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RESUMO 

A fragmentação da Mata Atlântica, resultado da transformação da paisagem, torna cada vez 

mais difícil a conservação da rica biodiversidade deste bioma. Porém, novas ferramentas 

como o Geoprocessamento, através dos Sistemas de Informação Geográfica, podem auxiliar 

na busca de locais com potencial para conectar fragmentos. O aumento da conectividade 

através de corredores ecológicos entre unidades de conservação e até mesmo entre os 

fragmentos mais bem conservados pode, em parte, permitir a manutenção destes a longo 

prazo e promover a recuperação funcional de determinadas unidades ecológicas atualmente 

ilhadas. Utilizando o Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB) como estudo de caso, 

este trabalho teve como objetivo avaliar Locais de Potencial Conectividade (LPCs), tendo 

como referência a Lei 4771/65 - Código Florestal que estabelece as Áreas de Preservação 

Permanente (APP). A metodologia constou de identificação dos fragmentos de Floresta 

Semidecidual e possíveis corredores ecológicos (LPCs) tendo como base os mapas de APP 

Hidrografia 30 metros, APP Topo de Morro 1/3 superior e APP Altitude acima de 1800 

metros. Os dados foram cruzados no software SAGA (Sistema de Análise Geo-Ambiental), 

desenvolvido pela UFRJ, combinando as três APPs citadas. Como resultado, foram propostos, 

inicialmente, seis LPCs os quais poderão servir como corredores ecológicos devido ao amparo 

legal. A checagem em campo e a aplicação em outros parques tornarão a metodologia mais 

realista. 
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ABSTRACT 

The fragmentation of the Atlantic Forest, result of the transformation of the landscape, turns 

more and more difficult the conservation of the rich biodiversity of this bioma. However, new 

tools as Geoprocessing, through the Geographical Information System, can aid in the search 

of places with potential to connect fragments. The increase of the connection through 

ecological corridors among units of conservation and even among the fragments better 

conserved can, partly, to allow the maintenance of these long term one and to promote the 

recovery certain functional ecological units now ilhadas. Using the State Park of the 

Brigadier's (PESB) Mountain as case study, this work had as objective evaluates of 

Connection Places Potential (LPCs), tends as reference the Law 4771/65 - Forest Code that 

establishes the Areas of Permanent Preservation (APP). The methodology consisted of 

identification of Floresta Semidecidual's fragments and possible ecological (LPCs) corridors 

tends as base the maps of APP Rivers 30 meters, APP Top of Hill 1/3 superior and APP 

Altitude above 1800 meters. The data were crossed in the software SAGA (System of Geo-

environmental Analysis), developed by UFRJ, combining three mentioned APPs. As result, 

they were proposed, initially, six LPCs which can serve as ecological corridors due to the 

legal help. The checking in field and the application in other parks will turn the most realistic 

methodology.
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1 INTRODUÇÃO 

 

“O homem tem apenas um objetivo: escolher para a sua própria vantagem; 

a natureza pelo contrário, escolhe para a vantagem do próprio ser.” 

     (Darwin, 1859) 

 

A terra é um organismo vivo, pois funciona em estado de simbiose com os demais entes e 

interage com eles de forma sistêmica. O meio ambiente apresenta características de um 

sistema aberto, pois importa e exporta energia, tendo como subsistemas o meio ambiente 

físico, os componentes da natureza, as atividades econômicas e atividades humanas 

(ARRUDA, 2005). 

Fatores como a fronteira agrícola, o crescimento da população, sua distribuição e o 

comportamento em relação ao meio ambiente, o turismo desorganizado, o acesso ao uso dos 

recursos naturais podem comprometer o equilíbrio dos ecossistemas de uma região. O uso da 

paisagem de forma sustentável determina o respeito ao uso dos recursos naturais garantindo 

sua continuidade e a qualidade da vida ambiental. 

O mal uso dos recursos naturais e a ocupação do solo de forma desordenada, tem suprimido 

diversas áreas de relevante caráter biológico, como florestas primárias,  vegetação secundária 

e a capoeira, as áreas mais próximas das margens de rios, lagos/lagoas, de mangues e suas 

áreas de estabilização, áreas de vales de alagamentos de rios e topos de encostas. 

Em regiões como o Cerrado e a Mata Atlântica, que figuram entre as 25 mais ameaçadas do 

planeta, por causa da fronteira agrícola e a urbanização desordenada, existe o risco de 

desaparecimento de muitas espécies e demais formas de vida. A Mata Atlântica, o 5º bioma 

mais ameaçado do mundo, está reduzida a menos de 8% de sua área, em manchas isoladas 

(GEOBRASIL, 2002).  

A destruição de diversos ecossistemas, principalmente florestas tropicais, tem causado um 

acelerado processo de perda da diversidade biológica, causando a extinção irreversível de 

diversas espécies. Uma vez que a espécie é extinta, a informação genética única contida em 

seu DNA não pode ser recuperada, a comunidade torna-se empobrecida e seu valor potencial 

para os seres humanos jamais poderá se concretizar. (PRIMACK & RODRIGUES, 2001) 
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No contexto de degradação ambiental e perdas irrecuperáveis de patrimônios biológicos 

muitas vezes desconhecidos, a falta de informações e conhecimentos a respeito das espécies, 

dos ecossistemas que elas participavam e até mesmo dos componentes estruturais e físicos da 

paisagem, prejudicam a evolução da ciência da conservação. 

Um ambiente bem conservado tem grande valor econômico, estético e social. Mantê-lo 

significa preservar todos os seus componentes em boas condições: ecossistemas, comunidades 

e espécies. (PRIMACK & RODRIGUES, 2001) Garantindo sua existência para as futuras 

gerações. 

Com relação à conservação, existem discussões a respeito de qual seria o modelo ideal de 

conservação. Inicialmente imaginou-se que o modelo ideal seria a manutenção de grandes 

unidades de conservação, dispersas geograficamente de modo a manter populações viáveis e 

representativas da biota, os quais seriam reservas biológicas protegidas por lei, como Parques 

Estaduais ou Nacionais (COX E MOORE, 1985; HANSSON E ANGELSTAM, 1991, apud 

MAIA SANTOS, J. S., 2002). 

Existem justificativas para que grandes unidades de conservação sejam implantadas e as que 

já existem sejam ampliadas e administradas com cuidado, pois alguns trabalhos comprovam 

que áreas sem proteção por lei tendem a sofrer danos maiores com desmatamento, queimadas, 

caças e fragmentação. Porém a grande crítica ao modelo de Unidades de Conservação é o fato 

do tamanho da área para manter uma população mínima viável a longo prazo. Alguns estudos 

demonstram que a riqueza de um ecossistema depende diretamente da área ocupada por ele, e 

que a projeção da viabilidade de uma determinada espécie no tempo é muito complexa e 

peculiar para ser afirmada (WILCOVE, 1989, CORNELIUS ET AL.,2000, apud MAIA 

SANTOS, J. S., 2002). 

Um outro fator crítico no modelo de Unidades de Conservação é o tamanho do fragmento, 

onde, em alguns casos, fragmentos pequenos eram muito pobres em diversidade, ao passo que 

a riqueza de espécies e a complexidade das relações inter e intra específicas aumentavam 

significativamente com o tamanho do fragmento. Em relação ao tamanho dos fragmentos, é 

que fragmentos pequenos sofrem mais com as conseqüências da fragmentação, tais como 

efeito de borda, invasão de espécies exóticas, caças, queimadas, homogeneidade de habitat, 

aumento de interferência antrópica, e mudanças de efeitos estruturais como aumento da 
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temperatura, da claridade e da velocidade do vento e da diminuição da umidade (RICKLEFS, 

2003). 

