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INTRODUÇÃO:
Institucionalizada pelas leis complementares nº 870/2000 e nº 1.234/2014 (SÃO PAULO,

2000; 2014), a Região Metropolitana de Campinas (RMC) dispõe de acentuado crescimento urbano,

uma característica que, diante do panorama atual, tem trazido cada vez mais consequências

socioambientais para a região, com muitas áreas delimitadas como urbanizadas não condizentes

com as legislações vigentes, formando um tecido regional urbano disperso e fragmentado (MATIAS,

2020).

Diante disso, fragmentação da paisagem, subdivisão e perda de conectividade entre habitats

e diminuição de áreas florestais têm se tornado eventos cada vez mais frequentes, o que traz

implicações importantes para espécies-chave (keystone species) que são fundamentais para os

ecossistemas, como as onças-pardas (Puma concolor) (HUGGETT, 2000). Hoje os pumas possuem

cerca de 10% da cobertura vegetal nativa da RMC para sobreviverem, sendo a maioria desses

remanescentes fragmentos menores que 100 ha, porções insuficientes para suas áreas de vida,

podendo chegar até 15.500 ha de mata nativa (AZEVEDO et al., 2013; MAGIOLI; FERRAZ;

RODRIGUES, 2014).

Ainda que altamente generalistas e adaptáveis às condições adversas, com indivíduos

registrados caçando em cultivos de cana-de-açúcar, por exemplo, a sua plasticidade de habitat ainda

é algo indefinido, o que mantém a espécie na lista de ameaçadas de extinção (BREVIGLIERI;

LAUNDRÉ; ROMERO, 2017), transformando a RMC em uma localidade de pauta que não foge à

tendência. Consequentemente, reforça-se a necessidade de planos de gestão territorial que

busquem equilibrar o gerenciamento socioambiental e conservacional dos pumas e áreas verdes

com o planejamento urbano-regional da Região Metropolitana de Campinas.

Perante tal demanda, o presente trabalho realizou a análise, baseando-se na distribuição

espacial de dados de ocorrência, da presença de Puma concolor pela RMC com uso de técnicas de

geoprocessamento. Com isso, espera-se contribuir para uma maior compreensão da degradação

socioambiental na região, produzindo material cartográfico capaz de informar as localidades de

maior ocorrência e quais os tipos de ocorrência mais frequentes.

METODOLOGIA:
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Para a realização da pesquisa, começou-se pelo levantamento e revisão sistemática de

bibliografia, no qual 4.336 arquivos foram levantados, sendo uma amostra de 273 selecionados e,

com base na afinidade com o estudo, uma fração foi revista, analisada e incluída na bibliografia,

compondo então o arcabouço do estudo. Ademais, incluíram-se também leituras técnicas adicionais,

tais como os livros “Fundamentals of Biogeography” (HUGGETT, 2000) e “Manual técnico de uso da

terra” (IBGE, 2013).

Simultaneamente, um levantamento sistemático de dados online de ocorrências de

onças-pardas pela RMC foi realizado. Compilaram-se dados de jornais online, artigos, vídeos

amadores, monitoramentos de vigilância e campanhas de conscientização pela presença dos

animais nas redondezas. Como consequência, fundamentou-se um banco de dados

georreferenciado, denotando:

● Local da ocorrência (Cidade e bairro);
● Fonte e data do registro;
● Quantidade de animais envolvidos;

● Tipos de ocorrência;
● Entre outros fatores.

Figura 1 - Exemplo da tabela de dados resultado do levantamento de fontes online. Elaboração própria.

A etapa de geoprocessamento foi realizada no software ArcGIS Pro, constituída na utilização

e processamento dos dados tabelados em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG),

permitindo a elaboração de material cartográfico sintetizando as informações levantadas. Apoiado

nisso, surge a análise desse material que viabiliza o relacionamento das condições socioambientais

da região com a espacialização das ocorrências, agora visíveis e posicionadas no panorama da

região, apresentado sobre um mosaico de imagens do satélite CBERS-4A, utilizado para o estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Nos municípios de Campinas e Cosmópolis, com 39 e 18 ocorrências, respectivamente, é

possível observar a maior presença das onças-pardas na região, o que pode advir desses

municípios possuírem as maiores Áreas de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) (Mata de Santa

