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A fragmentação dos ecossistemas florestais é um fenômeno global. Atin-
ge a quase totalidade dos biomas. No caso das florestas tropicais, a fragmen-
tação é particularmente grave, pois constitui um importante fator de empo-
brecimento biológico. Além de suas graves conseqüências  para a conserva-
ção da biodiversidade, a fragmentação florestal compromete uma série de
funções ecológicas dos ecossistemas florestais, incluindo: manutenção e se-
qüestro de carbono, conservação dos recursos hídricos, fornecimento de
espaço para recreação e ecoturismo e fornecimento de inimigos naturais pa-
ra pragas e doenças agrícolas. Apesar de freqüentemente não valoradas de
forma apropriada, essas funções ecológicas possuem expressiva dimensão
econômica. A fragmentação dos ecossistemas florestais representa, portan-
to, sérios  prejuízos econômicos e uma contradição com os objetivos do de-
senvolvimento sustentável, consagrado na Rio-92.

Apesar da sua grande importância, apenas recentemente o processo de
fragmentação de ecossistemas tropicais tem despertado a atenção dos meios
acadêmico, governamental, ambientalista e empresarial. O interesse, entre-
tanto, tem crescido rapidamente. O número de palestras sobre fragmenta-
ção tem crescido em eventos de quase todas as áreas das ciências naturais.
Tem crescido também o interesse de cientistas sociais, refletindo a clara
necessidade de abordagens interdisciplinares para uma compreensão holística
do processo de fragmentação. Além disso, tem crescido rapidamente o nú-
mero de ações conservacionistas direcionadas para a minimização dos pro-
blemas relacionados com a fragmentação de ecossistemas florestais. Essas
ações vêm sendo desenvolvidas por entidades ambientalistas, empresas e
produtores privados e instituições governamentais. O financiamento dessas
atividades tem crescido de forma expressiva. Um notável exemplo foi o edital
de 1998 do PROBIO (Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da
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Diversidade Biológica Brasileira) do Ministério do Meio Ambiente que, em
parceria com o CNPq, destinou verba para projetos voltados para o estudo
do processo e desenvolvimento de tecnologias para atenuar as conseqüên-
cias do processo de fragmentação.

Infelizmente a disponibilidade de literatura científica sobre a fragmenta-
ção de ecossistemas florestais não tem acompanhado o crescimento do in-
teresse em relação ao tema. Esse problema é ainda mais grave quando consi-
derada a literatura disponível em português, sobre a fragmentação de ecos-
sistemas florestais brasileiros. O objetivo dessa publicação é contribuir para
preencher parte dessa lacuna. Trata-se de uma coletânea que reúne alguns
dos mais expressivos grupos de pesquisas do país. Os trabalhos foram apre-
sentados durante o II Simpósio sobre Ecologia e Manejo de Fragmentos Florestais,
promovido pelo IPEF/ESALQ, através do Programa Temático de Gestão
Ambiental- PCNAT, em Piracicaba, em novembro de 1997.

Sendo a primeira coletânea de trabalhos científicos sobre a fragmenta-
ção de ecossistemas florestais publicada no Brasil, as expectativas são gran-
des. Primeiro, esperamos que os resultados apresentados pelos autores des-
pertem e agucem a curiosidade dos pesquisadores das diversas áreas das
ciências naturais e sociais. Segundo, gostaríamos que a gravidade dos pro-
blemas relacionados com a fragmentação despertasse um crescente interes-
se de instituições financiadoras de pesquisas e ações conservacionistas.

Depois, seria desejável que esse tema encontrasse um maior espaço no
processo de reformulação dos currículos de todos os níveis de ensino. Final-
mente, esperamos que os resultados apresentados aqui sirvam como
catalisadores de mudanças nas políticas públicas que afetam os fatores con-
dicionantes do processo de fragmentação. Quem sabe assim poderemos
manter viva a esperança de reverter o grave processo de fragmentação dos
ecossistemas florestais do Brasil.

Manifestamos nossos agradecimentos às instituições que apoiaram a re-
alização do II Simpósio sobre Ecologia e Manejo de Fragmentos Florestais: FAPESP
- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Secretaria de
Estado do Meio Ambiente - PROBIO/SP.
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