Dessa forma, outro modelo de conservação bastante defendido no meio científico, é o modelo 

de unidades de conservação conectado por corredores ecológicos, os quais formariam uma 

rede de habitats que possibilitariam a conexão genética das populações e aumento da 

biodiversidade. Populações de fragmentos isolados possuem menor probabilidade de 

sobrevivência do que populações de fragmentos conectados entre si, principalmente se 

considerarmos a sobrevivência a longo prazo. Em alguns casos, estão sendo implantados 

projetos cuja intenção é de mitigar os efeitos causados pela fragmentação de habitats, através 

da implantação de corredores biológicos. (LEFKOVITCH E FAHRIG, 1985, apud MAIA 

SANTOS, J. S., 2002). 

Devido a grande importância na conservação e preservação da diversidade biológica, este 

trabalho propôs-se a análise de fragmentos florestais no Parque Estadual da Serra do 

Brigadeiro em Minas Gerais, utilizando como ferramenta o sistema de informação geográfica, 

tendo como base legal o Código Florestal Brasileiro (Lei nº 4771/65) que atribui as áreas de 

preservação ambiental e de uso restrito.  

Com base nas informações obtidas foram gerados mapas das Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e Áreas e Uso Restrito (AUR) da região dentro e próximo ao limite do 

parque ( Mapa Hiposométrico, Limites da Serra do Brigadeiro, Zona de Amortecimento,  

Hidrografia com APP de 30 metros, Topo de Morro, Declividade, APP acima de 1800 metros, 

Floresta Semidecidual).  

A metodologia foi baseada neste mapas e trabalhadas no programa SAGA 2007, que permitiu 

a combinação destes. Com base nos resultados dos mapas e no Código Florestal, foram 

escolhidos seis Locais de Potencial Conectividade (LPC), que podem servir como corredores 

ecológicos conectando alguns fragmentos florestais de relevância para a manutenção da área 

do parque e do patrimônio biológico ali existente.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar fragmentos florestais e possíveis corredores 

ecológicos existentes nos limites do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB), na 

região sudoeste do Estado de Minas Gerais, selecionando Locais de Potencial Conectividade 

com base no Código Florestal Brasileiro (Lei 4771/65) viabilizando a preservação e 

conservação da biodiversidade. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar os elementos da paisagem da área de estudo através da elaboração de mapas 

temáticos de hidrografia e uso do solo atual com destaque para os fragmentos de Mata 

Atlântica. 

 Construir cenários alternativos, utilizando algumas normas do Código Florestal, a saber: ao 

longo de rios com largura mínima de 30 metros; topos de morros (1/3 superior) e altitudes 

superiores a 1800 metros. 

 Caracterizar os elementos da paisagem do cenário alternativo; 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. CORREDORES ECOLÓGICOS: O QUE SÃO? 

Desde os períodos pré-socráticos, já havia o interesse em abater e domesticar plantas e 

animais. A partir do século XIII foram criadas leis que oficializavam a proteção de florestas e  

fauna nos países europeus. Eram mecanismos legais para a proteção florestal, mas com um 

viés meramente econômico, pois desde cedo o uso não sustentado dos recursos naturais 

perturbavam esses interesses (ARRUDA, 2005). 

A criação de corredores ecológicos está inserida no rol de políticas públicas de conservação 

da biodiversidade. Em âmbito mundial, iniciativas governamentais de proteção da natureza 

começaram a ser implantadas no século XIX, como resultado das pressões de um 

ambientalista nascente (MCCORMICK, 1992 apud ARRUDA, M.B, 2005). Segundo o autor, 

uma mentalidade ambientalista se formava na Europa na era das descobertas científicas, ainda 

no século XVIII, com o florescimento das ciências naturais e o nascimento do industrialismo. 

Mas foi na segunda metade do século XIX que o movimento ambientalista tomou vulto e 

surgiram as primeiras reservas destinadas à preservação de ambientes selvagens, na Inglaterra, 

na África do Sul e, sobretudo, nos Estados Unidos. No Brasil, tardiamente, foi criado o Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro, em 1811, visando entre outros objetivos, à pesquisa da flora 

brasileira. E somente em 1937, foi criado o primeiro parque nacional brasileiro – o Itatiaia. 

Preliminarmente, a designação “corredor” foi utilizada por  Simpson (1963), que fazia 

menção à dispersão de espécies faunísticas entre todos os continentes, conforme verificado 

por evidências arqueológicas. 

Kenton Miller foi o pioneiro na implementação do Corredor Biológico Mesoamericano, 

também conhecido como Paseo de la pantera, desde os anos oitenta na Costa Rica e 

expandido para a América Central (MILLER ET AL., 2001 apud ARRUDA, M.B, 2005). 

Existe um projeto de corredor semelhante, de iniciativa de Miller, para a região de 

Yellowstone. No Brasil, os corredores ecológicos foram propostos pela primeira vez, nos anos 

setenta, com o Plano de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Araguaia – Tocantins – 

Prodiat, com o objetivo de conservar essa região.  



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
6 

Os corredores biológicos ou ecológicos surgiram com o objetivo de possibilitar o trânsito de 

espécies da fauna entre fragmentos próximos. Os corredores e os pequenos fragmentos 

funcionam como step stones (pontos de conexão) entre fragmentos maiores, viabilizando o 

fluxo e as trocas gênicas (FORMAN, 1983). Na prática, o conceito de corredor ecológico é 

aplicado em diversas escalas desde conectar dois pequenos fragmentos até áreas protegidas. 

No Japão ele é conhecido como corredor verde (microrregional); para compor mosaicos de 

fragmentos ou áreas protegidas (mesorregional); para conservar grandes blocos de paisagens 

conectando fragmentos e áreas protegidas, entretanto, eles serão sempre menores que a 

unidade de um bioma. De qualquer forma, em qualquer escala, os corredores serão sempre 

instrumentos de manejo de paisagem (SIMBERLOFF & COX, 1987 apud ARRUDA, M.B, 

2005). 

A legislação brasileira representa diversos instrumentos legais para a regularização e o 

ordenamento dos ecossistemas e o acesso aos recursos naturais. A Constituição da República 

Federativa do Brasil, no seu Capítulo VI, art. 225, já adota uma abordagem em que fica 

visível a orientação para a conservação nas escalas de: ecossistemas (biomas); áreas 

especialmente protegidas (UC) e; espécies e patrimônio genético. No parágrafo 1º incumbe ao 

Poder Público conservar os ecossistemas da seguinte forma: inciso I – preservar e restaurar os 

processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

(CF, 1988) 

 

O termo corredor ecológico vem sendo utilizado em diferentes contextos, com diferentes 

definições e em escalas diversas no Brasil. Esse instrumento está previsto na legislação 

brasileira desde 1993, quando o Decreto nº 750 – que “dispõe sobre o corte, a exploração e a 

supressão da vegetação primária ou nos estágios avançados e médio de regeneração da Mata 

Atlântica, e dá outras providências” – proibiu a exploração de vegetação que tenha por função 

formar corredores de remanescentes de vegetação primária ou em estágio avançado e médio 

de regeneração. Posteriormente, em 1996, a Resolução do Conselho Nacional do Meio 
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Ambiente (CONAMA) nº 9/96, com base nesse decreto, estabeleceu a seguinte definição de 

corredores de remanescentes de Mata Atlântica: 

“Art.1º Corredor entre remanescentes caracteriza-se como sendo 

faixa de cobertura vegetal existente entre remanescentes de vegetação 

primária, em estágio médio e avançado de regeneração, capaz de 

propiciar habitat ou servir de área de trânsito para a fauna residente 

nos remanescentes”. 

(CONAMA, 1996) 

 

Além de definir corredor, a Resolução do CONAMA instituiu como tal as matas ciliares, em 

toda a sua extensão, além de outras que se prestem à mesma finalidade. A resolução ainda 

fixava a largura dos corredores em 10% do seu comprimento total, a partir do mínimo de cem 

metros, com instituição da lei do SNUC este parâmetro não está mais em vigor. 

