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	A crescente perda de áreas naturais para atividades humanas vem ocasionando nas últimas décadas enormes impactos sobre diversos fatores naturais, sejam eles a biodiversidade ou os serviços prestados pelos ecossistemas para a população humana.
	 Grandes áreas naturais foram e continuam sendo destruídas para a construção de estradas, habitações, criação de pastagens e outras atividades. Esta situação, apesar de ter se iniciado desde a chegada dos exploradores europeus, teve seu quadro agravado pelos variados ciclos econômicos que ocorreram no país, como por exemplo o  do ouro, da cana de açúcar e do café. 	
	Em nossa região, além do ciclo do café, a criação de pastagens, a fabricação de carvão e o crescente avanço dos empreendimentos imobiliários foram e ainda são as principais causas da perda de áreas florestadas. 
	Como conseqüência desta realidade, encontramos hoje habitats naturais totalmente fragmentados, formados por manchas de menor ou maior tamanho, inseridas numa paisagem altamente alterada (matriz), formada por pastagens, campos abandonados, áreas degradadas, estradas e construções humanas. 
	O resultado deste impacto sobre a biodiversidade é enorme. Muitas populações não conseguem sobreviver em áreas tão pequenas, faltam recursos como água, alimento e abrigo, ocasionando extinções locais. Além disso, o isolamento de variadas populações em pequenas manchas de habitat pode acabar ocasionando o endocruzamento, ou seja, o cruzamento entre indivíduos aparentados, o que, com o passar do tempo, traz uma grande perda de variabilidade genética, tornando aqueles indivíduos mais suscetíveis a doenças e deformações. 
	A fragmentação também facilita a ocorrência de incêndios (oriundos das pastagens vizinhas) nos habitats naturais, modificando a estrutura e a dinâmica das florestas, que acabam por perder, com o passar do tempo, suas características naturais. 
	 Algumas ações para minimizar estes impactos seriam:  criação de novas Unidades de Conservação, sejam elas federais, estaduais, municipais ou particulares, de preferência com grandes extensões (para atender um maior número de espécies e permitir que os processos evolutivos aconteçam);  implantação de Corredores Ecológicos, que fariam a ligação entre as manchas florestais, facilitando o fluxo das espécies, assim como aumentando as áreas naturais disponíveis para elas; alterações na composição das matrizes, tornando-as mais permeáveis para as espécies, através de sistemas agroflorestais, do enriquecimento de áreas em processo de sucessão ecológica e do abandono dos “pastos sujos”, (permitindo que eles venham a se transformar em capoeiras e futuras florestas, interligando fragmentos naturais e criando novos habitats). 
	Todas as medidas propostas visam conservar as florestas remanescentes e criar condições para que as áreas entre elas sejam facilitadoras da dispersão de indivíduos, pólens e genes. 
Estas ações devem ser acompanhadas de políticas públicas consistentes, da aplicação das leis para os crimes ambientais e por programas sólidos de educação ambiental, que atinjam todos os níveis da população. 	    
	Vale lembrar que o processo de fragmentação da Floresta Atlântica também traz graves impactos aos seres humanos, pois a diminuição das áreas florestadas ocasiona processos erosivos, mudanças climáticas, alterações na quantidade e na qualidade das águas que chegam aos lençóis freáticos entre outros impactos.  



						 


					

