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RESUMO 
 

A perda e fragmentação de habitat são consideradas as principais ameaças a 

biodiversidade. Essas ameaças atuam ao nível da paisagem, o que impele a necessidade de 

manejar paisagens por inteiro e não somente suas componentes. Embora o acompanhamento 

sistemático do bioma Mata Atlântica venha sendo feito desde o final da década de oitenta,  

dados atualizados sobre fragmentação florestal para a sub-região de Pernambuco são 

praticamente inexistentes. O presente estudo teve como objetivo mapear, sobre imagens de 

alta resolução espacial, os remanescentes do bioma Mata Atlântica no estado do Rio Grande 

do Norte e conduzir uma análise ao nível de paisagem. Os resultados mostram que a paisagem 

encontra-se altamente fragmentada, onde restam cerca 13,6% a 17% dos remanescentes 

florestais do bioma. A grande maioria dos fragmentos é menor do que 10 ha, enquanto poucos 

fragmentos possuem área maior do que 100 ha. Embora seja elevado o grau de fragmentação, 

a distância média entre fragmentos encontrada foi pequena (128 m), essa estimativa  é menor 

do que a que tem sido observada para o bioma (1440m). Há indícios de que mudanças bruscas 

na quantificação da estrutura da paisagem podem ocorrer quando se observa a fragmentação 

em alta resolução espacial. Os resultados aqui apresentados podem ser utilizados em ações de 

manejo, com vistas a tornar o cenário mais propício à manutenção da biodiversidade. 
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ABSTRACT 
 

The habitat loss and fragmentation are considered the main threats to the biodiversity. These 

threats operate at the landscape level, which drives the need to manage entire landscapes, not 

just its components. Although systematic monitoring of the Atlantic Forest biome has been 

ongoing since the late eighties, current data on forest fragmentation for the sub-region of 

Pernambuco are practically nonexistent. This study aimed to map out, with high spatial 

resolution, the remnants of Atlantic forest in Rio Grande do Norte, and conduct a landscape 

level analysis. The results show that the landscape is highly fragmented, where about 13.6% 

to 17% of biome remains. Most of the fragments is less than 10 ha, while a few fragments 

have area larger than 100 ha. Although the high degree of fragmentation, the average distance 

between fragments found was small (128 m), this estimate is lower than has been observed for 

the biome (1440m). There is evidence that abrupt changes in the quantification of landscape 

structure can occur when one observes the fragmentation at high spatial resolution. The 

results presented here can be used in management actions, in order to make the scenario more 

conducive to maintaining biodiversity. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
KEY WORDS: Atlantic Forest, Fragmentation, Conservation; Biodiversity. 
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Introdução 
A perda e fragmentação de habitat são consideradas as principais ameaças 

para a conservação de muitas espécies, podendo contribuir substancialmente para 

a diminuição da diversidade regional e global (Harris 1984, Saunders et al 1991, 

Lindenmayer & Fischer 2006 ). Como essas ameaças atuam sob a perspectiva da 

paisagem é importante manejar paisagens por inteiro e não somente seus 

componentes. Vários avanços tornaram possível analisar e manejar paisagens por 

inteiro de forma a considerar seus usos múltiplos. O desenvolvimento do arcabouço 

teórico da ecologia da paisagem provê uma base conceitual e teórica para entender 

a estrutura, função e mudança da paisagem (Turner & Gardner 1990, Forman 1995, 

Turner et al 2001, Weins & Moss 2005), enquanto o desenvolvimento da tecnologia 

SIG (Sistema de Informação Geográfica) e suas várias ferramentas de análise e 

manejo formaram a base ferramental para a aplicação desse arcabouço teórico 

(Lang & Blaschke 2009). 

Tradicionalmente, os pesquisadores consideram que os processos que 

afetam as populações e comunidades operam em escala local (Dunning et al 1992). 

Por exemplo, a riqueza e abundância de espécies de vertebrados são consideradas 

em função da variação da disponibilidade de recurso, composição e estrutura da 

vegetação, e tamanho do fragmento de habitat (MacArthur & MacArthur 1961, 

Wilson 1974, Cody 1985). Assim, a maioria dos pesquisadores e gestores tem 

focado sua atenção na escala de fragmentos. Entretanto, os ecólogos estão cada 

vez mais cientes que a variação no habitat e seus efeitos nos processos ecológicos 

ocorrem em diferentes escalas espaciais (Wiens 1989a, b), e os exemplos mais 

emblemáticos disso podem ser vistos sob a perspectiva da mudança nos padrões 

climáticos globais, com a ocorrência cada vez maior de eventos climáticos extremos 

e mudanças nos padrões de temperatura e pluviosidade globais (IPCC 2002). 

Embora o planejamento regional da paisagem com vistas a atender os usos 

múltiplos do solo seja o melhor caminho para um desenvolvimento mais sustentável 

e para a conservação da biodiversidade, a principal estratégia adotada para a 

manutenção da biodiversidade ainda tem sido a criação pontual de áreas 

protegidas (Margules & Presey 2000) sem a preocupação com contexto regional ao 

qual essas unidades se inserem. Definir quais áreas devem ser destinadas à 

conservação pode ser um processo difícil e ineficiente se não for criterioso. 
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Uma das principais contribuições para sistematizar a priorização de áreas 

para a conservação foi através do conceito de “hotspots” de biodiversidade, um 

conceito popularizado por Norman Myers (1988). Myers argumenta que a 

biodiversidade não está distribuída uniformemente no globo, e é necessário 

identificar quais áreas concentram os mais altos níveis de biodiversidade e onde os 

esforços de conservação são mais urgentes, em função da alta perda de habitat. 

Myers encontrou 10 áreas com essas características que, juntas, continham 20% 

de toda diversidade de plantas do planeta, os quais denominou de “hotspots” 

(Myers 1988). A mais recente revisão dos hotsposts mundiais aumentou o total para 

34 áreas. Nessas 34 áreas estão 75% das espécies de mamíferos, aves e anfíbios 

mais ameaçados do planeta, restritos a uma área que representa apenas 2,3% da 

superfície terrestre (Mittermeier et al 2005). A conservação dessas regiões é de 

fundamental importância para a manutenção da biodiversidade global. 

A Mata Atlântica é um destes centros de biodiversidade (Myers 1988, 

Mittermeier 1998, Mittermeier et al 2005). Historicamente sob intensa pressão 

antrópica (INPE & SOS Mata Atlântica 2008), estima-se que a formação cobria uma 

área de 1.315.460 km2, ou cerca de 15% do território brasileiro, estando presente 

em 17 estados brasileiros, além de partes da Argentina e Paraguai (INPE & SOS 

Mata Atlântica 2008). 

Atualmente estima-se que a Mata Atlântica esteja reduzida a algo em torno 

de 7% a 16%. Dados do programa de monitoramento reportam algo em torno de 

7% a 8% (INPE & SOS Mata Atlântica 2008), enquanto Ribeiro e colaboradores 

avaliam que restem algo em torno de 11,4% a 16% (Ribeiro et al 2009) da 

cobertura original. Diferenças nas estimativas de quanto resta deste sistema estão 

relacionadas ao que os autores consideram como sendo remanescente de Mata 

Atlântica. A inclusão de florestas secundárias em estágio intermediário de 

regeneração e de fragmentos menores do que 100 ha elevam a estimativa de 7% a 

8% para cerca de 11,4% a 16%.  

O alto grau de modificação da paisagem da Mata Atlântica é bem conhecido, 

tendo se intensificado logo após a colonização do Brasil pelos europeus. Nessa 

época, a extração do Pau-Brasil (Caesalpinia echinata) para indústrias têxteis era a 

atividade predominante, sendo exercida ao longo do litoral brasileiro. Seguem-se a 

essa atividade o ciclo do ouro, o cultivo da cana-de-açúcar e do café. No estado do 
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Rio Grande do Norte a cultura canavieira foi dominante (Freyre 1989). Os maiores 

centros urbanos do país, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, também se 

desenvolveram nas áreas de distribuição da floresta. Todas essas atividades, ao 

longo da história, fizeram com que as formações vegetais fossem drasticamente 

reduzidas (Dean 2002). 

