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RESUMO 

A preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus Illiger, 1811) é uma espécie 

estritamente arborícola e florestal da Mata Atlântica classificada como vulnerável na 

lista nacional e internacional de espécies ameaçadas devido a sua restrita área de 

ocupação, causada pela perda e fragmentação de seu habitat. Com uma dieta pouco 

energética baseada em folhas, esta é uma das espécies mais letárgicas de mamíferos do 

mundo, com pouca mobilidade e baixa capacidade de dispersão por matrizes 

desflorestadas, tornando-a um bom modelo para estudos e ações de restauração de 

conectividade da paisagem. Suas características ecológicas aliada a fragmentação do 

habitat podem resultar em mudanças significativas na dinâmica populacional, levando à 

perda da diversidade genética e ao aumento da consanguinidade, fatores comumente 

associados a diminuição das populações e perigo de extinção. Análises prévias indicam 

que esta espécie ocorre comumente em paisagens com mais de 35% de cobertura 

florestal, declinando abruptamente a probabilidade de ocorrência em áreas mais 

desmatadas. Diante da já reconhecida necessidade de se preservar áreas florestadas para 

a manutenção de preguiças-de-coleira ainda existe pouco conhecimento sobre quais 

áreas são prioritárias para conservação e para a restauração da conectividade da 

paisagem principalmente em relação as populações ao norte de sua distribuição (Bahia e 

Sergipe), as quais foram menos estudadas. Em vista disso, o presente estudo tem por 

objetivo identificar áreas prioritárias para restauração da conectividade da paisagem e 

conservação da preguiça-de-coleira combinando modelos preditivos de distribuição e 

variáveis da paisagem a fim de direcionar ações de reflorestamento, sensibilização da 

comunidade local e conservação do habitat. 

 

INTRODUÇÃO 
 

A perda e fragmentação de habitats naturais são as principais ameaças à 

biodiversidade (Fahrig, 2003) podendo levar ao risco de extinção (Reed e Frankham, 

2003). Espécies especialistas em florestas, com baixa capacidade de dispersão e 

pequenas populações podem ser mais sensíveis a fragmentação e perda de habitat 

(Ferraz et al., 2007; Nathan et al., 2008). A preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus, 

Illiger, 1811) é uma espécie de mamífero arborícola endêmico da Mata Atlântica 

(Moreira et al., 2014) classificada como “vulnerável” à extinção (Chiarello e Moraes-

Barros, 2014; Chiarello, 2018), principalmente devido a sua restrita área de ocupação e 

contínua perda e fragmentação de seu habitat (Chiarello et al., 2015). Esta é uma 

espécie folívora altamente dependente de florestas (Santos et al., 2019a), vivendo nos 

estratos superiores de ambientes florestais com alta densidade de vegetação (Falconi et 

al., 2015). Devido a extrema adaptação a vida arborícola e folívora, preguiças do gênero 

Bradypus possuem baixa capacidade e velocidade de dispersão através de ambientes 

não florestados (Santos et al., 2019a, Garcés-Restrepo et al., 2017) e quando 

atravessam, se tornam bastante vulneráveis ao ataque de predadores, caça e 

atropelamentos (Doherty et al., 2017). Tais características intrínsecas, as tornam 

relativamente bons modelos para estudos e planos de conectividade de habitat, podendo 

servir como espécie “guarda-chuva” em ações de restauração da conectividade 

funcional da paisagem (Garcés-Restrepo et al., 2017).  

As populações de preguiça-de-coleira estão declinando consideravelmente em 

ambientes nos quais a paisagem no entorno (500 m) possuem coberturas vegetais 

menores que 35%, e raramente ocorrem em coberturas menores que 20% (Santos et al., 



2019a). Além disso, na região de ocorrência desta espécie estima-se que exista ~17% de 

habitat remanescente, os quais mais de 80% são pequenos em tamanho (<50 ha) e 

podem ser rapidamente perdidos nos próximos anos (Ribeiro et al., 2009, Giné e Faria, 

2018). Entre o norte da Bahia e sul de Sergipe encontra-se uma das unidades evolutivas 

(identificadas por Schetino et al., 2017) menos estudadas desta espécie. A região abriga 

poucas áreas protegidas, baixa cobertura florestal  e altas taxas de desmatamento 

(Fundação SOS Mata Atlântica e INPE, 2020). Como oportunidade, existem na região 

alguns blocos florestais de considerável extensão que podem atuar como “fortalezas” 

para a espécie (Moreira et al., 2014), como a reserva Sapiranga, Município de Mata de 

São João, onde esforços de pesquisa e conservação estão sendo empregados pelo 

Instituto Tamanduá (http://www.tamandua.org/) e parceiros. 