O SNUC brasileiro, regulamentado pela Lei nº 9.985/2000, contém um conceito de corredores 

ecológicos somente para a conectividade de unidades de conservação. Entretanto, os 

corredores ecológicos implementados pelo MMA, pelo IBAMA, pela CI e outras instituições 

no Brasil são tomados como unidades de planejamento em escala ecossistêmica, ou seja, 

englobam grandes blocos de paisagem. Nessa escala, o conceito de corredores ecológicos 

aplicado pelo IBAMA é assim definido: “São ecossistemas naturais ou seminaturais que 

conectam populações biológicas e áreas protegida, geridos como uma unidade de 

planejamento. O objetivo é conservar a biodiversidade, promover o uso sustentável dos 

recursos naturais e a repartição eqüitativa das riquezas para as presentes e futuras gerações”. 

A definição de corredores ecológicos segundo o SNUC é a seguinte: 

“porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades 

de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o 

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 

recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 

populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão 

maior do que aquela das unidades individuais.” 

(art.2º XIX) 
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Além disso, a lei do SNUC estabelece, entre as diretrizes ao Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação: 

“proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de UCs 

de diferentes categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas 

zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as 

diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos 

recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas”  

(art.5º XIII) 

Percebe-se, portanto, que tanto a Resolução do CONAMA quanto a lei do SNUC definem 

corredor ecológico como um elo entre fragmentos de vegetação nativa. A lei do SNUC, 

porém, vincula claramente o conceito de corredor a faixas territoriais destinadas à 

conectividade entre unidades de conservação. 

Menções sobre corredores ecológicos na legislação podem ser evidenciados na Lei nº 

4.771/65 que institui o Código Florestal e estabelece às áreas de preservação permanente e 

reservas legais, hoje, tomadas como elementos importantes para a conectividade de 

remanescentes e paisagens.  

De acordo com o Ibama (1998): 

“Um corredor ecológico é um extenso conjunto de ecossistemas que 

compõem uma eco/biorregião, conectando populações e áreas 

protegidas, interpretado como unidade de planejamento. Sua gestão 

busca conservar a biodiversidade, promover o uso sustentável dos 

recursos naturais e a distribuição eqüitativa das riquezas.” 

O objetivo do corredor é aumentar as probabilidades de sobrevivência da metapopulação de 

uma determinada espécie, conceito que engloba as diversas populações dessa espécie em nível 

regional. Os corredores visam, portanto, minimizar os riscos de extinção (RAMBALDI & 

OLIVEIRA, 2003). 

PRADO et al. (2003), afirmam que o “corredor ecológico ou de biodiversidade é um mosaico 

de uso da terra que conectam fragmentos de floresta natural por meio da paisagem. O objetivo 
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do corredor é facilitar o fluxo genético entre populações, aumentando a chance de 

sobrevivência das comunidades biológicas e de suas espécies”. Afirmam ainda, que o 

corredor de biodiversidade é uma unidade de planejamento regional, muito mais que um 

mecanismo de zoneamento, pois está baseado não na instituição de novas restrições quanto ao 

uso da terra, mas na implantação de mecanismos econômicos compensatórios, que estimulem 

os proprietários privados a comprometer-se com a conservação. 

O termo mosaico encontra-se definido na lei do SNUC (art. 26): 

Art. 26. Quando existir conjunto de unidades de conservação de 

categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, 

e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um 

mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada 

e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 

conservação, de forma a compatibilizar a presença da 

biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

A gestão do mosaico, segundo o SNUC, deverá integrar as diversas unidades, com seus 

objetivos distintos, e estas com a população residente e/ou do entorno, e deverá promover o 

desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

No Fórum de Debates na internet “Experiências sobre corredores biológicos e de conservação 

da América Latina”, promovido pela Comissão de Manejo de Ecossistemas (CES), da União 

Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), entre 22 de março e 30 de abril de 2000, 

chegou-se ao levantamento preliminar de 77 corredores na América do Sul, sendo 14 no 

Brasil. Foram apresentados dois tipos de corredores: biológicos e de conservação 

(IUCN/CES, 2004). Corredores biológicos seriam conexões naturais entre ecossistemas que 

permite o movimento de espécies animais e vegetais, como por exemplo, os cursos de água, 

formados naturalmente pelos ciclos ecológicos e que promovem a circulação de sementes, 

ovos, sedimentos, nutrientes e outros elementos da natureza. Os corredores de conservação, 

por sua vez, seria uma estratégia de proteção da biodiversidade, em especial dos corredores 

biológicos, com a participação da população local, visando à melhoria de suas condições de 

vida.  
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RAMBALDI & OLIVEIRA (2003) afirmam que dentro de um corredor ecológico podem 

existir diversos corredores biológicos, os quais fazem a conectividade entre áreas protegidas e 

permitem a circulação de espécies. Consideram, ainda, que “o objetivo de um corredor 

ecológico é o planejamento e a implantação de políticas públicas que permitam a conciliação 

de ação conservacionista com as tendências de desenvolvimento econômico”. 

TOLEDO (2004) considera que os corredores ecológicos constituem medida de conservação 

em nível regional e até supranacional. Eles ligam UCs de um dado território, no qual se 

admitem múltiplos usos do solo. Acrescenta que os corredores “representam oportunidade de 

conservação da biodiversidade em regiões com escassa cobertura de áreas protegidas, como 

fronteiras binacionais, zonas de exploração exaustiva de recursos naturais ou em territórios 

afastados de centros urbanos e políticos”. TOLEDO (2004) enfatiza, ainda, que os corredores 

podem reverter a tendência conservacionista de criar espaços protegidos com exclusão de 

comunidades locais, tornando-se espaço de continuidade natural e social, para benefício e 

usufruto dessas  comunidades. 

A formação de todos esses conceitos, direciona a gestão ambiental para uma visão 

ecossistêmica, gerando condições de implementar projetos com o qual a expectativa é a 

preservação efetiva dos biomas, pela manutenção do fluxo gênico. 

 

3.2. ECOLOGIA DA PAISAGEM 

A paisagem é uma superfície heterogênea, constituída por um conjunto de ecossistemas que 

aqui e ali se repetem frequentemente, sob formas idênticas e que estão em interação. 

A paisagem é um mosaico composto por unidades distintas de ecossistemas ou écotonos. As 

unidades da paisagem compõem-se por uma matriz composta por um grupo de ecossistemas 

dominantes, contendo manchas ou fragmentos de outros ecossistemas, arranjados em padrões 

variáveis, conectados entre si ou isolados. As conexões entre fragmentos são denominadas 

corredores ecológicos, pois funcionam como meio de passagem para a biota que ocupa os 

fragmentos. A estrutura da paisagem é de suma importância para a conservação de populações 

biológicas, pois dela depende a dinâmica de populações (METZGER, 1999; TURNER, 1989, 

apud OLIVEIRA JUNIOR, 2007). 
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A dimensão de uma paisagem é variável, pode se restringir a alguns quilômetros, ou pode ser 

bem maior. As paisagens atuais, modificadas pelo homem, diferem profundamente do cenário 

de outrora. A principal modificação reside na fragmentação de grandes ecossistemas, como os 

maciços florestais, em elementos cada vez mais numerosos e mais isolados uns dos outros, 

desenvolvendo uma heterogeneidade espacial cada vez maior, com efeitos de bordas cada vez 

mais acentuados. A fragmentação dos ecossistemas e a conseqüente redução dos hábitats 

reduzem a biodiversidade e o tamanho das populações, modificam a estrutura dos 

ecossistemas, como por exemplo, a composição específica e a abundância relativa de diversas 

espécies. Além de limitar e deter as trocas entre populações. (DAJOZ, 1983) 

Em áreas de intenso crescimento populacional, a atividade humana transformou a paisagem 

original em um mosaico fragmentado. Este é denominado por uma matriz antropizada, 

geralmente resultante de atividades agro-pastoris e inserções urbanas ou de serviços. Inseridos 

na matriz, encontram-se manchas de ecossistemas originais ou deles derivados que funcionam 

como habitats naturais para a biota regional. As dimensões destas manchas, suas formas e a 

disposição espacial de seu conjunto determinam as suas qualidades como habitat para a biota 

(COLLINGE, 1996; KUBES, 1996, apud OLIVEIRA JUNIOR, 2007). As manchas podem 

estar conectadas por corredores ecológicos que também têm suas qualidades como meio de 

fluxo gênico ou mesmo como habitat para manutenção de população biológica determinadas 

pelos seus padrões espaciais (LEFKOVITH E FAHRIG, 1985; FORMAN, 1995, apud MAIA 

SANTOS, J. S., 2002). 