Embora a diversidade de espécies seja elevada na Floresta Atlântica, a 

distribuição dessas espécies ao longo do bioma não é homogênea. Oito principais 

centros de endemismo têm sido sugeridos: Araucária, Bahia, Brejos Nordestinos, 

Diamantina, Florestas Interioranas do Sul e Sudeste, Pernambuco, Serra do Mar e 

São Francisco (Silva & Casteletti 2003, Tabarelli 2005). Destes, o centro de 

endemismo de Pernambuco, que engloba a região da Mata Atlântica ao norte da 

foz do Rio São Francisco (Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte), é 

considerado um dos mais ameaçados (Silva & Casteletti 2003, Tabarelli 2010). A 

perda de espécies em regiões de endemismo pode implicar no desaparecimento de 

linhagens evolutivas únicas, evidenciado, por exemplo, no grande número de 

espécies de vertebrados terrestres na categoria de criticamente em perigo. Assim, 

esforços de conservação para estados como Santa Catarina (SC) e São Paulo (SP) 

podem ter pouca relevância para o estado do Rio Grande do Norte (RN) ou para a 

sub-região de Pernambuco.  

Apesar de sugestões de que o risco de extinção de espécies é muito alto no 

centro de endemismo de Pernambuco (Silva & Tabarelli 2000), até mesmo as 

estatísticas geográficas mais básicas inexistem (SNE 2002), criando uma barreira 

intransponível para um efetivo planejamento para a conservação da biodiversidade. 

Deste modo, a análise da paisagem é um primeiro passo essencial e estudos 

recentes têm mostrado que abordagens de planejamento sistemático na 

conservação são mais efetivas na conservação da diversidade biológica que as 

abordagens ad hoc do passado (Margules & Pressey 2000, Kremen et al 2008). 

Embora o mapeamento sistemático do bioma venha sendo feito, desde o 

final da década de 80, pela parceria firmada entre o INPE e a ONG SOS Mata 

Atlântica, a porção no limite norte de sua distribuição, a sub-região de Pernambuco, 

não tem sido mapeada sistematicamente devido a dificuldades na obtenção de 

imagens sem cobertura de nuvens e a incapacidade de identificar os diminutos 

fragmentos em imagens de satélite de média resolução espacial (Ponzoni F. J. 
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comunicação pessoal). Os dois últimos mapeamentos feitos para essa região foram 

disponibilizados em 1992, onde toda a sub-região de Pernambuco foi mapeada, e 

em 2002, onde somente Paraíba e Rio grande do Norte foram mapeados (SNE 

2002). Consequentemente, há uma lacuna no conhecimento sob o atual estado dos 

remanescentes florestais da sub-região de Pernambuco (Ribeiro 2009).  

A Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Norte (RN) está situada em 

uma estreita faixa, que se expande em direção ao sul, acompanhando o litoral 

ocidental (Figura 1), com uma extensão de 4.394.507 ha cobre cerca de 6% da 

área do estado (lei 11.428/06, INPE & SOS Mata Atlântica 2008). A distribuição da 

Mata Atlântica coincide com a parte mais populosa do estado (IBGE 2010) e onde a 

cultura centenária da cana de açúcar se desenvolveu. Pouco se sabe acerca dos 

remanescentes de floresta no estado e a falta histórica de condições econômicas e 

científicas tem contribuído para um desconhecimento que inibe a tomada de 

decisões cientificamente embasadas na conservação da Mata Atlântica desta 

região. 

Sob a perspectiva da paisagem, os indicadores mais apropriados para 

avaliar e monitorar os status da biodiversidade são a extensão espacial do 

ecossistema, a proporção de remanescentes e fragmentos de diferentes tamanhos, 

o número de manchas de grande tamanho, a distribuição espacial das perturbações 

e o grau de conectividade (Noss 1999). Embora exista uma avaliação recente sobre 

o estado do bioma feita por Ribeiro e colaborados (2009),  o centro de endemismo 

Pernambuco carece desse tipo de informação porque não possui um mapeamento 

atualizado que possa ser avaliado. Estudos que adotem a perspectiva de paisagem 

dentro do centro de endemismo Pernambuco são raros e não cobrem toda a região 

(Ranta et al 1998). Assim, a porção do extremo setentrional da Floresta Atlântica 

localizada no estado do Rio Grande do Norte, é candidata ideal para uma 

abordagem sistemática. O Plano Estratégico 2005-2010, lançado pelo Comitê 

Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (2004), menciona explicitamente 

a necessidade deste tipo de pesquisa, afirmando que “pesquisa sistemática acerca 

dos detalhes dos fragmentos de Mata Atlântica neste estado são virtualmente 

inexistentes, é preciso identificar e mapear todas as áreas da Reserva da Biosfera 

da Mata Atlântica no Rio Grande do Norte”. 
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Figura 1: Mapa da distribuição da Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Norte segundo a lei 11.428/06.  
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Com vistas ao preenchimento das lacunas de informação em uma formação 

florestal tão sensível e ao subsídio de tomadas de decisão em conservação, o 

objetivo deste estudo foi mapear os fragmentos de Mata Atlântica e seus 

ecossistemas associados (Manguezal e Restinga) no estado do Rio Grande do 

Norte através de imagens de sensoriamento remoto de alta resolução espacial e 

conduzir uma análise sob a perspectiva da paisagem das características destes. 

 
Material e Métodos 

 
Extensão do Mapeamento 
 
A extensão do bioma Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Norte é 

controversa. Existem duas fontes de informação sobre a porção ocupada pelo 

Bioma no estado (Figura 2). A primeira delas, e mais abrangente, foi elaborada pelo 

Instituto Sócio Ambiental (ISA) e adotada pela Sociedade Nordestina de Ecologia 

(SNE) em seus mapeamentos nos anos de 1992 e 2002. A segunda delimitação, 

mais restrita, foi definida pela lei 11.428/06, e é a delimitação usada pelos órgãos 

oficiais do governo em seus levantamentos. A área delimitada pela lei 11.428/06 

está toda inserida dentro daquela elaborada pelo Instituto Sócio Ambiental, com 

exceção de duas áreas de Manguezal no litoral norte do estado (Figura 2). 

Se for considerada a área definida pela lei 11.428/06, o estado possui 

3.362,89 km2 de Mata Atlântica, o que é cerca de 6,35% da área total do estado 

(52.983,91 km2) Entretanto, se for considerada a delimitação elaborada pelo 

Instituto Sócio Ambiental, o estado do Rio Grande do Norte passa a ter 6.230,46 

km2 de Mata Atlântica o que representa cerca de 11,75% da área total do estado. 

Durante os trabalhos de campo pode-se perceber que o Bioma possui uma 

extensão entre essas duas delimitações, não ficando tão restrito a delimitação da lei 

11.428/06, mas também não se estendendo tanto para o interior como propõe a 

delimitação do ISA/SNE.  

A extensão do mapeamento aqui elaborado foi limitada pela abrangência das 

imagens utilizadas (Figura 2), o que permitiu avaliar, em alta resolução, uma área 

total de 280.793 ha, os quais cobrem 58% da área definida pela lei 11.428/06 e
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Figura 2: Contraste na delimitação do bioma observado entre as definições da lei 11.428/06 e o limite adotado pela Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE). Em vermelho a 
área de estudo e em amarelo a região coberta pelas imagens utilizadas.
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44% da área definida pelo Instituto Sócio Ambiental. Parte dessa área avaliada, 

cerca de 4.430,1 ha, está inclusa no estado da Paraíba.  

Embora ambas as delimitações do bioma indicassem que este se prolonga 

mais ao norte, e mesmo havendo disponibilidade de imagens para essa região, 

essas áreas ao norte não são o foco desse estudo, uma vez que as formações 

predominantes ao norte são o cerrado e as restingas, não havendo nessa região 

formações florestais que são o foco de interesse desse trabalho.  

As imagens cobrem vinte e um municípios do estado, sendo que onze 

municípios possuem cobertura total e 10 municípios possuem cobertura parcial. A 

área total dos municípios e a área avaliada de cada município podem ser vistas na 

tabela 1.  

 

Tabela 1: Municípios cobertos pelas imagens ortofoto, área total de cada município 

e área avaliada. 