Identificar áreas importantes para a conservação da preguiça-da-coleira e 

restauração da conectividade de seu habitat é uma das ações listadas no plano de ação 

nacional para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça-da-coleira da 

(PAN PPMA) (ICMBio, 2018), o qual a UESC tem assessorado. Considerando que 

estabelecer áreas protegidas (Arroyo-Rodríguez et al. 2020) e corredores de habitat 

(Saunders et al., 1991) são fundamentais para a manutenção e recuperação dos 

processos evolutivos e de viabilidade das espécies em habitats fragmentados (Moritz, 

2002, Arroyo-Rodríguez et al. 2020), o projeto tem por objetivo identificar áreas 

prioritárias para a restauração da conectividade da paisagem e conservação da espécie-

alvo ao norte de sua distribuição, visando o direcionamento de ações de conservação e 

restauração do habitat. 

 

OBJETIVOS  
 

Identificar áreas prioritárias para a restauração da conectividade da paisagem e 

conservação do habitat da preguiça-de-coleira ao norte de sua distribuição (litoral norte 

da Bahia e sul de Sergipe), visando o direcionamento de ações de conservação e 

restauração em prol da espécie. 

Objetivos específicos  

● Identificar áreas prioritárias para conservação e restauração da paisagem ao longo da 

distribuição da preguiça-de-coleira com base em modelos e critérios de adequabilidade 

climática e adequabilidade de paisagem  

 

● Identificar e ordenar fragmentos com potencial para a manutenção de populações 

maiores de preguiça-de-coleira (potenciais “habitat-fontes”) na região focal com base 

em modelos e critérios de adequabilidade ambiental (variáveis de clima e paisagem) e 

tamanho de mancha florestal. 

 

● Avaliar potenciais caminhos de menor custo (least-cost distance) de dispersão de 

preguiças-de-coleira entre “habitat-fontes” da região focal com base na distância e 

resistência da matriz para gerar modelos de “corredores ecológicos” 

http://www.tamandua.org/


● Combinar as informações obtidas em forma de um planejamento espacial voltado para 

ações de conservação da preguiça-de-coleira e disponibilizá-lo para as instituições 

envolvidas e tomadores de decisão na conservação da biodiversidade local.  

 

 

METODOLOGIA  
 

1. Área de Estudo  

O estudo está sendo realizado ao norte da distribuição da preguiça-de-coleira, 

local que compreende a porção leste da Mata Atlântica delimitada pelo rio Paraguaçu e 

Baía de Todos-os-Santos em Salvador (-13°02’40’’) e pelo rio Sergipe (-10°76’00’’). 

Esta região apresenta uma cobertura florestal predominantemente composta por floresta 

ombrófila densa que se encontra altamente reduzida e fragmentada, bem como, uma 

pequena porção dos remanescentes florestais são protegidos por unidades de 

conservação (UCs) (Moreira et al., 2014, Fundação SOS Mata Atlântica/ INPE, 2020). 

A região abriga vinte UCs, das quais nove são Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN), quatro área de proteção permanente (APP), uma Reserva Extrativista, dois 

Parques Nacionais Municipais, um Parque Nacional, dois Monumentos Naturais e uma 

Floresta Nacional (CNUC). O clima predominante é o tropical litorâneo, caracterizado 

por ser quente e úmido com altos índices pluviométricos e temperatura média de 25°C 

(SEMARH, 2003) e boa parte da paisagem é ocupada, principalmente, por pastagem 

(Projeto Mapbiomas, 2019).  

2. Modelagem de distribuição e adequabilidade ambiental para a espécie 

Modelos preditivos de distribuição e adequabilidade climática e de paisagem 

para a espécie no presente (species distribution models - SDM) serão construídos com 

base em dados de ocorrência ao longo de sua área de distribuição e variáveis ambientais 

de clima e paisagem.  

