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Resumo

A fragmentação de habitats é considerada a maior ameaça a biodiversidade global e sua
principal  causa  é  a  crescente  ocupação  e  transformação  de  paisagens  naturais  por
atividades antrópicas. Em paisagens fragmentadas a maior parte da biodiversidade está
isolada  em  pequenos  fragmentos  florestais,  pouco  estudados  e  historicamente
marginalizados  pelas  iniciativas  conservacionistas.  Uma  alternativa  para  fornecer
informações  ecológicas  relacionadas  a  ecossistemas  remanescentes  de  forma  rápida,
barata,  não-invasiva  e  cientificamente  viável  são  as  Avaliações  Ecológicas  Rápidas  –
AER. Os dados fornecidos pelas AERs podem ser sintetizados na forma de um Índice
de Integridade Biótica (IIB) que facilitam a execução de planos de manejo, projetos de
restauração  e  a  comunicação  com  o  público.  O  objetivo  deste  trabalho  consistiu  em
testar  a  eficiência  do  método  de  Avaliação  Ecológica  Rápida  (AER)  como  fonte  de
dados  para  constituir  um  IIB  com  ênfase  na  comunidade  vegetal  para  21  fragmentos
florestais situados no Norte do Paraná. Para tanto foram adotadas metodologias de AER
e  de  levantamento  fitossociológico.  A  AER  foi  utilizada  para  constituir  o  IIB
propriamente dito, e os inventários fitossociológicos forneceram a base para validação
do índice. A eficiência da AER como fonte de dados para o IIB foi testada por meio da
correlação entre  a  AER e abundância  total,  riqueza e  diversidade  de  espécies  nativas.
Os  dados  coletados  nos  levantamentos  fitossociológicos  e  nas  AERs  coletivas  foram
confrontados  por  meio  do  teste  de  correlação  de  Spearman.  O  teste  de  correlação  de
Spearman mostrou que a AER é uma fonte de dados eficiente para constituir  um IIB,
uma  vez  que  a  AER  apresentou  correlação  positiva  com  os  dados  do  inventário
fitossociológico.  Desta  forma,  podemos  dizer  que  a  AER  possibilita  a  aquisição  de
informações  ecológicas  confiáveis  de  forma  rápida  e  barata  e  pode  ser  adotada  por
organizações  governamentais  e  não-governamentais  engajadas  na  restauração  e
conservação de remanescentes florestais.
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