Municipio  Area do Município 
(ha) 

Área Avaliada no 
Município (ha) 

Área Avaliada no 
Municipio (%) 

Ares  11.194 11.194 100% 
Baia Formosa  24.484 24.484 100% 
Barra de Maxaranguape 13.118 411 3% 
Canguaretama  24.579 24.579 100% 
Ceara-Mirim 73.946 67.919 92% 
Espirito Santo 14.358 751 5% 
Extremoz  12.781 12.781 100% 
Goianinha 19.330 7.544 39% 
Ielmo Marinho 30.576 5.226 17% 
Macaiba 51.357 4.927 10% 
Natal  17.335 17.335 100% 
Nísia Floresta  30.691 30.691 100% 
Parnamirim  12.206 12.206 100% 
Pedro Velho 19.229 4.809 25% 
Pureza 50.484 62 0% 
Senador Georgino Avelino  1.656 1.656 100% 
São Gonçalo do Amarante  25.079 25.079 100% 
São José de Mipibu 29.469 6.482 22% 
Taipu 35.440 2.787 8% 
Tibau do Sul  10.337 10.337 100% 
Vila Flor  4.756 4.756 100% 
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 Sete Ottobacias estão na área coberta pelas imagens, nenhuma Ottobacia 

está totalmente inclusa nas áreas cobertas pela imagem. As áreas totais e 

avaliadas de cada Ottobacia podem ser vistas na tabela 2. 

 

 Tabela 2: Área avaliada em cada uma das sete Ottobacias inclusas na área de 

estudo. *Ottobacias compartilhadas com o estado da Paraíba. 

Ottobacia 
Área Total 
da Bacia 

(ha) 

Área da Bacia 
Avaliada (ha) % Avaliada 

7371 1.074.200 99.077 9% 
7372 325.068 17.630 5% 
7373 139.701 44.266 32% 
7374 309.872 33.193 11% 
7375 305.879 45.368 15% 

*7376 411.863 11.828 3% 
*7377 123.492 27.051 22% 

 

Devido à falta de imagens que cobrissem toda a extensão definida pelos 

trabalhos do ISA e da SNE, os dados aqui apresentados serão sempre avaliados 

para o limite definido pela lei 11.428/06, a não ser nos casos onde os dados se 

refiram à paisagem, situação ao qual as análises se referem à área total mapeada.  

 

Constituição do Sistema de Informações Geográficas (SIG) 
 
A constituição do banco de dados e sua posterior análise foram feitas na 

plataforma ArcGis 9.3. Tendo em vista que a porção do bioma no RN está toda 

dentro de um mesmo fuso e ocupa uma estreita faixa ao longo do litoral, todos os 

dados foram inseridos em Sistema de Projeção Universal Transversa de Mercator 

(UTM), utilizando o Datum horizontal “South America Datum 1969” (SAD69), fuso 

25. Os dados que não se encontravam nesse sistema de projeção foram re-

projetados para o sistema aqui adotado. 

 
Produtos de Sensoriamento Remoto utilizados 
 
O mapeamento temático dos remanescentes florestais de Mata Atlântica e 

seus ecossistemas associados (Manguezal e Restinga) foi feito através de 
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interpretação visual de ortofotos coloridas que possuem alta resolução espacial (2,5 

m, 1:25.000). Essas ortofotos referem-se ao ano de 2006 e foram obtidas com 

auxílio do Fundo Setorial Federal de Apoio ao Desenvolvimento do Turismo 

(PRODETUR) e foram disponibilizadas pelo Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável do Meio Ambiente (IDEMA) do Rio Grande do Norte. A extensão 

coberta por essas imagens pode ser vista na Figura 2. As Ortofotos não possuem 

problemas com cobertura de nuvens comumente encontradas em imagens por 

satélite que, por muitas vezes, acabaram por limitar os trabalhos de mapeamento 

para a região nordeste do país (Saatchi et al 2001, INPE & SOS Mata Atlântica, 

2008). 

 
Outras informações Geoespaciais utilizadas 
 
Para auxiliar na classificação das feições visualizadas nas imagens outros 

produtos cartográficos foram inseridos no SIG. Foram utilizados os mapeamentos 

das Unidades Geológicas e Unidades Geomorfológicas, feitos pelo Serviço 

Geológico Brasileiro (CPRM), ano base 2006, na escala de 1:500.000. Foi utilizado 

também o mapeamento topográfico disponibilizado pelo IDEMA com uma resolução 

vertical de 5m, esse mapeamento foi feito em 2006 após o levantamento 

aerofotogramétrico. Esses mapeamentos auxiliares ajudaram na diferenciação 

entre as categorias Mata, Restinga e Mangue quando essas se encontravam em 

contato. 

O mapeamento da distribuição do Bioma Mata Atlântica definido pela lei 

11.428/06, e disponibilizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), foi utilizado 

para fazer estimativas de quanto resta do bioma no estado. O mapeamento da lei 

11.428/06 está na escala de 1:5.000.000 e em Sistema de Projeção Policônica, 

Datum Sirgas 2000. Embora a conversão para o sistema adotado nesse trabalho 

tenha sido possível, a diferença marcante de escala do trabalho fez com que uma 

correção espacial tivesse que ser realizada para manter as relações topológicas no 

banco de dados. A correção foi feita acrescentando uma faixa à direita do 

mapeamento da lei 11.428/06, que não se estendia espacialmente até o limite real 

do litoral do Rio Grande do Norte. Essa correção aumentou em 0,7% a área 

considerada como Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Norte. 
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O mapeamento das Ottobacias disponibilizado pela Agência Nacional de 

Águas (ANA) foi inserido no SIG para estimar o percentual de desmatamento por 

bacia. Foi escolhido o nível quatro para essa análise, esse é o nível que melhor 

representa as características hidrológicas da paisagem em estudo, com os rios 

principais e mais importantes nascendo no sertão do estado e correndo para o 

leste, em direção ao Oceano Atlântico. Como as áreas das Ottobacias nível quatro 

se estendem mais para o interior do que a delimitação do bioma (lei 11.428/06) e a 

delimitação da área de estudo, optou-se por fazer as estimativas de cobertura 

vegetal somente para a porção da bacia incluída dentro da área de estudo. Essa 

decisão foi tomada porque embora o mapeamento oficial do bioma não se 

prolongue até as áreas mais interioranas avaliadas, as observações de campo 

asseguram que essas áreas são porções de Mata Atlântica. Além disso, o que 

importa para o manejo da bacia é a quantidade de áreas florestais, não importando 

tanto a qual fitofisionomia pertence essas florestas. A escolha de um nível de 

Ottobacias mais detalhados não foi possível devido a erros topológicos contidos 

nos mapeamento das Ottobacias. Nesse mapeamento optou-se por não fazer 

nenhuma correção topológica. 

O mapeamento dos municípios ano base 2007, feito na escala de 1:2.500 e 

disponibilizados pelo IBGE, foi utilizado para avaliar o percentual de cobertura 

vegetal remanescente em cada município. Nos casos em que as imagens utilizadas 

não cobriam a área total do município, as avaliações foram feitas para a área do 

município que pode ser avaliada (Tabela 1). É importante ter em mente que nem 

todas as formações vegetais ocorrem naturalmente em todos os municípios. 

 

Interpretação Visual das imagens 
 
A obtenção de informações mediante a interpretação visual de imagens é 

fundamentada nos elementos da foto interpretação, quais sejam, escala de cinza, 

tom, cor, altura (profundidade), tamanho, forma, sombra, textura, localização, 

associação e arranjo. Todas essas evidências são convergidas para identificar 

fenômenos (padrões) que são buscados nas imagens para a delimitação dos 

polígonos com base na resolução temática do mapeamento (Jensen 2009). 
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Neste trabalho, a fotointerpretação das imagens foi feita de forma manual, 

através da vetorização ponto a ponto e de modo a discernir os tipos de cobertura 

(“land cover types”) presentes na região: Mata, Restinga e Mangue. Para definir os 

limites de um fragmento, a princípio, foi considerado como entidade promotora de 

fragmentação qualquer estrada, rua, caminho, trilha, rio ou planície fluvial, desde 

que essas entidades pudessem ser visualizadas e mapeadas. Todas as estruturas 

maiores que 2,5 m puderam ser identificadas dada a resolução espacial das 

imagens utilizadas. Esse mapeamento será chamado ao longo do texto de 

“mapeamento detalhado”. No mapeamento detalhado não foram consideradas 

como entidade promotora de fragmentação regiões com diferentes estágios de 

regeneração dentro de um mesmo fragmento. Embora estágios sucessionais não 

tenham sido considerados como entidades promotoras de fragmentação, 

procuramos evitar a inclusão de estágios iniciais de regeneração (capoeiras) no 

mapeamento. 

Na região de floresta Atlântica do estado, o tipo agroflorestal dominante é a 

plantação de coco, que tem uma assinatura visual na imagem muito característica, 

com distribuição uniforme das plantas e espaços entre as árvores, não existindo 

assim culturas agroflorestais que possam representar dificuldade a interpretação 

das imagens. 