Serão compilados dados de ocorrência da espécie-alvo através de buscas 

documentadas na literatura científica (Santos et al., 2019b; Chagas, 2009; Moreira, 

2014; Lara-Ruiz e Chiarello, 2005) e em bases de dados de coleções científicas 

disponíveis online, tais como Global Biodiversity Information Facility (GBIF: 

http://www.gbif.org); Biodiversity Information Serving Our Nation (BISON: 

https://bison.usgs.gov); Vertnet database (http://vertnet.org/), Integrated Digitized 

Biocollections (IDGBIO: https://www.idigbio.org), iNaturalist (INAT: 

http://www.inaturalist.org/), SpeciesLink (http://www.splink.org.br/). Ocorrências 

duplicadas, com coordenadas geográficas notoriamente errôneas ou próximas de outras 

ocorrências (< 1 km) serão removidas da base de dados. Para a modelagem de paisagem 

serão utilizados os pontos com precisão menor de 1.000 metros.  

Para a construção do modelo climático serão utilizados os dados de 19 variáveis 

climáticas obtidos da plataforma Worldclim versão 2.1 (www.worldclim.org) com 

resolução de 30 segundos (~1 km²). As variáveis de paisagem serão obtidas do 

Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação (LEEC/UNESP). São elas: tamanho de 

mancha, porcentagem de cobertura florestal, distância de borda e conectividade 

funcional com 180 m de distância. Para ambos modelos será feita uma análise de 

componentes principais (PCA) a fim de reduzir os efeitos de correlação das variáveis. 

A partir destes dados serão construídos SDMs utilizando os algoritmos: máxima 

entropia (MaxEnt 3.4.1) (Phillips et al., 2006, 2017, 2018), Random Forest (Breiman, 



2001), Modelo Aditivo Generalizado (GAM) (Hastie e Tibshirani, 1990), Bioclim (Nix, 

1986), Domain/Gower (Carpenter et al.,1993), Mahalanobis (Farber and Kadmon, 

2003) e Máquina de Vetores de Suporte (SVM) (Tax and Duin, 2004).  

Os modelos serão calibrados para a área total de ocorrência da espécie com um 

buffer de 20% (Barve et al. 2011) em torno do mínimo polígono convexo dos pontos de 

ocorrência. Os pontos de ocorrência serão aleatoriamente separados em 70% para treino 

e 30% para teste e serão feitas dez réplicas de cada algoritmo totalizando setenta 

modelos. 

Por fim os modelos serão avaliados pelo valor do TSS (Allouche, et. al, 2006), 

baseado no valor de limiar (threshold) conhecido como “máxima especificidade e 

sensitividade” (Liu et. al, 2016) e será  aplicado o método "ensemble” por média 

ponderada dos modelos com TSS maior que 0,5 (Allouche, et. al, 2006) a fim de obter-

se o melhor modelo. Adicionalmente, será aplicado o valor de limiar de adequabilidade 

conhecido como “10-percentile threshold” para gerar um modelo binário distinguindo 

áreas adequadas e não adequadas, definindo os limites da distribuição da espécie na área 

de estudo. 

 

3. Identificação de áreas para conservação e restauração 

A partir dos modelos obtidos no item anterior (2), a fim de identificar áreas 

estratégicas para conservação e restauração ao longo da distribuição da espécie, será 

feita a análise nomeada EcoLand (Ferro e Silva et al., 2018; Santos et al., 2020; 

Rezende et al. 2020). Um gráfico de dispersão que combina valores de adequabilidade 

climática (no eixo x) e valores de adequabilidade de paisagem (no eixo y) será gerado. 

Através deste gráfico serão inferidas quais áreas podem ser classificadas em diferentes 

combinações de baixa (<0.5) ou alta (>0.50) adequabilidade de paisagem e baixa (< 0.5) 

ou alta (> 0.5) adequabilidade climática para a preguiça-de-coleira (4 categorias). Estas 

combinações serão mapeadas permitindo avaliar cada situação e sugerir a estratégia 

mais eficiente de conservação. Locais com alta adequabilidade climática e de paisagem 

deverão ser considerados prioritários para a conservação do habitat da espécie, enquanto 

locais com alta adequabilidade climática e baixa adequabilidade de paisagem deverão 

ser foco de estratégias de restauração como recuperação da conectividade da paisagem 

com objetivo de aumentar as oportunidades de dispersão e consequentemente os 

processos de colonização e fluxo gênico da espécie. 

