 

questões: 1. Quais são as espécies de serpentes vulneráveis e ameaçadas de extinção no 

centro de endemismo Pernambuco? 2. Quais são os fatores que mais contribuem para a 

vulnerabilidade à extinção dessas espécies? 3. Quão filogeneticamente conservativa é a 

vulnerabilidade à extinção dessas espécies? 4. Quantas e quais são as espécies de 

serpentes ameaçadas do centro de endemismo Pernambuco estão efetivamente protegidas 

pelo atual sistema de UC’s? 5. Quais são as áreas prioritárias para conservação das 

espécies de serpentes ameaçadas nessa região? Devido a extensa degradação da Floresta 

Atlântica, principalmente na região do Centro de Endemismo Pernambuco, esperamos 

encontrar uma alta riqueza de serpentes vulneráveis e ameaçadas de extinção. Além disso, 

como as áreas protegidas existentes nessa região ainda são escassas e geralmente 

apresentam tamanhos pequenos, esperamos que muitas espécies ameaçadas não estejam 

contempladas dentro das Unidades de Conservação. 

 

Palavras chaves: Floresta Atlântica, vulnerabilidade, cobras, Nordeste, extinção, 

conservação 
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1. Introdução 

A transformação dos ecossistemas naturais pelo homem está atualmente ameaçando 

grande parte da diversidade biológica mundial, sendo uma das principais causas da 

extinção de espécies (McKinney, 2006). A medida em que a população humana cresce e 

as áreas urbanas se expandem, o hábitat original é perdido, fragmentado ou modificado, 

reduzindo assim a biodiversidade. Esse problema vem se agravando na medida que há 

uma intensificação do desmatamento nos ecossistemas tropicais, que é onde se 

concentram a maior parte da biodiversidade (Ganem, 2010). 

 A Floresta Atlântica é uma das maiores e mais ricas florestas tropicais do planeta 

(Mittermeier, et al., 2005). Mesmo tendo sofrido uma extensa fragmentação desde longa 

data, ainda abriga uma grande biodiversidade, com mais de 8.000 espécies endêmicas de 

plantas vasculares, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, sendo uma das 25 prioridades 

mundiais para a conservação (Myers et al., 2000). No Brasil, este bioma se estende desde 

o Rio Grande do Norte e Paraíba, em sua porção mais setentrional, até Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul, em sua porção meridional. Apesar de praticamente toda costa 

brasileira ter sido ocupada pela colonização européia, foi no Nordeste que a Floresta 

Atlântica foi mais rapidamente degradada, devido principalmente a dois ciclos 

econômicos: o do pau-brasil e o da cana-de-açúcar (Coimbra-Filho & Câmara, 1996).  

Essa degradação ainda é mais evidente na porção da Floresta Atlântica localizada ao norte 

do rio São Francisco, que corresponde ao Centro de Endemismo Pernambuco (Prance, 

1982). Nessa região, a cana-de-açúcar apresenta-se como a principal cultura agrícola, 

sendo plantada nos quatros estados que compõem o centro Pernambuco (RN, PB, PE e 

AL).  Além disso, outras ações antrópicas, tais como o extrativismo animal e vegetal, têm 

proporcionado a redução da biodiversidade nessa região (Siqueira Filho, 1998). Segundo 

Tabarelli et al. (2002), o centro Pernambuco apresenta características que configuram um 

“cenário” ideal para que ocorram extinções locais, regionais e globais de espécies. Devido 

a extensa degradação do bioma, principalmente nessa região, é de grande importância 

determinar o status de conservação das espécies, já que grande parte dessa fauna pode e 

deve estar ameaçada de extinção. 