A matriz, no contexto de Ecologia de Paisagem, é o meio que envolve as áreas com 

ecossistemas naturais, apresentando, em geral, menor probabilidade de ocorrência de espécies 

silvestres. Por esta baixa adequação às populações silvestres, a matriz impõe uma resistência 

de deslocamento de espécies com conseqüente diminuição do fluxo gênico. Porém, a 

resistência que um indivíduo encontra para transpor a matriz e deslocar-se de um fragmento a 

outro, depende principalmente do tipo de cobertura de solo existente na matriz (MERRIAM, 

1988, apud MAIA SANTOS, J. S., 2002). Por exemplo, para algumas espécies de mamíferos, 

a matriz pode bloquear totalmente o fluxo de indivíduos entre os fragmentos de habitat, como 

ocorre com uma espécie de rato (Peromycus leucopus) e uma de esquilo (Tamias striatus), nas 

quais os indivíduos não se deslocam para fora da floresta (WEGNER E MERRIAM, 1979, 

apud MAIA SANTOS, J. S., 2002). 
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Os fragmentos de habitats naturais, inseridos na matriz, representam o meio natural propício à 

sobrevivência das populações silvestres (METZGER, 1999, apud MAIA SANTOS, J. S., 

2002). Os efeitos relativos ao tamanho do fragmento é uma das determinantes importantes 

para a manutenção da população, pois deles depende a sobrevivência de um número mínimo 

viável de indivíduos (População Mínima Viável – PMV) (FORMAN, 1995; COLLINGE, 

1996; CHIARELLO, 1999, apud MAIA SANTOS, J. S., 2002). A PMV é o número de 

indivíduos capaz de manter a variabilidade genética e evitar uma extinção estocástica ao 

longo de um período relativamente extenso (RICKLEFS, 2003). 

Tanto o tamanho de um fragmento de habitat, quanto a posição relativa a outros fragmentos, 

irão definir a diversidade de espécies presentes no fragmento e o tamanho das populações 

existentes. Este efeito varia de acordo com as características próprias de cada espécie. 

Espécies com estratégias generalistas de aproveitamento de recursos, que utilizam tanto a 

borda como o interior de um fragmento de habitat, apresentam um declínio menor na 

população com a redução no tamanho do fragmento do que espécies restritas ao ambiente 

existente no interior do fragmento (BENDER ET AL., 1998, apud MAIA SANTOS, J. S., 

2002). 

As conexões entre fragmentos de habitats propiciadas pelos corredores ecológicos são de 

grande importância para a dinâmica de populações silvestres, pois o fluxo gênico entre 

subpopulações depende a manutenção da variabilidade genética da população regional 

(FORMAN, 1983). Os corredores podem se apresentar de várias formas e possuir funções 

variadas na manutenção das populações fragmentadas. De acordo com FORMAN (1983) e 

SIMBERLOFF E COX (1987) apud MAIA SANTOS, J. S., 2002, existem quatro funções 

principais para os corredores ecológicos: 1) habitat para algumas espécies; 2) meio de 

movimentação de indivíduos entre fragmentos; 3) barreira semi-permeável que separa áreas 

da matriz e, 4) fonte de fatores bióticos e abióticos para a matriz circunvizinha. 

Além das funções designadas aos corredores ecológicos, estes também podem apresentar 

formas distintas como: 1) corredores em linha, formado exclusivamente por habitat de borda, 

portanto, ocupado apenas por espécies típicas de borda; 2) corredores em faixa, podendo 

conter habitats e espécies tanto de borda como de interior, dependendo da largura da faixa; 3) 

corredores de mata ciliar, o qual possui um ecossistema peculiar de espécies ribeirinhas, mas 

que também permite o fluxo de espécies de interior e borda (FORMAN, 1983). 
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Outro fator importante em um corredor ecológico é a qualidade, que irá depender do tamanho, 

da largura e do grau de cobertura que possui. HENEIN E MERRIAM (1990) (apud MAIA 

SANTOS, J. S., 2002) avaliaram a importância da qualidade de corredores através de 

modelagem de populações e revisão da literatura. Desta avaliação verificou-se que um 

corredor com alta qualidade (bastante largo e com cobertura vegetal em fases sucessionais 

adiantadas) é ideal para a propagação do fluxo de espécies. Os autores também concluíram 

que a existência de um corredor de baixa qualidade (estreito ou com cobertura vegetal 

perturbada) é melhor que a ausência de conexão entre fragmentos. 

Apesar de muitos estudos ainda não se pode afirmar que os corredores evitam a extinção ou 

pode preveni-la, estes apenas mostram que os corredores funcionam como canal de fluxo para 

algumas espécies. O que existe de concreto é a discussão a respeito das vantagens e 

desvantagens que os corredores apresentam. Noss (1987) (apud MAIA SANTOS, J. S., 2002) 

lista potenciais vantagens e desvantagens de corredores: 

Vantagens: 

 Aumento da taxa de imigração, que pode levar a um aumento ou 

manutenção da riqueza de espécies e diversidade; 

 Aumento no tamanho das populações e espécies diminuindo a 

probabilidade de extinções locais e prevenindo a depressão 

endogâmica, o que garante a manutenção da variabilidade genética na 

espécie; 

 Aumento da área de forrageamento das espécies, fornecendo 

uma gama extensiva de recursos; 

 Aumento da área de cobertura para manter a relação predador-

presa estável, permitindo o movimento por vários fragmentos; 

 Proporcionamento de refúgios alternativos durante grandes 

perturbações e/ou catástrofes, como fogo ou pragas, etc, e, 

 Diminuição da poluição provinda de grandes centros urbanos. 
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Desvantagens: 

 Aumento da taxa de imigração pode facilitar a expansão de 

epidemias, pestes de insetos e espécies exóticas, ervas daninhas, 

espécies invasoras, entre outras que sejam indesejáveis; 

 Diminuir o nível de variação genética entre as populações e 

subpopulações ou romper adaptações locais; 

 Facilitar a expansão de fogo e de outras perturbações bióticas e 

abióticas como catástrofes ou doenças e; 

 Aumentar a exposição da vida selvagem a caçadores e/ou outros 

predadores. 

 

3.3 - EFEITOS DA REDUÇÃO DE HABITATS E FRAGMENTAÇÃO 

A diversidade global de espécies atingiu seu ápice há aproximadamente 30 mil anos atrás. 

Porém, desde essa época, essa riqueza tem diminuído à medida que a população humana 

aumenta. Atualmente, nada menos que 40% da produtividade primária líquida total do 

ambiente terrestre é usada ou desperdiçada de alguma maneira por populações humana; isto 

representa cerca de 25% do total da produtividade primária da Terra (PRIMACK & 

RODRIGUES, 2001). 

A redução de habitats e, especialmente, a fragmentação de habitats em pequenos 

remanescentes impõe uma tremenda ameaça a algumas espécies de vida selvagem. Por 

exemplo, a Mata Atlântica no Brasil foi reduzida a somente uma pequena percentagem de sua 

extensão original, ameaçando criticamente muitas aves e mamíferos endêmicos. A fauna 

remanescente está agora sendo colocada sob intensos reforços conservacionistas, mas 

possivelmente tarde demais para muitos dos habitantes da região. Mesmo na América do 

Norte, a fragmentação de habitat está causando declínio de populações. (RICKLEFS, 2003) 

Pesquisas realizadas em escala global mostram o avançado estado de fragmentação dos 

ecossistemas continentais, com uma quase irrecuperável erosão genética dos ecossistemas 
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tropicais e temperados. Os hotpots, apontados tentam denunciar essa situação e propor 

estratégias para a reversão da tendência. Todos os biomas brasileiros já tiveram mais de 80% 

dos seus ecossistemas fragmentados, com exceção da Amazônia (CONSERVATION 

INTERNACIONAL, 2000). 