 A maior parte dos fragmentos florestais no estado do Rio Grande do Norte 

está imersa em uma matriz de cultivo de cana de açúcar, alguns poucos estão 

imersos em uma matriz de pasto ou áreas urbanas, de modo que a principal 

dificuldade encontrada foi discernir os fragmentos florestais quando em contato com 

manguezais e restingas. Para ajudar a fazer a diferenciação entre as formações 

vegetais quando estas estavam em contato, foram utilizados mapeamentos 

auxiliares baseados em geologia, geomorfologia e altimetria. A utilização da 

altimetria foi decisiva para tal diferenciação. Através da altimetria foi possível 

estimar a distribuição espacial dos campos de dunas e das planícies fluviais, 

mesmo quando escondidos sob vegetação. 

Nesse trabalho consideramos que toda formação vegetal que ocorresse 

sobre acúmulo de área quartzosa de origem marinha (campo dunar) seria 

considerado como restinga, muito embora seja notório que há áreas de floresta nos 

vales entre as dunas.  Assim, através da identificação dos limites do campo dunar, 
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da planície fluvial e do tabuleiro costeiro foi possível diferenciar as restingas que 

ocorrem sobre o campo dunar das formações florestais que ocorrem sobre o 

tabuleiro e os Manguezais que ocorrem nas planícies fluviais.  

A utilização do mapeamento geológico e geomorfológico ajudou a corroborar 

a classificação temática, embora as informações sobre geologia e geomorfologia 

tenham sido utilizadas mais como consultivas que como decisivas, haja visto que 

ambos mapeamentos podem possuir erros significativos devidos às escalas em que 

foram elaborados (1:500.000). A chave de classificação simplificada da tabela 3 

mostra a sequência de classificação utilizada nesse mapeamento.  

 

Tabela 3: Chave de classificação, baseada nas informações auxiliares, utilizada 

para definir as possíveis classes de vegetação. R, restinga; MT, mata e 

MG,mangue. 

 
Informação auxiliar Referência Cobertura 

Provável 
Unidades Geológica Deposito de Lagoas R 

Paleodunas R 
Depósitos de Praias R 
Depósitos Aluvionares MT 
Grupo Barreiras MT 
Paleocascalheiras MT 
Depósitos de Planícies e canais de maré MG 

Mapa de Associação de 
Solos 

Areias Quartzosas Marinhas Distróficas R 
Podzólico Vermelho-amarelo Distrófico MT 
Solos Hidromórficos Gleizados 
Eutróficos 

MT 

Latossolo Amarelo Distrófico MT 
Podzólico Vermelho-amarelo Distrófico MT 
Podzólico Vermelho-amarelo Eutrófico MT 
Solos Aluviais Eutróficos MG 
Solos Indiscriminados de Mangue MG 

 

 

Embora a discriminação de fragmentos de floresta primária e secundária seja 

de suma importância, tendo implicações legais bem definidas, não buscamos fazer 

esta distinção já que consideramos que tal distinção só será possível, com bom 

grau de precisão, com um exaustivo trabalho de campo, ou usando imagens que 

permitam obter informações sobre altura do remanescente (Lidar) e quantidade de 
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biomassa. Saatchi faz menção à capacidade de diferenciar estágios sucessionais 

utilizando imagens de radar (Saatchi et al 2001). 

Um dos fatores importantes na realização de um mapeamento e que 

influencia na qualidade final do trabalho é a escala de trabalho adotada; quanto 

maior a escala maior será a precisão espacial e temática do mapeamento. Um 

mapeamento jamais poderá exceder a precisão dos dados que foram utilizados 

como base para sua elaboração. Assim, o mapeamento aqui elaborado segue a 

mesma escala das imagens utilizadas como base para sua elaboração (1:25.000). 

Entretanto, durante o processo de mapeamento, a escala padrão adotada dentro do 

software ArcGis para reconhecimento das feições foi de 1:3.000, e para mapear 

trilhas e pequenas estradas que cortam alguns fragmentos, as escalas de 1:1.000 e 

1:500 foram utilizadas. Para a manutenção das relações topológicas entre as 

feições mapeadas, uma vez que a área de feições individuais não podem ter 

sobreposição ou deixar lacunas de informação entre elas, foi usada a função 

“Snapping” do ArcGis. 

 

Mapeamento Derivado 
 
Após a elaboração do mapeamento detalhado, onde foi feita a classificação 

das três fisionomias adotadas (Mata, Mangue e Restinga) considerando as 

entidades fragmentadoras citadas anteriormente, pode-se perceber que o conceito 

de fragmento adotado no mapeamento detalhado estava sobre estimando o 

processo de fragmentação. A Mata Atlântica no estado do RN é originalmente uma 

formação florestal menos densa, onde o conceito e efeito de entidades 

fragmentadoras podem ser bem diferenciados dos observados na floresta 

Amazônica ou mesmo na floresta Atlântica do sul e sudeste, além disso, faltam 

estudos que identifiquem que tipos de estruturas que podem estar atuando como 

entidades fragmentadoras e quais espécies essas estruturas afetam. Tendo esses 

fatos em mente, e sem dados que demonstre qual tipo de estrutura gera 

fragmentação, optou-se por produzir um mapeamento alternativo. 

Esse segundo mapeamento, derivado do mapeamento detalhado, será 

chamado a partir daqui de “mapeamento derivado”. A ideia é que como não se sabe 
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o que gera fragmentação, adotar o cenário mais catastrófico pode dar uma noção 

errada do estado de fragmentação.    

O mapeamento derivado foi elaborado a partir do mapeamento detalhado, 

onde se removeu algumas entidades fragmentadoras. No mapeamento derivado, 

deixaram de serem consideradas como entidades fragmentadoras as estradas de 

barro com até 10 metros de largura e as clareiras. Entende-se aqui como clareira 

qualquer porção de área desmatada, em processo de regeneração ou não, que é 

cercada por áreas florestais. Não foram consideradas como clareiras as áreas que 

tinham alguma atividade produtiva. O fato de desconsiderarmos as clareiras como 

entidades fragmentadoras repousa na ideia de que se um organismo cai em uma 

região de não habitat, mas cercada por regiões de habitat, ele não terá grandes 

dificuldades de sair da região desfavorável e ir para uma região favorável. Além do 

fato das clareiras terem a possibilidade de seguir o processo de sucessão ecológica 

e voltarem a serem regiões de habitat. No caso das estradas, todas as estradas 

asfaltadas, independente da largura, permaneceram como entidades 

fragmentadoras, assim como as estradas de barro com mais de 10 metros de 

largura. 

Para a elaboração do mapeamento derivado dois procedimentos foram 

adotados, um para identificar e retirar as estradas de barro com até dez metros de 

largura e outro para retirar as clareiras. O primeiro procedimento utilizou a função 

buffer e a análise topológica. Partindo do mapeamento detalhado, aplicou-se a 

função buffer estabelecendo uma distância padrão de cinco metros; após o buffer 

uma análise topológica foi efetuada para identificar as áreas de sobreposição dos 

polígonos, essas áreas são as áreas que deveriam ser desconsideradas como 

fragmentadoras. As áreas indicadas pela análise topológica foram checadas 

visualmente para ver a conformidade com os critérios estabelecidos acima. Se a 

área fosse uma estrada de barro com sobreposição, essa área era mapeada 

manualmente e acrescentada ao mapeamento fazendo a união dos dois fragmentos 

ao seu redor. 

O segundo procedimento visava retirar as áreas de clareiras, para isso uma 

inspeção visual foi feita em cada fragmento, toda vez que uma clareira que tivesse 

os critérios acima elencados era encontrada, essa clareira era mapeada e 

adicionada à área do fragmento ao qual pertence.  
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Ao fim, o mapeamento derivado produziu um cenário onde as estradas de 

barro com até dez metros de largura e as clareiras deixaram de ser estruturas 

consideradas como entidades fragmentadoras ou de não habitat. Todas essas 

áreas foram mapeadas em arquivos separados e podem ser consultadas em um 

SIG.  

Após remodelar o mapeamento dos fragmentos florestais, ainda com a 

intensão de evitar a sobre estimativa do grau de fragmentação da paisagem, optou-

se por inserir um ponto de corte no tamanho dos fragmentos. Todos os fragmentos 

com menos de dez hectares foram removidos do mapeamento derivado. 