A herpetofauna é um importante componente da biodiversidade e exerce um papel 

ecológico essencial nas comunidades (Colli et al., 2002). Uma revisão sobre o estado de 

conservação desse grupo, mostrou que as principais fontes que os ameaça são: a perda e 

degradação de habitats, introdução de espécies invasoras, poluição, doenças, uso 
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insustentável e mudanças climáticas globais (Gibbons et al., 2000). Além disso, 

recentemente Böhm et al. (2013) avaliou o estado de conservação dos répteis do mundo, 

e argumentou que fontes de ameaça, tais como a perda de habitat pela agricultura, e a 

extração e sobre-exploração de madeira, irão futuramente moldar o destino desses 

animais. Embora os efeitos das atividades humanas sobre os répteis ainda sejam pouco 

conhecidos, a perda de habitat parece ser a mais séria ameaça para esse grupo (Dodd, 

1987). Dentre esses animais, as serpentes possuem implicações ainda mais preocupantes. 

Pouco se conhece sobre a história natural da maioria das espécies de serpentes no Brasil, 

principalmente por apresentarem longos períodos de inatividade, serem difíceis de 

observar e viverem em baixas densidades (Seigel, 1993). O que torna muito difícil a 

avaliação da vulnerabilidade à extinção das espécies de acordo com os critérios 

estabelecidos pela IUCN. 

2. Objetivos 

No presente estudo, propomos avaliar a vulnerabilidade a extinção das espécies 

de serpentes que ocorrem no Centro de Endemismo Pernambuco, utilizando fatores 

intrínsecos (que consistem em atributos ecológicos característicos das espécies) e 

fatores extrínsecos (que consistem em fatores decorrentes da atividade humana) que 

podem influenciar na sobrevivência das serpentes, com o intuito de responder as 

seguintes questões: 

(a) Quais são as espécies de serpentes vulneráveis e ameaçadas de extinção no centro 

de endemismo Pernambuco? 

(b) Quais são os fatores que mais contribuem para a vulnerabilidade à extinção dessas 

espécies? 

(c) Quão filogeneticamente conservativa é a vulnerabilidade a extinção das serpentes 

que ocorrem no centro de endemismo Pernambuco? 

(d) Quantas e quais são as espécies de serpentes vulneráveis e ameaçadas do centro 

de endemismo Pernambuco estão efetivamente protegidas pelo atual sistema de 

UC’s?  

(e) Quais são as áreas prioritárias para conservação das espécies de serpentes 

ameaçadas nessa região?  
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Proposta de Capítulo 1: Serpentes do Centro de Endemismo Pernambuco: Estado 

atual de conhecimento  

Objetivos específicos: Inventariar as espécies de serpentes, registradas no Centro de 

Endemismo Pernambuco, determinando seus aspectos de taxonomia, história natural e 

distribuição geográfica das espécies, baseado em informações de literatura e de registros 

provenientes de coleções científicas.  

Proposta de Capítulo 2: Determinação do “status” de conservação das serpentes do 

Centro de Endemismo Pernambuco 

Objetivo específicos: Avaliar a condição de conservação das espécies de serpentes que 

ocorrem na Floresta Atlântica, ao Norte do Rio São Francisco; analisar os principais 

fatores que podem ameaçar a viabilidade das populações, bem como o grau de 

vulnerabilidade das espécies que ocorrem nessa região; classificar as espécies em grupos 

vulneráveis a ameaças específicas e analisar como os resultados obtidos nesse estudo se 

comparam com as listas de espécies ameaçadas preexistentes. 

Proposta de Capítulo 3: Áreas Prioritárias para a Conservação das serpentes 

ameaçadas do Centro de Endemismo Pernambuco: Uma análise de lacunas 

Objetivo específicos: Identificar quais espécies de serpentes consideradas vulneráveis e 

ameaçadas do Centro de Endemismo Pernambuco não estão efetivamente protegidas pelo 

atual sistema de Unidades de Conservação; identificar áreas-chave para a conservação 

dessas espécies nessa região e ajudar a propor medidas conservacionistas.   

3. Justificativa 

Para a conservação das espécies, torna-se de extrema importância tanto o 

conhecimento detalhado sobre sua história natural e sua biologia, quanto informações 

sobre a sua distribuição geográfica e seu potencial de ocorrência (Papes & Gaubert, 2007). 