A fragmentação de habitats causa danos irreverssíveis para populações biológicas e é uma das 

principais razões para o declínio das populações, o que pode acarretar em extinção local 

(VERBOOM ET AL., 1991, apud MAIA SANTOS, J. S., 2002). 

Em florestas tropicais a fragmentação é a principal causa da erosão da biodiversidade 

tornando as populações de fragmentos isolados mais susceptíveis ao declínio, sendo pouco 

provável a preservação a longo prazo, de espécies animais e vegetais em fragmentos 

(LEFKOVITCH E FAHRIG, 1985; TABARELLI ET AL., 1999, apud MAIA SANTOS, J. 

S., 2002). 

A extensão original das florestas tropicais e florestas úmidas correspondentes é estimada em 

16 milhões de km
2
, com base em padrões de precipitação atmosférica e de temperatura. Os 

ecossistemas das florestas tropicais são facilmente degradados porque os seus solos são, com 

freqüência, rasos e pobres em nutrientes e sujeitos à erosão devido à alta densidade 

pluviométrica. Atualmente, há uma considerável discussão na literatura científica sobre a 

extensão original e a área atual de florestas tropicais, assim como taxas de desmatamento. 

(PRIMACK & RODRIGUES, 2001) 

A estrutura de uma paisagem é um componente importante na distribuição de aves, onde a 

cobertura vegetal e a área dos fragmentos são de suma importância para a presença ou 

ausência de espécies, embora as respostas à fragmentação sejam específicas para cada espécie 

e para cada caso, ou seja, a mesma espécie pode ter comportamentos diferentes em 

fragmentos diferentes (VILLARD ET AL., 1999, apud MAIA SANTOS, J. S., 2002). 

A paisagem fragmentada pode ser analisada como um mosaico formado pela matriz 

antropizada e por elementos de habitat, manchas e corredores determinando um padrão 

espacial da paisagem para cada região (FORMAN, 1983). 

O padrão espacial resultante de um ambiente fragmentado é de grande importância para a 

dinâmica de populações, pois o arranjo em que os fragmentos e corredores se apresentam 
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define a disponibilidade de recursos para determinada população e, a escassez de recursos, é 

um fator limitante para determinar o tamanho da população (O’NEILL, ET AL., 1988A; 

O’NEILL, 1988B; METZGER, 1999; DÁRIO, 1999, apud MAIA SANTOS, J. S., 2002). 

O grau de prejuízos causados pela fragmentação irá depender de uma série de fatores, ou seja, 

dos atributos espaciais e ecológicos. Entre estes atributos, temos o efeito de borda, que é 

específico para cada caso e pode acarretar uma série de distúrbios ecológicos como o aumento 

da temperatura e diminuição da umidade. Outros atributos importantes seria a área, a forma e 

a relação perímetro/área do fragmento, onde estes três fatores estariam fortemente 

relacionados com o grau de perturbação causado pelo efeito de borda (COLLINGE, 1996, 

apud MAIA SANTOS, J. S., 2002). 

Em relação especificamente ao efeito de borda, este atributo pode variar em tamanho 

dependendo de uma série de fatores, como o tempo de isolamento do fragmento, a forma de 

polígono, o tipo de matriz circunvizinha, a intensidade de interferência antrópica, etc. Da 

mesma forma, os distúrbios ecológicos causados pelo efeito de borda irá depender dos fatores 

citados acima e do grau de interferência desses fatores na borda do fragmento. 

 

3.4 - CORREDORES ECOLÓGICOS NA MATA ATLÂNTICA 

A Mata Atlântica figura entre os cinco primeiros biomas no ranking dos hotspots. É uma série 

única de ecossistemas de florestas tropicais da América do Sul, que também inclui mangues e 

restingas. A altitude determina, pelo menos, três tipos de vegetação da Mata Atlântica: as 

matas da planície costeira, as florestas de encostas e as matas de grandes altitudes. Esse 

quadro influencia um padrão de alta riqueza de espécies. Além das áreas de florestas úmidas 

da planície costeira, podem ser encontradas formações mais secas, as matas semi-decíduas de 

interior e as florestas mistas, dominadas pela araucária nas áreas mais frias da região sul do 

país. 

Segundo o Banco de Dados Mundial de Áreas Protegidas, apenas 4,1% do Hotspot 

encontram-se sob alguma forma de proteção legal. Um estudo recente sobre as áreas 

protegidas do Brasil revelou que, em dezembro de 2003, havia 100 parques nacionais e 

estaduais (19.717 km2), 28 reservas biológicas estaduais e federais (1.848km2) e 77 estações 
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ecológicas estaduais e federais (1.598 km2) na Mata Atlântica brasileira, totalizando 205 

áreas de proteção integral cobrindo 23.163 km2. Se incluirmos as áreas das unidades de uso 

sustentável (principalmente as Áreas de Proteção Ambiental), a extensão das áreas protegidas 

aumenta um pouco, apesar dos níveis de proteção variarem. Além das terras protegidas pelo 

governo, existe também no Brasil um mecanismo legal para proteção particular – Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN). A partir de 1990, mais de 500 áreas desse tipo (com 

uma extensão de cerca de 4.500 km2) foram criadas, principalmente na Mata Atlântica e no 

Cerrado (CONSERVAÇÃO INTERNACIONAL, 2000). 

Projetos de corredores ecológicos já estão sendo colocados em prática, cujo objetivo é 

conectar fragmentos de florestas naturais através de unidades da paisagem, formando um 

mosaico de uso da terra e facilitar o fluxo gênico entre populações.  

Na Mata Atlântica, dois corredores ecológicos foram propostos (MMA, 1998): 

 Corredor Central da Mata Atlântica: abrange áreas de grande 

biodiversidade nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia. 

 Corredor Sul da Mata Atlântica (Corredor da Serra do Mar) – 

inclui a maior extensão de área de domínio da Mata Atlântica, sendo o 

mais viável para a conservação porque inclui 27 Unidades de 

Conservação como o Parque Estadual de Campos do Jordão e o 

Parque Nacional de Itatiaia. 
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Figura 1 – Corredores Ecológicos da Mata Atlântica (Fonte: CEPF Mata Atlântica) 
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3.5 – CÓDIGO FLORESTAL - LEI 4.771/65  

 

Art. 1º. As florestas existentes no território nacional e as demais 

formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que 

revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País 

(...) 

O Código Florestal foi criado com o intuito de preservar o meio ambiente e, prevenir e 

corrigir os danos causados pelo desmatamento e, segundo a Lei nº 4.771, de 15 de setembro 

de 1965, alterada pela Lei nº 7.802, de julho de 1989 e pela Resolução nº 302, de 20 de março 

de 2002. Entre seus dispositivos encontram-se normas para delimitação de áreas de 

preservação permanente (APP), de reservas legais, e a prevenção de danos causados pelo 

desmatamento, queimadas, e outras formas de degradação florestal.  