 

Avaliação da precisão do mapeamento 
 

Para diminuir a possibilidade de erro na interpretação (classificação) das 

imagens, além da utilização de mapeamentos auxiliares, uma atividade de campo 

de duas semanas foi feita para calibrar o reconhecimento das feições vistas na 

imagem com o que elas são realmente em campo.  

Além disso, para estimar a precisão do mapeamento, 75 pontos foram 

aleatoriamente distribuídos na paisagem para cada feição reconhecida (Mata, 

Mangue, Restinga e Matriz), totalizando 300 pontos distribuídos na paisagem. Para 

isso foi utilizada a ferramenta Create Random Points da extensão Data 

Management Tools do software ArcGis 9.3. Dos 300 pontos distribuídos, somente 

87 puderam ser avaliados em campo, destes 34 pontos foram em florestas, 22 na 

matriz e 31 na restinga. Por dificuldades de acesso nenhum ponto em área de 

manguezal pode ser checado. Esses pontos foram utilizados para a construção da 

tabela de confusões e utilizados para estimar o índice Kappa (Moreira 2011).  

 
Estimativas de Remanescentes 

  

As estimativas de remanescentes foram feitas de quatro formas diferentes, 

cada uma considerando um limite diferenciado. Foram considerados como limites a 

Área total Avaliada, a área oficial do bioma (Lei 11.428/06), os limites das 

Ottobacias e os limites municipais. 
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 As análises de remanescentes para a área total avaliada e área do bioma 

consideraram ambos os mapeamentos (Detalhado e Derivado). Sendo uma 

avaliação para todas as formações vegetais e uma avaliação somente para as 

formações florestais (Mata).   

As avaliações de remanescentes por Ottobacias considerou somente o 

mapeamento derivado e todas as formações vegetais. Uma vez que as áreas das 

Ottobacias são maiores do que as áreas avaliadas nesse trabalho, as estimativas 

foram feitas somente para a porção avaliada da Ottobacia. 

Assim como as estimativas por Ottobacias, a avaliação de remanescentes 

por município considerou o mapeamento derivado e todas as formações vegetais. A 

avaliação dos remanescentes por município considerou somente as regiões 

avaliadas em cada município, haja visto que alguns municípios não tiveram suas 

áreas analisadas na integralidade (tabela 1).  

 

Obtenção de Dados Quantitativos (Métricas da Paisagem) 
 
 A extensão “V-Late” (Lang & Tiede 2003) e a planilha eletrônica excel 2003 

foram utilizadas para os cálculos das métricas da paisagem. Os parâmetros 

avaliados estão relacionados às métricas de área, densidade, tamanho e 

isolamento (McGarigal & Marks 1994, McGarigal & Marks 1995). As informações 

sobre a área de cada classe mapeada e o numero de fragmentos foram retiradas 

diretamente do ArcGIS, a mediana do tamanho e o coeficiente de variação do 

tamanho dos fragmentos foram calculados a partir da planilha excel. A extensão “V-

Late” foi usada para o cálculo do isolamento entre fragmentos através da medida 

“distância ao vizinho mais próximo” (“nearest neighbor"), após o calculo a planilha 

Excel foi utilizada para o calculo da mediana da distância entre fragmentos e o 

coeficiente de variação das distâncias. 

Embora o mapeamento abarque as três grandes fisionomias vegetais do 

bioma, as métricas foram aplicadas somente a fisionomia florestal (Mata), com 

exceção da área da classe que foi aplicada também para as fisionomias Restinga e 

Mangue.   

Abaixo segue a descrição de algumas métricas utilizadas nesse trabalho. 
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1. Área da classe: É a soma das áreas de todos os fragmentos 

pertencentes a uma determinada classe, aqui todas as áreas são fornecidas em 

hectares. Essa medida é uma informação base para cálculo de outras métricas e, 

junto com a distância entre fragmentos, é de fundamental importância no estudo da 

biodiversidade e manutenção de populações biológicas em longo prazo.  

∑
=

=
n

j
aijCA

1
 

Onde aij é a área do fragmento (j) na classe (i). 

 

2. Número de Fragmentos: Número total de fragmentos dentro de cada 

classe mapeada. É uma medida simples da extensão da fragmentação. Embora 

conhecer o número de fragmentos em uma paisagem seja importante para o 

entendimento de inúmeros processos ecológicos, essa medida é limitada em sua 

capacidade interpretativa, pois não fornece informação sobre área, distribuição ou 

densidade dos fragmentos. 

inNumP =  

Onde in  é a quantidade de fragmentos na classe mapeada (i). 

 

3. Mediana do tamanho dos fragmentos: A mediana é uma medida de 

tendência central que, de um grupo de dados ordenados, separa a metade inferior 

da amostra, população ou distribuição de probabilidade, da metade superior. Mais 

concretamente, 1/2 da população terá valores inferiores ou iguais à mediana e 1/2 

da população terá valores superiores ou iguais à mediana. Tem a vantagem de não 

ser tão sensível, como a média, às observações que são muito maiores ou muito 

menores do que as restantes. Através da mediana é possível avaliar um tamanho 

médio para os fragmentos na paisagem, ela foi utilizada em lugar da média devido 

a grande quantidade de fragmentos pequenos  

 

4. Coeficiente de variação do tamanho dos fragmentos: O coeficiente 

de variação é preferível em relação ao desvio padrão na comparação entre 

fragmentos de paisagens diferentes por medir a variabilidade relativa à média e não 

à variabilidade absoluta. Assim, não é necessário o conhecimento do tamanho 

médio dos fragmentos para interpretar o coeficiente de variação. 
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( )100
µ
σ

=vC
 

Onde σ  é o desvio padrão do tamanho do fragmento e µ  é a média 

do tamanho do fragmento. 

 

5. Distância ao vizinho mais próximo: É a medida mais simples a 

analisar o contexto (isolamento) no qual um fragmento está inserido. A distância ao 

vizinho mais próximo usa a geometria euclidiana para descobrir qual a menor 

distância em linha reta (h) entre o fragmento analisado (j) da classe (i) e o seu 

vizinho mais próximo.  

ijhDvp =  

onde ijh  é a menor distância entre o fragmento (j) da classe (i) e o seu 

vizinho mais próximo.  
 

6. Mediana da distância entre fragmentos: A mediana é uma medida 

de tendência central que, de um grupo de dados ordenados, separa a metade 

inferior da amostra, população ou distribuição de probabilidade, da metade superior. 

Mais concretamente, 1/2 da população terá valores inferiores ou iguais à mediana e 

1/2 da população terá valores superiores ou iguais à mediana. Tem a vantagem de 

não ser tão sensível, como a média, às observações que são muito maiores ou 

muito menores do que as restantes. Através da mediana é possível avaliar a 

distância média para os fragmentos na paisagem.  

 
7. Coeficiente de variação da distância média ao vizinho mais 

próximo: O coeficiente de variação é preferível em relação ao desvio padrão na 

comparação da distância entre paisagens diferentes porque mede a variabilidade 

relativa à média e não a variabilidade absoluta. Assim, não é necessário o 

conhecimento da média para interpretar o coeficiente de variação. 

( )100
µ
σ

=vC
 

Onde σ  é o desvio padrão da distância entre fragmentos eµ  é a 

média da distância entre fragmentos. 
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Resultados 
 
Área Avaliada e Estimativa de precisão do mapeamento 
 
A área total avaliada nesse estudo foi de 280.793 ha, os quais cobrem 58% 

(195.089 ha) da área definida pela lei 11.428/06 e 44% (273.147 ha) daquela 

definida pelo Instituto Sócio Ambiental e Sociedade Nordestina de Ecologia (Figura 

2).  A precisão do mapeamento estimada através do índice kappa foi de 98,8%. As 

estimativas de erro por classe mapeada e a estimativa de exatidão geral podem ser 

vistas na tabela 4. 

 

Tabela 4: Tabela de confusão mostrando os erros de omissão e inclusão e a 

estimativa de exatidão global.  

Mata Restinga Matriz Pontos 
Classificados

Exatidão do 
Usuário (%)

Mata 33 1 0 34 97,06%
Restinga 0 32 0 32 100%

Matriz 0 0 22 22 100%
Total de 

referência
33 33 22

88

Exatidão do 
produtor (%)

100% 96,97% 96,97%

Exatidão 
Geral (%)

98,86%

Dados Referencia

 
 
Estimativas de remanescentes: Quanto resta? 