Teorias ecológicas, bem como numerosos trabalhos de campo, vêm demonstrando que as 

espécies que apresentam determinadas características biológicas, como por exemplo, um 

maior tamanho do corpo, baixo sucesso reprodutivo, alta especialização e baixas taxas de 

dispersão, devem ser mais suscetíveis a mudanças de habitat, e por isso, são mais 

vulneráveis à extinção (Santos et al., 2006). 

Apesar da ampla destruição da vegetação e paisagens naturais do Brasil, 80 espécies 

de répteis se encontram na lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção divulgadas 
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pelo Ministério do Meio Ambiente e ICMBIO no ano de 2014, sendo apenas 28 serpentes 

(Portarias MMA nº 444/2014 e nº 445/2014). A escassez de conhecimento sobre as 

serpentes, torna difícil a avaliação desses animais de acordo com os critérios estabelecidos 

pela IUCN, que dependem em grande parte de parâmetros populacionais, como tamanho 

das populações. Métodos consistentes para a determinação e desenvolvimento de 

estratégias de manejo e conservação para esse grupo, raramente têm sido realizados 

(França & Araújo, 2006), e a maioria se concentram em espécies raras ou especialistas de 

habitat (Webb & Shine, 1997). O método criado por Filippi & Luiselli (2000) para 

analisar o status de conservação das serpentes da Itália e posteriormente utilizado por 

França & Araújo (2006) para as serpentes do Brasil central e por França (2015) para as 

serpentes da Paraíba, leva em consideração atributos ecológicos e não ecológicos que 

fazem as espécies serem vulneráveis à extinção. Estudos que abordam esses atributos, 

realizados em áreas restritas ou em grupos pequenos de organismos, permitem detectar 

quais fatores tornam algumas espécies mais vulneráveis a extinção do que outros (Dulvy 

& Reynolds, 2002; Reed & Shine, 2002). A importância da metodologia proposta por 

Filippi & Luiselli (2000), ainda é mais evidente, quando consideramos as espécies para 

quais ainda não existem dados demográficos suficientes para que os critérios utilizados 

pela IUCN sejam utilizados de forma mais adequada (Vettorazzo, 2009). Além disso, 

quando esses estudos são realizados com grupos nos quais as relações filogenéticas são 

pelo menos minimamente conhecidas, como as serpentes, torna-se possível averiguar o 

quão conservativo é a vulnerabilidade a extinção em algumas linhagens (Purvis, et al., 

2005).  

 Devido a extensa degradação da Floresta Atlântica, principalmente na região 

encontrada no Centro de Endemismo Pernambuco, esperamos encontrar uma alta riqueza 

de espécies de serpentes vulneráveis e ameaçadas de extinção nessa área. Ainda, como as 

Unidades de Conservação existentes nessa região apresentam-se em um baixo número e 

geralmente em tamanhos pequenos, esperamos que muitas espécies ameaçadas não 

estejam contempladas dentro das Unidades de Conservação. 

Uma série de fatores como tamanho do corpo, fecundidade, amplitude da dieta, 

utilizados em avaliações de vulnerabilidade à extinção, refletem fortemente a filogenia e, 

por esse motivo, é esperado que os índices de vulnerabilidade resultantes dessa avaliação 

apresentem sinal filogenético. 
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As informações que serão geradas ao longo dessa pesquisa irão contribuir com o 

conhecimento sobre diversidade, distribuição e conservação das serpentes presentes nessa 

área tão importante da Floresta Atlântica. Além disso, os resultados obtidos na pesquisa 

serão utilizados como subsídios para a indicação de novas áreas prioritárias para 

conservação dessas espécies no centro de endemismo Pernambuco (Capítulo 3). 

4. Material e Métodos 

4.1 Área de Estudo 

A área de estudo compreende a Floresta Atlântica ao norte do Rio São Francisco, 

a qual corresponde o centro de endemismo Pernambuco (Prance, 1982), situado entre os 

Estados de Alagoas e Rio Grande do Norte. Este setor tem uma especial importância 

biogeográfica, por apresentar encraves de florestas úmidas em meio a floresta seca 

(Andrade-Lima, 1982). O Centro de endemismo Pernambuco corresponde a região mais 

degradada e menos conhecida de toda a Floresta Atlântica (Coimbra-Filho & Câmara, 

1996), ainda assim, vem demonstrando uma alta riqueza de espécies, com mais de 2/3 de 

todas as espécies e subespécies de aves que ocorrem na Floresta Atlântica, e outros grupos 

como répteis e anfíbios, apresentam também riqueza elevada (Roda, 2003; Pôrto et. al., 

2006). Parte desta riqueza é decorrente das relações históricas com a Floresta Amazônica 

e com outros setores da Floresta Atlântica brasileira (Pôrto et. al., 2006). 