De acordo com o art. 2º, consideram-se de preservação permanente, pelo efeito desta Lei, as 

florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 

a) ao longo de rios ou de qualquer curso d’agua desde que seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima será: (Redação da Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

1) de 30 (trinta) metros para curso d’agua de menos de 10 (dez) metros de largura; (Redação 

da Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’agua que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; (Redação da Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

3) de 100 (cem) metros para os cursos d’agua que tenham de (cinqüenta) a 200 (duzentos) 

metros de largura; (Redação da Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d’agua que tenham de 200 (duzentos) a 600 

(seiscentos) metros de largura; (acrescentado pela Lei nº 7.511, de 7.7.1986 e alterado pela 

Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
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5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’agua que tenham largura superior a 600 

(seiscentos) metros; (acrescentado pela Lei nº 7.511, de 7.7.1986 e alterado pela Lei nº 7.803 

de 18.7.1989) 

b) ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d’agua naturais ou artificiais; 

1) de 30 (trinta) metros para os que estejam situados em áreas urbanas 

consolidadas; (Redação da Resolução 303 de 20.03.2002) 

2) de 100 (cem) metros para os que estejam situados em áreas rurais, exceto os 

corpos d’agua com até vinte hectares de superfície, cuja faixa marginal será 

de 50 (cinqüenta) metros; (Redação da Resolução nº 303 de 20.03.2002) 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’agua”, qualquer que seja a 

sua situação topográfica, num rio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; (Redação da 

Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

A detecção de transgressões ao Código Florestal no art. 2º no que se refere aos cursos d’agua, 

requer a análise da informação cartográfica da rede de drenagem associado ao mapeamento da 

cobertura da terra com o uso de dados de sensoriamento remoto com resolução adequada. A 

Área de Preservação Permanente (APP) pode ser feito a partir do fatiamento de um mapa de 

distância da rede de drenagem e o tipo de cobertura encontrado na faixa de preservação pode 

ser obtido do cruzamento do mapa de APP hidrografia com o mapa de uso do solo.  

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras, em áreas delimitadas a partir de curva de 

nível correspondente a 2/3 (dois terços) da altura mínima de elevação em relação à base 

Define-se como: 

 Cume ou topo – parte mais alta do morro, montes, montanhas ou serras; 

 Morro ou monte – elevação do terreno com cota do topo em relação a base 

entre 50 (cinqüenta) a 300 (trezentos) metros e encostas com declividade 

superior a 30% (aproximadamente 17°) na linha de maior declividade; o 

termo “monte” se aplica de ordinário a elevações isoladas na paisagem; 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
21 

 Serra – vocábulo usado de maneira mais ampla para terrenos acidentados 

com fortes desníveis, frequentemente aplicados a escarpas assimétricas 

possuindo uma vertente abrupta e outra menos inclinada; 

 Montanha – grande elevação de terreno, com cota em relação à base superior 

a 300 (trezentos) metros e frequentemente formada por argumentos de 

morros; 

 Base de morro, monte ou montanha – plano horizontal definido por planície 

ou superfície de lençol d’agua adjacente ou nos relevos ondulados, pela cota 

da depressão mais baixa ao seu redor. 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha 

de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

Para detecção da transgressão em relação às áreas de restingas e mangues é necessário o mapa 

de uso do solo. 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação da Lei nº 7.803 de 

18.7.1989); 

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação. 

(Redação da Lei nº 7.803 de 18.7.1989); 

Para detecção da transgressão do Código Florestal em relação às áreas com declividade 

superior a 45°, topo de morro e altitude superior a 1800 metros, é necessário a altimetria da 

área de estudo, o qual será fatiado em classes temáticas de interesse, destacando e integrando 

ao mapa de uso do solo para determinar as áreas em que ocorrem o desmatamento das APP, 

principalmente as acima de 1800 metros. 

i) nas áreas metropolitanas definidas em Lei (acrescentada pela Lei nº 6.535, de 15.6.1978) 
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Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 

perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos 

diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo. 

(Redação da Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato 

do Poder Público, as florestas e demais formas de vegetação natural destinadas: 

a) a atenuar a erosão das terras;  

b) a fixar dunas;  

c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;  

d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;  

e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;  

f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 

h) a assegurar condições de bem estar público. 

§ 1º A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com 

prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando for necessária à execução de obras, 

planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social. 

§ 2º As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação 

permanente (letra g) pelo efeito desta Lei. 

Art. 10º Não é permitida a derrubada de florestas situadas em áreas de inclinação entre 25 e 

45 graus, só sendo toleradas a extração de toros quando em regime de utilização racional, que 

vise a rendimentos permanentes. 
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No caso de Áreas de Uso Restrito com declividade entre 25 e 45 graus, como descrito no art. 

10, a detecção da transgressão do código é realizada com o auxilio da altimetria da área de 

estudo para obtenção de uma grade retangular de declividade em graus que será sobreposta ao 

mapa de uso da terra, detectando as áreas fora de conformidade. 
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4 - CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

A Zona da Mata de Minas Gerais situa-se no sudeste do Estado, fazendo divisa com outras 

três meso-regiões mineiras: com o Sul de Minas, ao sul, com a região do Rio Doce, ao norte, e 

com a região metalúrgica/Campo das Vertentes, à oeste. Na sua fronteira leste a Zona da Mata 

limita-se com os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. A região é formada por 142 

municípios que ocupam uma superfície de 35.748,7 mil Km2 o que corresponde a 6,09 % da 

área do Estado (PROPEDAF, 2002). 

A área que corresponde à Serra do Brigadeiro e entorno está situado na porção norte da Zona 

da Mata mineira, sendo formado pelos municípios de Araponga, Divino, Ervália, Muriaé, 

Fervedouro, Miradouro, Pedra Bonita, Rosário de Limeira e Sericita. Sua área total é de 2.944 

Km2, o que corresponde a 8,4% da superfície da Zona da Mata. 

As principais vias de acesso para a Serra do Brigadeiro são a rodovia BR 116 (Rio-Bahia), 

que percorre os municípios de Muriaé, Miradouro, Fervedouro e Divino; a rodovia BR 262 

(BH-Vitória) que cruza a BR 116 na altura do município de Realeza; a MG 262, que liga Belo 

Horizonte ao interior da Zona Mata, além de uma rede de estradas vicinais, pavimentadas ou 

de terra, que interliga os municípios do território. 

No interior da mata localiza-se a Serra do Brigadeiro, uma cadeia montanhosa (sentido norte-

sul) que, em função do seu relevo fortemente acidentado, atua como uma barreira divisória ou 

como uma fronteira natural entre os municípios que se localizam nas porções leste e oeste do 

território. Situa-se no divisor de águas entre duas das mais importantes bacias hidrográficas 

do sudeste brasileiro: a bacia do Rio Doce e a bacia do Rio Paraíba do Sul. 

A vegetação original do Território da Serra do Brigadeiro é a Floresta Estacional 

semidecidual (Floresta Atlântica), caracterizada pela dupla estacionalidade climática, com 

verão chuvoso e inverno frio e seco, quando de 20 a 50% das árvores perdem as folhas. Entre 

as espécies na Floresta Estacional Semidecidual destacam se: Copaifera langsdorffii 

(copaíba), Ocotea sp. e Nectandra sp. (canelas), Schizolobium parayba (guapuruvu), Cedrela 

fissilis (cedro), Plathymenia foliolosa (vinhático), Aspidosperma polyneuron (peroba-rosa) 

Cariniana estrellensis (jequitibá-rosa) (PROPEDAF, 2002). Nas partes mais elevadas da 

Serra do Brigadeiro ocorre também os campos de altitude, especialmente junto a afloramentos 

rochosos como o Pico do Boné e Pico do Soares. 
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Nos municípios Araponga, Ervália, Divino, Fervedouro, Miradouro, Pedra Bonita, Rosário de 

Limeira e Sericita, o clima predominante é o Temperado Chuvoso (mesotérmico) – Cwb 

também chamado de subtropical de altitude, caracterizado por verões chuvosos e inversos de 

4 a 5 meses secos. Já no município de Muriaé, localizado na parte mais baixa do território, 

predomina o clima Tropical Úmido (mega térmico) - Aw (Antunes, 1996), citado por 

PROPEDAF (2002). 

O principal solo que ocorre na porção leste da Serra do Brigadeiro é o Latossolo Vermelho-

Amarelo álico (LVa). Nas encostas da serra pelo lado ocidental ocorrem solos mais ricos em 

matéria orgânica, com presença de horizontes A proeminentes e húmicos, além de manchas de 

Latossolo Amarelo (LA) e, ao norte, Latossolo Vermelho-Amarelo húmico (LVh). Nos 

terraços ocorrem Argissolos Vermelho-Amarelo que, embora em menor proporção, são de 

grande importância para a agricultura. No lado ocidental da serra, e acima da cota de 1000 m 

de altitude, são encontrados Latossolo Vermelho-Amarelo húmico (LVh) caracterizados por 

possuírem boas propriedades físicas (alta permeabilidade, estrutura granular estável e elevada 

profundidade), porém são álicos e pobres em macro e micro nutrientes. Nas partes mais 

declivosas e acima da cota de 1500m de altitude são encontrados Neossolos Litólicos (RL) e 

Cambissolos húmicos (Ch) (IEF, 2002). 