A partir da área indicada como prioritária para conservação serão identificados 

os fragmentos que devem ser priorizados. Para isso será sobreposta uma camada 

vetorial com as unidades de conservação já existentes fornecido pelo Ministério do meio 

ambiente (http://mapas.mma.gov.br/i3geo/). Em seguida a partir do mapa de uso e 

cobertura de solo disponibilizado pelo Fundo Brasileiro de Desenvolvimento 

Sustentável (FBDS; http://geo.fbds.org.br/) será criado uma camada vetorial com os 

remanescentes de habitat para a espécie, considerando que apenas florestas nativas 

(categoria “formação florestal” na base de dados original) são habitats ocupados pela 

espécie nesta região. Então, serão identificados os fragmentos que ocupam a área e não 

se enquadram em nenhuma categoria de unidade de conservação. Estes fragmentos 

serão ordenados conforme seu tamanho sendo os maiores aqueles capazes de abrigar 

maiores populações (“hábitat-fonte”) e que dessa forma devem ser priorizados na 

conservação. 

 

http://geo.fbds.org.br/


4. Identificação de áreas para formação de “corredores ecológicos”  

Para identificar áreas que podem ser priorizadas para a formação de corredores 

ecológicos, ou seja, faixas lineares na matriz que conectam manchas de habitat (Puth & 

Wilson 2001), primeiramente criaremos um mapa de resistência à dispersão. Para isso, 

será enviado à especialistas da espécie (pesquisadores e auxiliares de campo 

experientes), um questionário no qual serão atribuídas notas de resistência referente a 

cada classe de uso e cobertura do solo presente na paisagem da área de estudo. 

Juntamente ao questionário, será encaminhado um arquivo de referência descrevendo 

cada uma das classes da paisagem. O especialista irá atribuir um valor de 0 a 100 para 

cada classe de uso, sendo 0 um ambiente sem restrições a passagem da preguiça e 100 

um ambiente extremamente resistente a passagem de animais da espécie. O valor 

mediano de resistência de cada classe de uso do solo será usado para reclassificar um 

mapa de uso do solo previamente construído, transformando-o em um mapa de 

resistência (raster de resistência). Para construção do mapa de uso do solo e 

posteriormente o de resistência, será usado o mapeamento disponibilizado pelo Fundo 

Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (FBDS  http://geo.fbds.org.br/). Os mapas 

do FBDS foram elaborados a partir da classificação de imagens de satélite RapidEye (5 

metros), do ano de 2013 em uma escala de 1:25.000. Eles possuem as seguintes classes 

de uso: formação florestal (florestas nativas), formação não-florestal (vegetação nativa 

não-florestal), silvicultura, área edificada, água e área antropizada. A partir das 

respostas fornecidas pelos especialistas e a resistência mediana conferida à cada tipo de 

uso da terra, será avaliada a necessidade de ser feito um refinamento da classe “área 

antropizada” em mais classes de uso já que esta classe engloba outras como agricultura 

e pastagem. Então, através de reclassificação, será criado o mapa de resistência usando 

o programa QGIS (QGIS Development Team, 2020). 

O programa Landscape Corridors (Ribeiro et al., 2017) será usado para modelar 

corredores ecológicos, o qual é baseado em algoritmos de distância com mínimo custo 

(least-cost distance ou path algoritms). Modelos de corredores serão construídos entre 

os remanescentes de alta prioridade para a conservação (“habitats-fonte”) da preguiça-

de-coleira identificados anteriormente. Estes serão usados como “fonte” e “destino”, em 

análises par a par, considerando o par mais próximo. Esta análise é feita com base na 

configuração da paisagem e requerimentos da espécie (mapa de resistência e 

fragmentos) considerando que corredores são espécie-específicos. Através de 

simulações, o programa Landscape Corridors (Ribeiro et al., 2017) irá somar todos os 

mapas criados resultando em um mapa final que informa quantos dos corredores 

simulados passam por cada pixel do mapa, sendo possível, dessa forma, identificar as 

rotas na matriz onde seria potencialmente mais eficiente a implantação de corredores 

ecológico. Serão realçados os locais mais adequados para a formação de corredores em 

regiões onde a restauração deve ser priorizada (alta adequabilidade e baixa cobertura 

florestal) e em regiões que visem conectar diferentes componentes (conjunto de 

florestas funcionalmente conectadas entre si).  