De acordo com Uchoa Neto e Tabarelli (2002), o Centro de Endemismo 

Pernambuco (Figura 1) apresenta a maior quantidade de área remanescente de Floresta 

Atlântica no estado de Pernambuco (1.363,23 km²), seguido pelo estado de Alagoas 

(807,95 km²), Rio Grande do Norte (567,67 km²) e Paraíba (566,09 km²). 
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Figura 1: Mapa de localização do Centro de Endemismo Pernambuco, e dos seus remanescentes 

florestais. 

4.2 Coleta de Dados 

Os dados utilizados nesse estudo serão provenientes de pesquisas bibliográficas 

em acervos científicos e de coleções científicas (Coleção Herpetológica do Instituto 

Butantan - IBSP; Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo - MZUSP; Museu 

Nacional do Rio de Janeiro – MNRJ; Coleção Herpetológica da Universidade Federal da 

Paraíba - UFPB; Coleção Herpetológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

- CHBEZ; Coleção Herpetológica do Museu de História Natural da Universidade Federal 

de Alagoas – MUFAL; Coleção Herpetológica da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco – CHUFRPE).  

As informações de história natural das espécies como dieta, uso do habitat, 

tamanho da ninhada serão obtidas a partir de dados pessoais, registros das coleções e das 

informações bibliográficas. 

4.3 Avaliação de Vulnerabilidade à Extinção 

Para avaliar a vulnerabilidade à extinção das espécies de serpentes que ocorrem 

no Centro de Endemismo Pernambuco, será utilizada a metodologia proposta por Filippi 

& Luiselli (2000), com modificações sugeridas por França & Araújo (2006) e Vetorazzo 

(2009). Além disso, será realizada uma revisão do índice de vulnerabilidade utilizado 

nessa metodologia, de modo que os fatores de ameaça que apresentem um efeito maior 

sobre a viabilidade das populações tenham maior importância no índice do que outros.  
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De acordo com essa metodologia, serão produzidos índices de vulnerabilidade a 

extinção a partir de fatores que podem influenciar a sobrevivência das populações de 

serpentes. Para cada espécie, os fatores de ameaças irão variar entre as categorias de 0 

(menor risco) a 3 (maior risco). Os fatores de ameaça, juntamente com a justificativa da 

utilização e as categorias definidas, estão descritos detalhadamente a seguir: 

1. Comprimento total do corpo: É baseado no princípio de que espécies maiores 

tendem a ocorrer em menor densidade, a possuir maiores áreas de vida e a atingir a 

maturidade sexual tardiamente, consequentemente são mais vulneráveis quando há 

intervenções humanas negativas em seus hábitats (McKinney, 1997; Purvis et al., 2000; 

Dulvy & Reynolds, 2002). As categorias são: 0 = pequenas (<50 cm); 1 = medianas (51-

100 cm); 2 = médias (101 – 150cm); 3 = grandes (>150 cm). 

2. Tamanho da ninhada (número de ovos ou filhotes por ninhada): É baseado no 

princípio de que espécies que apresentam baixa fecundidade são mais vulneráveis à 

extinção, pois se essa espécie sofre uma grande diminuição no tamanho de sua população, 

ela teria mais dificuldade para recuperar o seu tamanho original (McKinney, 1997; Purvis 

et al., 2000; Webb et al., 2002). As categorias são: 0 = >15; 1 = 10-15; 2 = 5-10; 3 = <5. 