As principais bacias hidrográficas presentes na Zona da Mata são: a bacia do Rio Doce, que é 

formada pelas sub-bacias do Rio Piranga, do rio Casca, do Rio Matipó e do Rio Manhuaçu; a 

sub-bacia do Rio Piranga, por sua vez é formada pelas sub-bacias do Rio Turvo   do Rio 

Xopotó; a bacia do Rio Paraíba do Sul é formada pelas sub-bacias do Rio Paraibuna, do Rio 

Pomba, parte da bacia do Rio Muriaé e por porções de outras sub-bacias; já nos domínios da 

Serra do Caparaó encontra-se parte da bacia do Rio Itabapoana (PROPEDAF, 2002). 
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4.1 – ÁREA DE ESTUDO: O PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO BRIGADEIRO 

 

Figura 2 – Localização do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro - PESB (representado 
pelo polígono verde), situado no Leste do Estado de Minas Gerais, na divisa entre as 
microrregiões de Viçosa, Muriaé, Manhuaçu e Ponte Nova. (Fonte: IEF, 2007) 
 

 

 

O PESB abrange as partes mais elevadas de um conjunto de serras integrantes da Cadeia da 

Mantiqueira, com relevo bastante movimentado, chegando aos 1.985m acima do nível do mar 

em sua cota máxima (Pico do Soares). Predomina o clima mesotérmico de Koppen (Cwb) 

com temperatura média de 18 ºC e mínimas inferiores a 0 oC nas áreas mais elevadas, e 

precipitação média de 1.500 mm/ano com período seco de junho a agosto (IEF, 2007). 

Embora inserida em região cujas características climáticas se encontram numa matriz de 

estacionalidade (IEF, 2007), a vegetação do PESB apresenta características ombrófilas, com 

ocorrência de campos de altitude nas partes mais elevadas. As áreas de floresta são em sua 

grande maioria secundárias, devido ao grande desmatamento ocorrido no passado. As 

florestas primárias ocupam apenas as áreas mais inacessíveis do Parque. Os solos da região 

são em geral pobres em nutrientes (distróficos) e com altos teores de alumínio, podendo 

apresentar elevados teores de matéria orgânica. As diversas características do PESB, em 
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especial a vegetação e a localização, associadas a um relevo de serra, composto por sucessivas 

cristas e vales encaixados e estreitos, proporcionam o surgimento de várias cabeceiras de 

cursos d’água, que abastecem tributários dos rios Paraíba do Sul e Doce. 

Sua importância se avoluma na medida em que as áreas de conservação da Mata Atlântica no 

Brasil são raras e apresentam pequenas dimensões territoriais protegidas. Devido a estas 

características, o PESB encontra-se atualmente classificado na categoria de importância 

“Extrema” dentre as “Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade de Minas 

Gerais” (IEF, 2007). 

A Zona de Amortecimento (ZA) do PESB foi definida com o limite de 10 km ao redor do 

Parque, englobando parte dos municípios de Santa Margarida, Jequeri, Pedra Bonita, Sericita, 

Orizânia, Divino, Araponga, Fervedouro, Canaã, São Francisco do Glória, Miradouro, 

Ervália, Muriaé, Rosário da Limeira e São Sebastião da Vargem Alegre. Foram excluídas da 

ZA as sedes municipais, considerando-se um raio de 1 km ao redor de seus limites. Nesta 

Zona deverão ser vedadas ou restringidas atividades impactantes sobre solo e águas, como 

extração mineral, barragens, dragagens, construção de aterro sanitário, e outras, obedecida à 

legislação específica em vigor. A ZA possui uma área total de 143.365,69 ha (Mapa Zona de 

Amortecimento). 

Historicamente, a proposição de uma unidade de conservação na região da Serra do 

Brigadeiro remonta a algumas décadas, tendo se iniciado no âmbito das políticas para o meio 

ambiente no Estado de Minas Gerais. No início da década de 90 esta proposta tomou corpo na 

forma de um projeto de lei do executivo estadual voltado para a criação de um Parque 

Estadual na região, nas áreas situadas acima de mil metros de altitude, perfazendo uma 

extensão territorial de cerca de 33.000 há (IEF, 2007). Esta primeira proposição fez emergir o 

problema social da desocupação da área do futuro parque, atingindo diretamente milhares de 

agricultores familiares e a população residente em diversos povoados e sedes de municípios 

que seriam afetados.  

A criação do parque acima da cota de 1.000 metros de altitude redundaria, portanto, em um 

problema social resultante da desapropriação das áreas destas famílias de agricultores. 

A partir de 1993-94 iniciou-se na região um intenso debate público sobre a pertinência da 

criação do parque e, ao mesmo tempo, sobre a necessidade de propostas alternativas que 
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garantissem a permanência e a viabilidade da agricultura familiar na região. Neste momento 

inicia-se um ciclo de mobilização e negociação liderado pelos Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais (STR’s), principais interlocutores dos agricultores familiares junto aos defensores da 

proposta: os órgãos do Estado. 

Como principal argumento, as organizações sociais afirmavam que o fato de haver na região a 

predominância de agricultores familiares tradicionais, praticando uma agropecuária de baixo 

impacto ambiental, foi o que garantiu a preservação da área de Mata Atlântica ao longo dos 

anos. 

Finalmente, como resultado deste processo de mobilização e negociação, é criado em 1996 o 

Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (PESB), com uma área total de pouco mais de 13.000 

ha, que correspondem à área remanescente de Mata Atlântica na região (IEF, 2007). Nesta 

nova configuração, a demarcação do parque acima da cota de 1.000 m é descartada, 

garantindo-se a permanência dos agricultores familiares instalados nas proximidades da área 

de Floresta definida como sendo o Parque Estadual. 

Tabela 1 – Uso e ocupação do solo no PESB (Fonte: PROPEDAF, 2002) 

USO ÁREA (ha) 

Mata (Floresta Semidecidual) 11.667 

Capoeira (Campos) 1.222 

Afloramento de Rocha 274 

Total 13.163 

 

 

 

 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
29 

5 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Para analisar os fragmentos florestais e propor possíveis corredores ecológicos, foram 

confeccionados os seguintes mapas: Mapa Hipsométrico (altimetria – MDT); Limites do 

Parque Estadual da Serra do Brigadeiro com respectivos municípios; Zona de Amortecimento 

do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro (10Km); APP Hidrografia 30 metros; APP 

Altitude acima de 1800 metros; APP Topo de Morro 1/3 superior; Declividade com APP de 

47% até 100% e Declividade com APP> 100%;  Campos; Campos Rupestres e Floresta 

Semidecidual. 

Os Mapas de Limites do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro com respectivos municípios 

e Hidrografia foram extraídos da Carta Imagem Ikonos 2006 da Serra do Brigadeiro, editado 

pelo IEF em parceria com o Governo Estadual de Minas Gerais. O Mapa de Vegetação com 

as classes de Campos, Campos Rupestres e Floresta Semidecidual foram obtidos junto ao IEF, 

regional de Viçosa. Os demais mapeamentos foram executados com o software ArcGIS 9.2, 

utilizando como fonte as imagens SRTM da NASA, trabalhadas pela EMBRAPA (Miranda, 

2009). 

A metodologia constou de identificação dos fragmentos de Floresta Semidecidual e possíveis 

corredores ecológicos (LPCs), com base nas Áreas de Preservação Permanente. A justificativa 

baseou-se no amparo legal instituído pelo Código Florestal – Lei 4.771/65. 