Genebra e Matão de Cosmópolis). Ainda, pode-se interpretar também o denotado por Lyra-Jorge et

al. (2010), que expõem que a intensidade de uso do habitat está diretamente relacionada com a

qualidade ambiental, sugerindo assim que as reservas em questão, mesmo em paisagem

fragmentada, ainda dispõem de qualidade ambiental suficiente para manter pumas, algo

surpreendente, dado que apenas 10% da cobertura nativa da região ainda resta, conforme Magioli,

Ferraz e Rodrigues (2014).
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Em contraponto, é válido ressaltar também que, das ocorrências homologadas no estudo, a

maioria são aparições e capturas fora das reservas, um fenômeno que pode expor a tendência

observada por Breviglieri, Laundré e Romero (2017) de que, uma vez em paisagens fragmentadas,

as onças-pardas tendem a moverem-se mais atrás de presas e melhores condições de caça. Tal

situação acaba por as colocar em risco exatamente por aumentarem as chances de contato com

meios antrópicos, que agem como filtros de fauna, configurando a maior ameaça para grandes

felinos no território nacional, levando os pumas a serem classificados como vulneráveis ao risco de

extinção (VU - C1) (LYRA-JORGE; RIBEIRO; CIOCHETI et al., 2010; AZEVEDO et al., 2013;

MAGIOLI; FERRAZ; RODRIGUES, 2014).

Desse modo, é notável a complexidade da

temática do comportamento das ocorrências

de Puma concolor pela região, pois sua maior

ocorrência dentro de áreas de reserva indica

que as ARIE ainda dispõem de qualidade

ambiental significativa, entretanto, ao mesmo

tempo, o elevado número de aparições e

capturas fora dessas reservas estabelece um

contraponto muito importante, podendo

sinalizar a necessidade de se rever as

quantidades e tamanhos dos fragmentos

florestais nos arredores das reservas. Isso se

deve por que tornam-se mais abundantes

casos de capturas e aparições em meios

urbanos, significa que os pumas estão

apresentando maior necessidade de

locomoção para se adaptarem aos meios de

caça, procurando serem mais ágeis e astutos que suas presas e também localidades de maior

abundância delas (BREVIGLIERI; LAUNDRÉ; ROMERO, 2017).

Essa condição de mais aparições é reforçada pelos dados coletados nesse estudo, que

indicam uma crescente de registros conforme o tempo, sendo, dos 93 registros coletados (o mais

antigo datado de 2002), 11 somente no ano de 2021. Ademais, é evidente também que, em média,

as ocorrências deram-se a 35 metros de remanescentes florestais, 300 metros de áreas de uso

agrícola (IBGE, 2013) e 1.000 metros de rodovias estaduais e federais, o que sinaliza o

comportamento observado por Lyra-Jorge, Ribeiro e Ciocheti et al. (2010) de onças-pardas caçarem

nas bordas dos fragmentos onde vivem, não sendo sensíveis às mudanças de paisagem, de fato

demonstrando suas características generalistas e agilidade para caça.

Contudo, tal comportamento apresenta-se com um preço, nesse caso, o aumento do contato

da vida selvagem com o meio antrópico, o que leva ao dilema dos gestores do planejamento

discutido por Dearborn e Kark (2010). Ele reside no fato de, em sistemas dominados pela ação
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humana, a definição de biodiversidade tender a ser controversa, pois muitas cidades foram

construídas sobre zonas de transição ecológicas, matas ciliares e outras locações ricas em espécies

e isso configura um desafio à gestão urbana. Como discutem, a problemática decorre da

necessidade de equilíbrio entre o desejável para o desenvolvimento urbano e o para a conservação

de determinadas espécies-chave.

Figura 3 - Presença de Puma concolor na Região Metropolitana de Campinas. Elaboração própria.

Portanto, conhecer o comportamento e a concentração das ocorrências de onças-pardas

possibilita a definição de estratégias para o gerenciamento urbano sem colocar em risco a

conservação da espécie. Assim, isso leva a crer que, tal como está sendo executada hoje, a gestão

territorial da Região Metropolitana de Campinas, voltada para o uso imobiliário especulativo do

território (MATIAS, 2020), tem colocado em risco a conservação de vida selvagem, fazendo com

que, cada vez mais, existam registros de animais, como pumas, aparecendo no meio ambiente

urbano e desenvolvendo hábitos sobre ele, algo que, como já discutido, os coloca em risco. Isso se

deve pela exposição das onças às espécies exóticas, atropelamentos, zooantroponoses (doenças

passadas de humanos para animais), entre outros, consequentemente, pondo também em risco a

população local que passa a ser sujeita ao convívio com os animais, levando a perigos de ataques,

antropozoonoses (doenças passadas de animais para humanos) e outras inconveniências.