3. Amplitude da dieta: É baseado no princípio de que espécies que possuem dieta mais 

especialistas são mais vulneráveis a extinção, devido a possibilidade de perda de presa, 

ou destruição do habitat de sua presa (McKinney, 1997; Purvis et al., 2000; Boyles & 

Storn 2007). As presas são: Insetos e ovos; moluscos e anemídeos; diplópodes e 

chilópodes; peixes; anfíbios; anfisbaenídeos; lagartos; serpentes; aves; roedores. 

Categorias adaptada de França e Araújo (2006): 0 = generalistas (> 4 tipos de presas); 1 

= menos generalistas (=3 tipos de presas); 2 = médio especialista (=2 tipos de presas); 3 

= especialista (= 1 tipo de presa). 

4. Amplitude do Habitat: É baseado no princípio de que espécies que utilizam hábitats 

de forma mais especializada são mais vulneráveis a extinção, pois tendem a ter menor 

capacidade de suportar perturbações provocadas pela ação antrópica em seus hábitats 

(Purvis et al., 2000; Primack & Rodrigues, 2001). Espécies encontradas em um número 

maior de habitats são menos vulneráveis a extinção. As categorias são: 0 = generalista; 1 

= menos generalista; 2 = médio especialista; 3 = especialista. 

5. Hábitos (HT): É baseado no princípio de que espécies que possuem hábitos mais 

secretos como fossoriais e criptozoicos tendem a ser menos vulneráveis a extinção, pois 
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seriam menos vistas por predadores e menos mortas pelo homem (França & Araújo, 

2006). As categorias são: 0 = fossorial; 1 = criptozóica e aquática; 2 = arborícola e/ ou 

semi-arborícola; 3 = principalmente terrestre. 

6. Amplitude da distribuição no centro de endemismo Pernambuco: É baseado no 

princípio de que espécies que possuem uma área de vida menor são mais vulneráveis a 

extinção, pois áreas de distribuição pequenas não permitem grandes densidades 

populacionais, o que pode influenciar na probabilidade de persistência das populações, 

limitando seu potencial de sobrevivência em uma crise de extinção (Purvis et al., 2000; 

Primack & Rodrigues, 2001). As categorias são: 0 = Apresenta distribuição ampla;  1 = 

Menos Ampla; 2 = Médio restrita; 3 = Restrita.  

7. Adaptabilidade a ambientes alterados: É baseado no princípio de que espécies que 

não conseguem suportar ambientes alterados pelo homem tendem a ser mais vulneráveis 

à extinção, pois têm menor capacidade de permanecer em um determinado lugar, se essas 

alterações ocorrem (Filippi & Luiselli, 2000). As categorias são: 0 = totalmente adaptada 

(encontrada principalmente em ambientes urbanos); 1 = adaptada (encontrada em 

subúrbios se há ambiente natural próximo); 2 = pouco adaptada (encontrada 

principalmente em áreas protegidas); 3 = nunca adaptada (encontrada apenas dentro de 

Unidades de Conservação). 

8. Raridade na Floresta Atlântica do Centro de Endemismo Pernambuco: É baseado 

no princípio de que populações pequenas e isoladas são mais vulneráveis a extinção, pois 

sofrem endogamia (consanguinidade) acelerada, estão mais sujeitas a efeitos estocásticos 

e deriva genética, levando a perda de variabilidade (Primack & Rodrigues, 2001; Piratelli 

& Francisco, 2013). As categorias serão complementadas com base na porcentagem da 

quantidade de espécimes registrados na Região de Estudo. As categorias são: 0 = comuns; 

1 = menos comuns; 2 = quase raros; 3 = raros. 

9. Cor da Espécie: É baseado no princípio de que espécies com padrão de coloração 

mais parecidos com as espécies que causam temor, são mais vulneráveis a extinção, pois 

seriam mais mortas pela população (França & Araújo, 2006). 0 =Apenas uma cor; 1 = 

listras e manchas não uniformes; 2 = manchas dorsais uniformes (viperídeos); 3 = tríades 

vermelho, preto e branco (coral).  