  

Observando ambos os mapeamentos (Detalhado e Derivado) e ambas as 

áreas de distribuição (Área Total Avaliada e Área do Bioma), nessas condições, as 

estimativas de remanescentes totais (Mangue, Restinga e Mata) variaram de 13,6% 

a 17%.  

Na área total avaliada as estimativas variaram de 13,6%, quando avaliamos 

o mapeamento derivado, a 14,1% quando avaliamos o mapeamento detalhado. 

Avaliando somente os remanescentes que estão dentro do limite do bioma definido 

pela lei 11.426/06, as estimativas variam entre 16,1% para o mapeamento derivado 
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e 17% para o mapeamento detalhado. Essas estimativas consideram a floresta 

Atlântica e seus ecossistemas associados (Mata, Mangue e Restinga) sem fazer 

distinção entre florestas primárias e secundárias (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Estimativa de remanescentes do bioma (Mata, Mangue e Restinga) 

segundo as duas áreas de distribuição, Lei 11.428/06 e área total avaliada. 

Remanescentes Totais 

 

Mapeamento 
detalhado 

Mapeamento 
derivado 

Área Total Avaliada 14,1% 13,6% 
Área Bioma (lei 11.428/06) 17,0% 16,1% 

 

 

Avaliando ambos os mapeamentos (Detalhado e Derivado) e ambas as 

áreas de distribuição (Área Total Avaliada e Área do Bioma), mas considerando 

somente a categoria classificada como “mata”, as estimativas de remanescentes 

florestais (Mata) variaram de 7,5% a 8,2%. 

 Na área total avaliada as estimativas de remanescentes florestais variaram 

de 7,5 %, quando estimado pelo mapeamento derivado, a 8% quando estimado 

pelo mapeamento detalhado. Avaliando somente os remanescentes florestais que 

estão dentro do limite do bioma definido pela lei 11.426/06, as estimativas variam 

entre 7,6%, quando avaliamos o mapeamento derivado, e 8,2% quando analisamos 

o mapeamento detalhado; considerando somente a floresta Atlântica e sem fazer 

distinção entre florestas primárias e secundárias (tabela 6). 

 

Tabela 6: Estimativa de remanescentes florestais (Mata) do bioma segundo as duas 

áreas de distribuição, Limite do Bioma e área total avaliada. 

Remanescentes Florestais 

 

Mapeamento 
detalhado 

Mapeamento 
derivado 

Área Total Avaliada 8,0% 7,5% 
Área Bioma (lei 11.428/06) 8,2% 7,6% 
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Remanescentes por Ottobacia 
 
Parte da cobertura vegetal de sete Ottobacias pode ser avaliada, entretanto 

não houve a possibilidade de avaliar as bacias por completo. A porcentagem 

avaliada em cada bacia assim como a composição da vegetação e a quantidade 

total de remanescentes por bacia pode ser vista na tabela 6.  

Das sete Ottobacias avaliadas a que teve maior quantidade de 

remanescentes vegetais foi a bacia 7374 (7.904 ha), seguida pela bacia 7375 

(7.020 ha) e a bacia 7377 (6.133 ha) (tabela 7).  

 
Tabela 7: Estimativa de remanescentes florestais (Mata) do bioma segundo as duas 

áreas de distribuição, Limite do Bioma e área total avaliada. * Bacias que excedem 

o limite do estado. 

Ottobacia % Avaliada Mata 
(ha) 

Restinga 
(ha) 

Mangue 
(ha) 

Total de 
Remanescentes 

(ha) 

% da bacia coberta 
por remanescente 

7371 9% 4.268 276 1.017 5.561 6% 
7372 5% 1.870 0 132 2.002 11% 
7373 32% 1.676 4.083 374 6.133 14% 
7374 11% 4.034 3.351 518 7.904 24% 
7375 15% 4.807 854 1.359 7.020 15% 

*7376 3% 1.347 0 2.336 3.682 31% 
*7377 22% 3.136 1.639 628 5.403 20% 
 
Remanescentes por Município 

 
 Tomando como base para avaliação o mapeamento derivado e todas as 

fisionomias vegetais, observa-se que o município que possui a maior quantidade de 

remanescentes do bioma foi Nísia Floresta com 7.344 ha de remanescentes 

vegetais do bioma, seguida por Baia Formosa com 6.620 ha e São Gonçalo do 

Amarante com 3.703 ha (tabela 8). 

Os municípios que mais tiveram áreas florestais foram São Gonçalo do 

Amarante (3.244 ha), Baia Formosa (2.774 ha) e Ares (2.106 ha). Os com maior 

quantidade de Manguezais foram Baia Formosa (2.358 ha), Canguaretama (1.571 

ha) e Natal (829 ha). Os que tiveram maior quantidade de Restingas foram Nísia 

Floresta (5.407 ha), Baia Formosa (1.488 ha) e Natal (1334 ha) (tabela 8). 
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Tabela 8: Estimativa de remanescentes do bioma por município avaliado. 

Municipio  Mata       
(ha) 

Mangue 
(ha) 

Restinga 
(ha) Total 

% Coberta por 
Remanescentes 

na Área 
avaliada 

Ares  2.106 93 0 2.199 20% 
Baia Formosa  2.774 2.358 1.488 6.620 27% 
Barra de Maxaranguape 0 0 0 0 0% 
Canguaretama  1.964 1.571 0 3.535 14% 
Ceara-Mirim 2.319 1 0 2.320 3% 
Espirito Santo 207 0 0 207 28% 
Extremoz  339 347 347 1.034 8% 
Goianinha 1.379 206 0 1.585 21% 
Ielmo Marinho 348 0 0 348 7% 
Macaiba 108 36 0 145 3% 
Natal  26 829 1.334 2.189 13% 
Nísia Floresta  1.459 478 5.407 7.344 24% 
Parnamirim  742 0 614 1.356 11% 
Pedro Velho 732 0 0 732 15% 
Pureza 0 0 0 0 0% 
Senador Georgino Avelino  3 128 245 376 23% 
São Gonçalo do Amarante  3.244 459 0 3.703 15% 
São José de Mipibu 944 0 0 944 15% 
Taipu 59 0 0 59 2% 
Tibau do Sul  1.135 215 690 2.040 20% 
Vila Flor  643 2 0 646 14% 

 
 
 
Análise da Paisagem: Avaliando toda a área mapeada. 

 
Mapeamento Detalhado 
 
Na área total avaliada, tomando como base para as análises o mapeamento 

detalhado, foi mapeado um total de 39.719 ha de remanescentes de Mata Atlântica 

na paisagem; incluindo florestas, mangues e restingas. Destes, 7.339 ha foram de 

mangue, 9.837 ha de restinga e 22.543 ha de floresta (Tabela 9). 
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Tabela 9: Composição da paisagem na área total avaliada (ATA) segundo o 

mapeamento detalhado. 

Mapeamento Detalhado (ATA) 

 
Área 

Mangue 7.339 
Restinga  9.837 
Mata 22.543 
Remanescentes Totais do Bioma 39.719 

 

 Das áreas mapeadas como floresta (Mata) pode-se avaliar nesse 

mapeamento que estes estão divididos em 1.471 unidades segundo o mapeamento 

detalhado, com tamanhos variando de 0,07 a 852 ha. A maioria dos fragmentos 

(1.065 fragmentos; 72%), tem menos de 10 ha, enquanto apenas 3% (43 

fragmentos) têm mais de 100 ha (Figura 4). A mediana do tamanho dos fragmentos 

é 4 ha (Coeficiente de variação 311%). 

 

 
Figura 4: Distribuição de frequência dos tamanhos dos fragmentos (ha) segundo o 

mapeamento detalhado e a área total avaliada. 

 

Avaliando a contribuição em área de cada classe mapeada, observa-se que 

a maior parte da área mapeada como remanescente de floresta atlântica (41%, 

9.232 ha), categoria “Mata”, está inclusa nos 43 fragmentos maiores que cem 

hectares, enquanto que os 1.065 fragmentos menores que 10 ha contribuem com 

14% (3.178 ha) das áreas de floresta Atlântica (Figura 5). 
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Figura 5: Distribuição de frequência com a contribuição em área (ha) de cada 

classe de tamanho mapeado segundo o mapeamento detalhado e a área total 

avaliada.  