CONCLUSÕES:
Diante do apresentado, fica claro que a problemática das onças-pardas na Região

Metropolitana de Campinas é extremamente complexa e interdisciplinar, requerendo do pesquisador

que se debruça sobre ela esforços similares ao que serão requeridos dos gestores territoriais que

consideram as questões socioambientais acerca da espécie em seus planejamentos. Com isso, o
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tema não perde relevância, pois a presença dos pumas, ainda que rara, tende apenas a aumentar

no meio urbano com o tempo, cada vez mais gerando situações que vão requisitar ações de vários

setores da sociedade para equilibrar demandas urbanas com conservacionais, uma vez que cidades

emergentes como Campinas somente apresentam perspectivas de se expandirem.

Além disso, nota-se também a necessidade de trânsito da lógica de gestão urbana na região,

de focada na especulação imobiliária para orientada às demandas socioambientais locais. Um

fenômeno que, se executado, tende a diminuir os riscos para a população e para a vida selvagem

em circulação na RMC e tende a trazer melhorias na gestão urbana, uma vez que, com esse

trânsito, busca-se seguir mais a legislação urbanística vigente.

Outro ponto também importante de ser levantado é a revisão e monitoramento dos

fragmentos florestais e ARIE da região. Isso se deve porque, uma vez que casos como os de onças

tornam-se mais frequentes fora das reservas, transformam-se numa forma de sinalizar para gestores

municipais que a qualidade ambiental do meio natural está em declínio, assim, demandando mais

atenção e trabalhos especializados focados em suprir essas demandas socioambientais presentes.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, F. C. DE et al. Avaliação do risco de extinção da Onça-parda Puma concolor (Linnaeus,
1771) no Brasil. Biodiversidade Brasileira, Avaliação do Estado de Conservação dos Carnívoros. v.
3, n. 1, p. 107–121, 2013.
BREVIGLIERI, C. P. B.; LAUNDRÉ, J. W.; ROMERO, G. Q. Effects of puma on the diversity and
composition of Neotropical mammals. Journal of Tropical Ecology, v. 33, n. 5, p. 317–326, 2017.
DEARBORN, D.C.; KARK, S. Motivations for conserving urban biodiversity. Conservation Biology,
v. 24, n. 2, p. 432–440, 2010.
HUGGETT, R. J. Fundamentals of Biogeography. London and New York: Routledge, 2000.
(Routledge Fundamentals of Physical Geography). 259p.
IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Manual técnico de uso da terra. 3a edição. Rio
de Janeiro: IBGE, 2013. 170p.
LYRA-JORGE, Maria Carolina; RIBEIRO, Milton Cezar; CIOCHETI, Giordano; et al. Influence of
multi-scale landscape structure on the occurrence of carnivorous mammals in a human-modified
savanna, Brazil. European Journal of Wildlife Research, v. 56, n. 3, p. 359–368, 2010.
MAGIOLI, M.; FERRAZ, K.; RODRIGUES, M. Medium and large-sized mammals of an isolated
Atlantic Forest remnant, southeast São Paulo state, Brazil. Check List, v. 10, n. 4, p. 850–856, 1 set.
2014.
MATIAS, L. F. Cartografia das Áreas Urbanizadas na Região Metropolitana de Campinas (RMC),
Brasil: Subsídios para o planejamento e a gestão. Revista Portuguesa de Estudos Regionais, n.
54, p. 43–52, abr. 2020.
SÃO PAULO. Lei Complementar nº 870, de 19 de junho de 2000. Cria a Região Metropolitana de
Campinas, o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas e autoriza o
Poder Executivo a instituir entidade autárquica, a constituir o Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano da Região de Campinas, e dá providências correlatas.
SÃO PAULO. Lei Complementar nº 1.234, de 13 de março de 2014. Integra na Região
Metropolitana de Campinas o Município de Morungaba.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5