10. Atropelamento: Espécies que nunca foram encontradas mortas nas estradas das 

cidades são menos vulneráveis a extinção (França & Araújo 2006). Os dados de índice de 
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atropelamento de serpentes em estradas serão adquiridos principalmente da literatura e 

dados pessoais. As categorias são: 0= Nunca encontrada atropelada; 1 = Raramente 

atropelada; 2 = Atropelada; 3 = Muito atropelada. 

Além dos fatores de ameaça já descritos, propomos utilizar outros fatores de ameaça, 

como o “Índice médio de influência humana ao longo da distribuição das espécies”, que 

irá levar em consideração o grau de urbanização na área de distribuição das espécies, e a 

“Porcentagem de áreas protegidas dentro da distribuição das espécies”, que supõe que as 

espécies que apresentam área de distribuição sobreposta com áreas protegidas, tem menor 

risco de extinção. Esses dois fatores de ameaça foram recentemente utilizados por 

Gaiarsaa et al. (2015). 

4.4 Análises estatísticas 

4.4.1 Capítulo 2: Status de conservação das espécies de serpentes 

Para a determinação dos níveis de ameaça das espécies, serão calculadas as médias 

dos escores para todos os fatores de ameaça, como realizado no método proposto por 

Filippi & Luiselli (2000).  

Para avaliar a vulnerabilidade entre as famílias de serpentes, iremos realizar uma 

Análise de Variância (ANOVA), sendo a normalidade verificada com o teste de Shapiro-

Wilk. 

Será utilizado a Análise de Componentes Principais (ACP) e Análise de 

Agrupamento para avaliar como as espécies estão classificadas em termos da similaridade 

às ameaças especificas. A ACP será executada após a rotação ortogonal Varimax, para 

uma melhor interpretação dos dados, como realizado por Filippi & Luiselli (2000) e 

França & Araújo (2006). E a análise de agrupamento será executada utilizando o modelo 

UPGMA, que resulta em um dendrograma de classificação hierárquica aglomerativa. 

Todas as análises serão realizadas com auxílio do software R, versão 3.2.0. 

4.4.2 Capítulo 3: Análise de Lacunas (Gap Analysis) 

A análise de lacunas será realizada com base nos trabalhos de Rodrigues et al. 

(2003) e Paglia et al. (2004), referente a uma análise de lacunas em escala global e na 

Floresta Atlântica, respectivamente. A análise combina dados sobre a distribuição de 

espécies e de unidades de conservação, com intuito de identificar prioridades para a 

expansão desse sistema. Essas prioridades serão baseadas em medidas de “importância” 
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de uma dada unidade de planejamento, para que um conjunto definido de metas de 

conservação seja alcançado. Os cálculos serão realizados utilizando o software C-Plan 

(NSW-NPWS, 2001). 

Nesse capítulo, serão considerados como alvos para a conservação, as espécies de 

serpentes consideradas vulneráveis e ameaçadas de acordo com o capítulo 2. Os dados 

sobre a distribuição destas espécies serão compilados com base na literatura e registros 

de ocorrência das coleções científicas já citadas. 

Como realizado por Rodrigues et al. (2003), as metas de conservação serão 

definidas como uma porcentagem da área de ocorrência potencial das espécies a ser 

coberta por UC’s. Espécies de distribuição restrita, terão metas de conservação definidas 

como 100% da sua área total de ocorrência, ou seja, toda a área de distribuição deve estar 

contida em UC’s. Espécies consideradas de distribuição ampla, terão metas de 

conservação definidas em 10% da sua área total de ocorrência. Serão consideradas 

“espécies-lacuna” aquelas que apresentarem até 20% de sua meta de conservação 

atingida. As que atingirem entre 20 a 90% da meta serão consideradas “parcialmente 

protegidas” e, acima de 90%, a espécie será considerada “protegida”. 

Levando em consideração que o programa requer a definição de unidades de 

planejamento para o cálculo da ‘insubstituibilidade’ das áreas prioritárias para se 

conseguir as metas de conservação, uma grade regular baseada em coordenadas 

geográficas será utilizada. Cada célula dessa grade, que cobrirá toda área do Centro de 

Endemismo Pernambuco, terá o tamanho de 15 km por 15 km assim como o trabalho de 

Paglia et al. (2004). Posteriormente será sobreposta a essa grade as unidades de 

conservação de proteção integral. Cada célula (15 km x 15 km) e também cada Unidade 

de Conservação é considerada como uma unidade de planejamento no programa C-Plan. 