 
A mediana da distância entre fragmentos florestais é 6 m (Coeficiente de 

variação 329%). A maioria dos fragmentos, 63% (924 Fragmentos), estão a uma 

distância de no máximo 10 m um do outro, enquanto somente 1% (18 fragmentos) 

estão a uma distância maior do que 1.000 m (Figura 6). A maior distância 

encontrada entre dois fragmentos nesta situação analisada foi de 4.398 m, 

entretanto existem fragmentos que estão separados por distâncias de 3 m. 

 

 
Figura 6: Distribuição de frequência das distâncias entre fragmentos (m) para o 

mapeamento detalhado e a área total avaliada.  
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Mapeamento Derivado 
 

Tomando como base para as análises o mapeamento derivado e 

considerando toda a área avaliada, foi mapeado um total de 38.096 ha de 

remanescentes de Mata Atlântica na paisagem; incluindo florestas, mangues e 

restingas. Destes, 6.725 ha foram de mangue, 10.205 ha de restinga e 21.137 ha 

de floresta (Tabela 10).     

 

Tabela 10: Composição da paisagem na área total avaliada (ATA) segundo o 

mapeamento derivado. 

Mapeamento Derivado (ATA) 

 
Área 

Mangue 6.725 
Restinga  10.205 
Mata 21.137 
Remanescentes Totais do Bioma 38.096 

 

Avaliando a fragmentação do bioma através do mapeamento derivado, 

observa-se que os fragmentos florestais (categoria mata) encontram-se divididos 

em 278 unidades, com tamanhos variando de 10,05 a 2.106 ha. A metade dos 

fragmentos tem menos que 30 ha (145 fragmentos; 52%), enquanto que 18% (50 

fragmentos) têm mais que 100 ha (Figura 7). A mediana do tamanho dos 

fragmentos é 28 ha (Coeficiente de variação 219%). 
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Figura 7: Distribuição de frequência dos tamanhos dos fragmentos (ha) segundo o 

mapeamento derivado e a área total avaliada. 

 

Nesse mapeamento 774 polígonos (205 ha) foram mapeados como estradas 

e 371 polígonos (433 ha) foram mapeados como clareiras, ambos os dados foram 

acrescentados ao mapeamento derivado, entretanto, 921 polígonos (2.290 ha) que 

foram mapeados como remanescentes do bioma (Mata, Mangue e restinga), 

deixaram de ser considerados como remanescentes por terem menos que 10 ha. 

Dos fragmentos florestais mapeados que tinham em sua área estradas e clareiras, 

76 fragmentos possuíam ambas as estruturas, clareiras e estradas; 84 fragmentos 

tinham apenas estradas e 31 fragmentos tinham apenas clareiras. Dessa forma a 

maioria dos fragmentos (69%, 191 fragmentos) possui algum tipo de impacto 

ambiental. 

Avaliando a contribuição em área de cada classe mapeada, observa-se que 

a maior parte da área mapeada como remanescente de floresta atlântica (66%, 

14.043 ha) está inclusa nos 50 fragmentos maiores que cem hectares, enquanto 

que os 146 fragmentos menores que 30 ha contribuem com 13% (2.612 ha) das 

áreas de floresta Atlântica (figura 8). 

 
 

 
Figura 8: Distribuição de frequência com a contribuição em área (ha) de cada 

classe de tamanho mapeado segundo o mapeamento derivado e a área total 

avaliada.  
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A mediana da distância entre fragmentos é 128 m (Coeficiente de variação 

174%). Nesse mapeamento não houve predomínio de uma classe de distância. A 

maior distância encontrada entre dois fragmentos foi de 4.398 m, entretanto ainda 

existem fragmentos que estão separados por distâncias de 3 m de largura. A classe 

de distância que apresentou maior quantidade de fragmentos foi a de até 50 m com 

76 fragmentos, seguida pela classe até 300 m com 64 fragmentos (figura 9). 

 

 

 
Figura 9: Distribuição de frequência das distâncias entre fragmentos (m) para o 

mapeamento derivado e a área total avaliada.  

 

Avaliação da Paisagem: Avaliando a porção definida pela lei 11.428/06. 
 

Mapeamento Detalhado 
 
Tomando como base para as análises o mapeamento detalhado e a 

distribuição do bioma definida pela lei 11.428/06, foi mapeado um total de 33.080 

ha de remanescentes de Mata Atlântica na paisagem; incluindo florestas, mangues 

e restingas. Destes, 7.210 ha foram de mangue, 9.837 ha de restinga e 16.033 ha 

de floresta (tabela 11). 
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Tabela 11: Composição da paisagem na área do bioma (lei 11.428/06) segundo o 

mapeamento detalhado. 

Mapeamento Detalhado (Bioma) 

 
Área 

Mangue 7.210 
Restinga  9.837 
Mata 16.033 
Remanescentes florestais Totais 33.080 

 

 

Das áreas mapeadas como floresta (Mata) pode-se avaliar nesse 

mapeamento que estes estão divididos em 1.184 unidades, com tamanhos variando 

de 0,07 a 615 ha. A maioria dos fragmentos (896 fragmentos; 75%), tem menos de 

10 ha, enquanto apenas 3% (30 fragmentos) têm mais de 100 ha (Figura 10). A 

mediana do tamanho dos fragmentos é 3 ha (Coeficiente de variação 309%). 

 
Figura 10: Distribuição de frequência dos tamanhos dos fragmentos (ha) segundo o 

mapeamento detalhado e a área do bioma. 

 

Avaliando a contribuição em área de cada classe mapeada, observa-se que 
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enquanto que os 896 fragmentos menores que 10 ha contribuem com 16% (2.596 

ha) das áreas de floresta Atlântica (Figura 11). 

 

 
Figura 11: Distribuição de frequência com a contribuição em área (ha) de cada 

classe de tamanho mapeado segundo o mapeamento detalhado e a área do bioma.  

 

A mediana da distância entre fragmentos é 6 m (Coeficiente de variação 

402%). A maioria dos fragmentos, 63% (745 Fragmentos), estão a uma distância de 

no máximo 10 m um do outro, enquanto somente 1% dos fragmentos (11 

fragmentos) estão a uma distância maior do que 1.000 m (Figura 12). A maior 

distância encontrada entre dois fragmentos foi de 7.798 m, entretanto existem 

fragmentos que estão separados por distâncias de 3 m. 
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Figura 12: Distribuição de frequência das distâncias entre fragmentos (m) para o 

mapeamento detalhado e a área do Bioma.  

 
Mapeamento Derivado 
 
Tomando como base para as análises o mapeamento Derivado e a 

distribuição do bioma definida pela lei 11.428/06, foi mapeado um total de 31.449 

ha de remanescentes de Mata Atlântica na paisagem; incluindo florestas, mangues 

e restingas. Destes, 6.506 ha foram de mangue, 10.205 ha de restinga e 14.738 ha 

de floresta (Tabela 12). 

 

Tabela 12: Composição da paisagem na área do bioma (lei 11.428/06) segundo o 

mapeamento derivado. 

Mapeamento Derivado (Bioma) 

 
Área  

Mangue 6.506 
Restinga  10.205 
Mata 14.738 
Remanescentes florestais Totais 31.449 

 

Das áreas mapeadas como floresta (Mata) pode-se avaliar nesse 

mapeamento que estes estão divididos em 204 unidades, com tamanhos variando 

de 10 a 769 ha. A metade dos fragmentos (108 fragmentos; 53%), tem menos de 

30 ha, enquanto 18% (36 fragmentos) têm mais de 100 ha (Figura 13). A mediana 

do tamanho dos fragmentos é 28 ha (Coeficiente de variação 169%). 
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Figura 13: Distribuição de frequência dos tamanhos dos fragmentos (ha) segundo o 

mapeamento derivado e a área do bioma. 

 

Avaliando a contribuição em área de cada classe mapeada, observa-se que 

a maior parte da área mapeada como remanescente de floresta atlântica (65%, 

9.506 ha) está inclusa nos 36 fragmentos maiores que cem hectares, enquanto que 

os 108 fragmentos menores que 30 ha contribuem com 19% (1.932 ha) das áreas 

de floresta Atlântica (Figura 14). 

 

 
Figura 14: Distribuição de frequência com a contribuição em área (ha) de cada 

classe de tamanho mapeado segundo o mapeamento derivado e a área do bioma. 
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A mediana da distância entre fragmentos é 123 m (Coeficiente de variação 

443%). Assim como ocorreu no mapeamento para a área total avaliada, não houve 

um predomínio de uma classe de distância. A classe com mais fragmentos foi a de 

até 50 m (60 fragmentos) seguida pela classe até 300 m (41 fragmentos). A maior 

distância encontrada entre dois fragmentos foi de 25.702 m, entretanto existem 

fragmentos que estão separados distâncias de 3 m de largura. 

