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Espécies  de  plantas  e  animais  vêm  apresentando  redução  no  número  e  na  distribuição
geográfica  de  suas  populações,  se  tornando  raras  e  restritas  a  poucos  habitats,  podendo
chegar a extinção. Um dos grandes desafios da conservação é identificar quantas espécies
estão  se  tornando  vulneráveis  à  extinção,  quem  são  essas  espécies  e  quais  as  condições
ecológicas  das  regiões  onde  elas  se  encontram.  Neste  trabalho  usamos  os  registros  de
espécies  de  árvores  da  floresta  Atlântica  nordestina  coletadas  nos  últimos  60  anos  de
pesquisas  botânicas  para  analisar  a  fragmentação  de  habitat  e  a  qualidade  da  vegetação
remanescente nas regiões onde se localizam espécies que possuem apenas uma população
conhecida (espécies vulneráveis na escala regional).  As análises foram realizadas a partir
da  localização  das  espécies  vulneráveis  em  sub-regiões  de  20x20  km  denominadas  de
unidades geoambientais,  cada uma foi  analisada quanto ao número de fragmentos,  a  área
media de cobertura vegetal e quanto Índice de Vegetação por Diferença Normalizada. Os
valores deste indicador variam de –1 a +1, de forma que quanto mais próximo de +1 maior
é  a  qualidade  da  vegetação.  As  192  espécies  com  apenas  uma  população  conhecida  se
distribuíram  em  37  UGs  da  floresta  Atlântica  nordestina.  Quando  comparada  com
unidades  geoambientais  sem  espécies  vulneráveis,  as  unidades  geoambientais  com
espécies  vulneráveis  apresentaram  maior  número  de  fragmentos  (223±102  vs.  130±113;
média  ±  DP),  maior  cobertura  da  vegetação  remanescente  (2,88±0,61  vs.  2,25±0,73)  e
maiores  valores  de  índice  de  vegetação  por  diferença  normalizada.  Isto  significa  que  as
espécies  vulneráveis  estão  localizadas  em  setores  conservados  da  floresta  Atlântica
nordestina.  Contudo,  as  Unidades  de  Conservação  da  floresta  Atlântica  nordestina  não
estão  protegendo  as  espécies  vulneráveis,  uma  vez  que  42,18% delas  estão  em  unidades
geoambientais  que  não  possuem  Unidades  de  Conservação.  Diante  dos  resultados,  a
criação de novas unidades de conservação é muito importante para proteção eficiente das
espécies vulneráveis.
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