As Unidades de planejamento serão previamente definidas como “Reservadas” (unidade 

de planejamento que já se encontra protegida por UC’s), ou “Disponíveis” (unidade de 

Planejamento que poderá ser selecionada pelo programa como localidade potencial para 

a conservação). 

Os limites das Unidades de Conservação estão disponibilizados em formato de 

polígono pelo Ministério do Meio Ambiente 

(http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm). O shapefile das UC’s que não se 

encontrarem no arquivo do MMA serão criados a partir da imagem do Google Earth, que 

será georreferenciada no programa ArcGIS 10.1. 
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As Medidas de “importância” serão definidas como probabilidades que irão 

refletir a relevância de uma determinada unidade de planejamento para que um conjunto 

de metas de conservação seja alcançada (Pressey, 1994). Os valores de importância 

variam de zero (quando a uma unidade de planejamento não for importante para que a 

meta de conservação seja alcançada) a 100% (quando a unidade de planejamento não 

apresenta substitutos, sendo essencial para que a meta de conservação seja atingida). 

Posteriormente será criado um mapa onde serão evidenciadas as unidades de 

planejamento com os maiores valores de importância para o cumprimento das metas de 

conservação. 

5. Dificuldades e Riscos  

As dificuldades encontradas na realização dessa pesquisa serão mínimas. Serão 

utilizados principalmente dados provenientes de museus e coleções (para a maioria já 

temos acesso aos dados), de literatura, como também de trabalhos de campo prévios.  

6. Fontes de Apoio e Financiamento 

Caso o projeto de doutorado seja aprovado, o mesmo terá apoio logístico do 

projeto de pesquisa intitulado de: “História natural, distribuição espacial, estado de 

conservação e determinação de fatores que estruturam taxocenoses de serpentes no 

litoral da Paraíba”, sob a coordenação do professor Dr. Frederico Gustavo Rodrigues 

França (professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba, campus IV).  Assim, 

conto com a infraestrutura física (laboratório, computador para análises, material de 

campo) e ocasionalmente de veículo para coletas pontuais e visitas às Unidades de 

Conservação.  
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8. Cronograma de Execução 

 O cronograma com o ano e os meses de cada atividade realizada ao longo do 

Doutorado está apresentado detalhadamente a seguir.  

2016-2017 Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out Nov Dez Jan Fev 

Pesquisa 

Bibliográfica 
            

Cursar disciplinas             
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Estágio Docência             

2017-2018 Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out Nov Dez Jan Fev 

Pesquisa 

Bibliográfica 
            

Coleta de dados 
(Visitar as Coleções) 

            

Análise Preliminar 

dos Dados 
            

Elaboração da 

qualificação 
            

Qualificação             

2018-2019 Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out Nov Dez Jan Fev 

Pesquisa 

Bibliográfica 
            

Doutorado 

Sanduíche 
            

Análise dos dados             

Elaboração da Tese             

2019-2020 Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out Nov Dez Jan Fev 

Pesquisa 

Bibliográfica 
            

Elaboração da Tese             

Defesa             

 

9. Plano de Atividades Extracurriculares: 

Ao longo do Doutorado, os resultados preliminares dessa pesquisa serão 

apresentados em congressos nacionais e internacionais. Neste momento estão sendo 

redigidos e finalizados os manuscritos do mestrado para publicação. Além disso, serão 

desenvolvidos artigos científicos durante esse período, provenientes dessa pesquisa, a 

serem submetidos para periódicos de alto impacto, como a Biological Conservation 

(ISSN 0006-3207), Conservation Biology (ISSN 0888-8892), Biodiversity and 

Conservation (ISSN 0960-3115).  

Anuência do orientador: De acordo com a proposta da candidata ao doutorado Rafaela 

França: 

 