Os dados foram cruzados no software SAGA (Sistema de Análise Geo-Ambiental), 

desenvolvido pela UFRJ. Procurou-se identificar os fragmentos e as APPs mais indicadas para 

implantação de corredores ecológicos. 

Os mapas básicos utilizados neste trabalho serão ilustrados nas páginas seguintes. 
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Figura 3 – Mapa Hipsométrico do PESB (Fonte: SIRGAS ,2000) 



 

 

Curso de Especialização em Análise Ambiental da UFJF 
31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Mapa do limite do PESB com os respectivos municípios (Fonte: SIRGAS, 2000) 
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Figura 5 – Mapa da Zona de Amortecimento do PESB  (Fonte: SIRGAS, 2000) 
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   Figura 6 – Hidrografia do PESB de 30 m (Fonte: SIRGAS,2000) 
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Figura 7 – Mapa de APP acima de 1800 m do PESB (Fonte: SIRGAS, 2000) 
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Figura 8 – Mapa APP declividade PESB (Fonte: SIRGAS, 2000) 
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Figura 9 – Mapa da Zona de Amortecimento (10Km) e fragmentos se florestas semidecidual 

do PESB (Fonte: SIRGAS, 2000) 
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6 – RESULTADOS 

 

As propostas de corredores ecológicos utilizando as APP(s) foram testadas através do 

cruzamento do Mapa de Fragmentos de Floresta Semidecidual com cada tipo de APP: 

- APP Hidrografia 30 metros; 

- APP Topo de morro 1/3 superior; 

- APP Altitude acima de 1800 metros. 

 

Também foram agregados na análise os campos, devido as possibilidades de aproveitamento 

destas áreas para a regeneração das florestas. 

 

Para a proposta de formação de corredores ecológicos no Parque Estadual da Serra do 

Brigadeiro, foram escolhidos fragmentos florestais com base na Hidrografia com APP de 30 

metros, APP acima de 1800 metros e Topo de Morro, sendo observado o tamanho do 

fragmento. O mapa de declividade não foi utilizado devido  a dificuldade de interpretação dos 

seus cruzamentos com as demais APPs. Isto pode está associado ao pixel 50 de 90m da 

imagem SRTM. 

Com relação aos Mapas de Hidrografia com APP de 30 metros em cada margem do rio e APP 

acima de 1800 metros, pode ser observado dentro dos limites do PESB áreas que encontram  

em desacordo com o Código Florestal, e que podem ser utilizados como possíveis corredores 

ecológicos, ampliando a área dos fragmentos, diminuindo assim o efeito de borda e o grau de 

isolamento que afetam negativamente a biodiversidade. 

Como pode ser observado no Mapa Possíveis Corredores Ecológicos com base APP 

Hidrografia, APP Altitude > 1800  e APP Topo de Morro, a Floresta Semidecidual que 

compõe o PESB encontra-se grandemente fragmentada, como os outros resquícios de Mata 

Atlântica na região. Esse fato também pode ser devido a altitude do Parque que permite a 

formação de campos com espécies de flora endêmicas. 

No Mapa Possíveis Corredores Ecológicos com base APP Hidrografia, APP Altitude > 1800  

e APP Topo de Morro, foram escolhidos seis Locais de Potencial Conectividade (LPC) que 

propõe a interligação entre vários fragmentos dentro do limite do parque, de acordo com o 

Código Florestal que normaliza as áreas que devem ser de preservação permanente. 
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Descrição dos LPC’s: 

O LPC 1 , é uma área localizada na extremidade  norte do limite do Parque. Apresenta uma 

grande área de APP Topo de Morro e uma área de APP Hidrografia 30 metros, que de acordo 

com o mapa encontra-se sem vegetação nativa na sua maioria. Nestes locais há vários pontos 

que podem ser conectados, principalmente pelas áreas que corresponde aos campos, que são 

áreas que apresentam uma vegetação característica (na maioria das vezes em processo de 

regeneração) e que podem ser utilizadas como corredor ecológico e como uma forma de 

complementar os fragmentos diminuindo o efeito de borda e o grau de isolamento. Também é 

possível observar nesta área duas nascentes de rios que com o aumento da vegetação ciliar 

podem aumentar a vazão dos seus rios.  

O LPC 2 apresenta um fragmento significativo que esta fora do limite do parque, e que pode 

ser incorporado a este com a criação de um corredor ecológico. A área é tomada pela 

agricultura o que geraria um conflito muito grande com os agricultores da região. Porém é 

uma área que conectaria 4 fragmentos de mata e possibilitaria ainda mais o processo de 

conservação da área de estudo. O mesmo ocorre com o LPC 6, que é uma área dentro do 

parque que tem uma grande área de campos que poderiam servir como complemento para a 

ampliação do fragmento e uma área de reflorestamento que ligaria 3 grandes fragmentos no 

centro no parque, possui também próximo aos fragmentos duas nascentes que se encontram 

dentro da APP hidrografia 3 metros. Estas constatações foram obtidas através do link do 

SAGA com o GOOGLE EARTH, outro programa livre. 

O LPC 3 encontra-se mais na parte central do parque. É uma área de grande interesse, pois 

com a criação de corredores ecológicos e com o aumento da área florestada, possibilitaria a 

conservação de duas nascentes que se encontram dentro da APP Topo de Morro e APP 

hidrografia 30 metros.  

O LPC 4 é uma área que tem APP topo de morro, que de acordo com o mapa não apresenta 1 

fragmentos grande que poderia ter sua área ampliada com o reflorestamento de parte desta 

APP e com a regeneração de áreas de capoeira que se encontram ao lado do fragmento. 

O LPC 5 tem uma grande área de campo localizada dentro de uma APP de Topo de Morro 

que apresenta também uma grande área de campo e de agropecuária, que serviria como locais 

de conectividade entre os fragmentos vizinhos e aumento dos fragmentos. É um local 
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complexo pois pode interferir na viabilidade da agricultura na área, o que foi motivo de 

polêmica para a criação do parque. 

 

 

 

Figura 10 – LPC 01 (Fonte: Google Earth, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – LPC 02 e 03 (Fonte: Google Earth, 2009) 
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Figura 12 – LPC 04 (Fonte: Google Earth, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – LPC 05 (Fonte: Google Earth, 2009) 
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Figura 14 – LPC 06 (Fonte: Google Earth, 2009) 
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7 – CONCLUSÃO 

A legislação brasileira oferece recursos para estabelecer um ótimo sistema de conservação, 

mantendo um conjunto de regras com o objetivo de conservar áreas que são de suma 

importância para a manutenção da biodiversidade. Entretanto a legislação não é efetivamente 

aplicada devido a falta de pessoal qualificado e tecnologia adequada. A utilização de técnicas 

de geoprocessamento e análise da paisagem considerando as Áreas de Preservação 

Permanente (APP), previstas no Código Florestal, foi possível verificar nos limites do PESB 

áreas que estariam em desacordo com o Código e que possivelmente poderiam ser utilizadas 

como Locais de Potencial Conectividade (LPC) entre fragmentos. 

Com a análise do Mapa Possíveis Corredores Ecológicos com base na APP Hidrografia, 

Altitude > 1800  e APP Topo de Morro, foram observadas seis áreas dentro e próximas aos  

limites do parque que poderiam ser utilizadas como locais de conexão entre fragmentos, 

ampliando suas áreas e criando possíveis corredores de biodiversidade, permitindo assim uma 

melhoria da área estudada, garantindo ainda mais sua preservação. Porém, algumas dessas 

áreas é utilizada para a agricultura dificultando assim sua conservação. 

Com a proposta apresentada no trabalho é possível aumentar a área dos fragmentos, 

aumentando assim, o fluxo genético entre populações isoladas; identificar mecanismos que 

visem a interligação dos fragmentos e a manutenção e a recuperação das áreas previstas como 

permanentes no Código Florestal.  

Como a área do parque é rodeada por propriedades rurais o trabalho envolvido na sua 

conservação depende da conscientização destas pessoas que diretamente tiram seu sustento 

através do uso da terra.  
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