5. Modelo de priorização para comunicação à tomadores de decisão  

Um planejamento combinando os modelos obtidos será realizado apresentando a 

potencialidade dos fragmentos para a manutenção das populações (habitat-fonte) e do 

fluxo de indivíduos em ordem de prioridade, bem como, as áreas prioritárias para o 

estabelecimento de corredores ecológicos. Este material fornecerá sugestões de ações 

importantes para a área de estudo e será disponibilizado para as instituições envolvidas 

http://geo.fbds.org.br/


na conservação da biodiversidade local e de gestão ambiental, em forma de um 

planejamento espacial voltado para ações de conservação da preguiça-de-coleira na 

região norte de sua distribuição.  

 

ANÁLISE DOS DADOS 
Não está prevista a realização de análises estatísticas, todas as análises serão 

espaciais e encontram-se descritas na metodologia.  

 

IMPACTOS DO ESTUDO PARA A CONSERVAÇÃO 
 

A população de preguiça-de-coleira abrigada ao norte da Bahia e sul de Sergipe 

é uma das menos estudadas e conhecidas, havendo uma lacuna no conhecimento sobre a 

ocorrência desta espécie nesta região (Moreira et al. 2014, Hirsch e Chiarello, 2011). 

Além disso, a região possui baixíssima cobertura florestal, altas taxas de desmatamento, 

e poucas unidades de conservação (Moreira et al. 2014, Fundação SOS Mata Atlântica, 

INPE 2020), bem como, existem poucas instituições de pesquisa ou ambientalistas 

atuando na conservação da Mata Atlântica nesta região. Identificar áreas prioritárias 

para a conservação desta espécie é uma das ações do Plano de Ação Nacional (PAN) 

para a Conservação dos Primatas da Mata Atlântica e da Preguiça-de-Coleira (ICMBio, 

2018). Os resultados dessa pesquisa tem potencial para atender as ações do objetivo 

específico 1.1 e 1.7 do PAN. Logo, este estudo busca atender e dar suporte a uma 

demanda prática e atual para a conservação desta espécie ameaçada, reconhecida pelo 

ICMBio, e é inédito por ser o primeiro que almeja planejar a conservação desta unidade 

evolutiva (população norte da Bahia) da espécie-alvo.  

Em 2019, o Instituto Tamanduá (ONG), contando com o apoio da Universidade 

Estadual de Santa Cruz, parceria entre a Dra. Flávia Miranda e Dr. Gastón Giné, iniciou 

ações de pesquisa e conservação da preguiça-de-coleira na região norte da Bahia, com 

base na Reserva Sapiranga, município de Mata de São João. Entre as ações de 

conservação, está prevista a produção contínua de mudas em viveiros já ativos, para o 

reflorestamento e recuperação de áreas degradadas a fim de promover a conectividade 

da paisagem e ampliação do habitat disponível para as populações de preguiças-de-

coleira do norte da Bahia. Além disso, está previsto desenvolver ações de sensibilização 

e conscientização ambiental com os visitantes da Reserva Sapiranga e Parque Klaus 

Peters, bem como, com a comunidade local do entorno, para conscientizar sobre 

impactos negativos sobre a espécie, tais como a captura, o atropelamento, o 

desmatamento e o fogo. Embora todas estas ações sejam importantes, não há um 

planejamento espacial que oriente onde tais ações devem ser feitas, maximizando assim 

os esforços e a eficiência/eficácia das ações. Vale lembrar ainda, que ao utilizar a 

preguiça-de-coleira como espécie-bandeira, ou mesmo espécie-modelo de animal com 

restrita dispersão e vulnerabilidade em áreas abertas, ações de conservação para esta 

espécie tenderão a beneficiar outras espécies da Mata Atlântica (Garcés-Restrepo, 

2018).  

Dada a esta região da Bahia abrigar uma das mais ameaçadas populações da 

espécie-alvo, menos estudadas até o momento, juntamente com as oportunidades que 

estão sendo criadas para abordar as questões relacionadas à conservação de fauna local, 

este projeto utiliza de ferramentas e arcabouço teórico da ecologia para resolver 

questões práticas e diretas de conservação.  
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