 

 

 
Figura 15: Distribuição de frequência das distâncias entre fragmentos (m) para o 

mapeamento derivado e a área do Bioma.  

 

Discussão 
 

Uma vez que a maioria dos estudos sobre fragmentação florestal para o 

bioma Mata Atlântica são feitos com mapeamentos realizados sobre imagens de 

média resolução espacial (15 a 30m) (INPE & SOS Mata Atlântica 2008, Ribeiro et 

al 2009), a visão detalhada adotada nesse trabalho fornece uma nova perspectiva 

para a avaliação da fragmentação na porção norte da Mata Atlântica. Pode-se 

considerar que a grande contribuição do presente trabalho se dá na escala e 

detalhe do mapeamento aqui elaborado que além de permitir fazer estimativas 

sobre o bioma no estado, pode ser fundamental no processo de fiscalização e 

licenciamento ambiental. Entretanto, ter informações espaciais detalhadas sobre o 
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grau de fragmentação da paisagem pode ser insuficiente às tomadas de decisão se 

tal informação não vier acompanhada de estudos sobre como as espécies se 

comportam frente a esse cenário de fragmentação e como os processos 

ecossistêmicos são afetados. 

Embora possa haver questionamentos sobre a precisão do mapeamento, 

dada a baixa quantidade de pontos para calcular as estimativas de precisão, 

trabalhar com imagens e dados de alta resolução espacial garante uma menor 

quantidade de erros. A característica que poderia influenciar na qualidade final do 

mapeamento nesse estudo são as regiões onde as fisionomias estão em contato. 

Entretanto se formos observar as zonas de contato, essas somam 18.835 m, são 

cerca de 0,07 metros de contato por hectare mapeado,  quantidade muito pequena 

de zona de contato para que possa causar grandes efeitos no erro do mapeamento.  

 

Limites da Mata Atlântica 
 
 As florestas Atlânticas do estado do RN são fortemente influenciadas 

pelo clima e solo local e tendem a ter porte mais baixo do que as formações 

encontradas nas regiões sul e sudeste do Brasil (Jardim J G, comunicação 

pessoal). No RN o bioma encontra-se em uma região ecotonal, onde em meio às 

feições de floresta Atlântica podem ser encontradas feições da Caatinga e do 

Cerrado (Jardim J G, comunicação pessoal). Essa mistura de fitofisionomias junto 

com a falta de estudos fitossociológicos contribui para dificultar a classificação e o 

mapeamento dos remanescentes de Mata Atlântica. 

Determinar precisamente quanto resta do bioma Mata Atlântica no estado do 

Rio Grande do Norte pode ser um desafio que vai além das dificuldades do 

mapeamento ou classificação das imagens. Este estudo mostra que o bioma ocupa 

uma área significativamente maior do estado do que aquela que foi definida pela lei 

11.428/06 que define a delimitação oficial do bioma. Isso já pode ser constatado até 

mesmo em mapeamentos anteriores (SNE 2002) (Figura 2). Nesse estudo foram 

mapeados 218 ha de mangue e 6.398 ha de floresta Atlântica que estão fora da 

delimitação oficial do bioma.  

Além disso, a escala (1:5.000.000) e o sistema de projeção e datum 

adotados (Policônica, Datum Sirgas 2000) no mapeamento da lei 11.428/06 
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geraram erros de interpretação e espacialidade significativos. Em geral, quanto 

maior a escala de trabalho adotada melhor será a capacidade do classificador em 

reconhecer e delinear as feições observadas na imagem (Jensen 2009, Moreira 

2011). Trabalhos em escalas muito pequenas e utilizando sistema de projeção e 

datum somente utilizados para trabalhos em vastas regiões, tendem a perder a 

precisão temática e espacial quando analisados em escalas de trabalho maiores. 

Esse erro foi encontrado no mapeamento da lei 11.428/06, que precisou ser 

modificado para manter a consistência topológica do banco de dados. 

É importante perceber que um dos dados usados com grande frequência 

pelos órgãos governamentais para indicar estágio e avanço no nível de degradação 

de um bioma é a estimativa de quanto resta em razão do quanto existia 

originalmente. Ter dados precisos sobre a distribuição passada das fitofisionomias 

é importante para estimar o grau de degradação pelo qual o bioma Mata Atlântica 

tem passado. Informações erradas sobre distribuição original levam a estimativas 

erradas sobre quanto resta do bioma e sobre o avanço do desmatamento.  

Tendo em vista esses problemas e sua importância, seria interessante fazer 

uma revisão no limite de distribuição do bioma, ao menos na sua porção norte, 

onde a mistura de fitofisionomias pode ter confundido os classificadores. Teríamos 

assim um mapeamento mais preciso. Uma análise em nível estadual garantirá uma 

delimitação mais precisa e confiável da distribuição do bioma. 

 

Estimativas de Remanescentes 
 
 A estimativa de remanescentes em “níveis” variados de observação 

(Paisagem, Bioma, Ottobacia e Município) teve a intensão de subsidiar melhor as 

tomadas de decisão em níveis hierárquicos diferenciados (Município, Estado e 

Federação). 

Os dados referentes à paisagem ou ao limite do Bioma mostram que o bioma 

Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Norte se encontra reduzidas a algo em 

torno de 13,6% e 17%, dependendo do que se considera como estrutura 

fragmentadora e se fragmentos menores que 10 ha são inseridos ou não nas 

análises (Tabela 5). Essas estimativas, embora mostrem um bioma bastante 
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reduzido, se aproximam das estimativas feitas por Ribeiro e colaboradores (Ribeiro 

et. al. 2009). 

Não foi possível fazer uma avaliação aprofundada para cada Ottobacia 

analisada em virtude da falta de cobertura de imagens para toda a extensão das 

bacias. É importante observar que a bacia que teve a maior porção avaliada (7373), 

teve somente 31% de sua área coberta por imagens. A análise de pequenas 

regiões da bacia pode gerar dados viciados caso a avaliação caia sobre uma área 

muito conservada ou pouco conservada. Assim, os dados sobre cobertura vegetal 

por Ottobacia aqui apresentados devem ser usados com parcimônia. 

De todos os 21 municípios avaliados, seis se repetem nas análises como os 

municípios com maior quantidade de remanescentes (Tabela 7). Esses municípios 

devem ter seus remanescentes melhor avaliados para se conhecer o seu potencial 

de conservação. Vale ressaltar que alguns desses seis municípios estão passando 

por um processo acelerado, e às vezes descontrolado, de crescimento; o que os 

colocam sobre o risco de perderem boa parte desses remanescentes do bioma 

Mata Atlântica. O município São Gonçalo do Amarante é um bom exemplo disso, 

esse município foi o que teve a maior quantidade de remanescentes florestais, e é o 

segundo com maior quantidade de remanescentes do bioma. São Gonçalo do 

Amarante perderá, até o fim da construção de seu aeroporto, 752 ha de Floresta 

Atlântica, e outros 1.430 ha estão seriamente ameaçados por estarem localizados 

nos arredores do aeroporto. 

  

Conceito de fragmento e suas consequências 
 

Definir o que é um fragmento é de fundamental importância para entender a 

paisagem (Forman 1995). Geralmente nos mapeamentos e estudos sobre 

fragmentação a visão predominante do que seria um fragmento é a humana. Isso 

ocorre porque, na maior parte dos casos, não há dados sobre como as espécies 

estão percebendo a fragmentação, assim não há como moldar um mapeamento de 

forma que ele represente uma realidade biológica. Mesmo a concepção humana do 

que é um fragmento pode ser variada. A capacidade humana em distinguir classes 

em uma imagem de satélite é limitada pela capacidade tecnológica que temos 

(Jensen 2010, Moreira 2011). Em geral, a capacidade humana em discernir o que é 
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um fragmento florestal aumenta com o aumento na resolução espacial ou espectral 

das imagens de satélite (Jensen 2009, Moreira 2011). 

 
Área, Densidade e tamanho dos fragmentos. 
 

Sabe-se que a quantidade total de habitat é diretamente proporcional a 

diversidade de espécies (MacArthur & Wilson 1967). Existem evidências que a 

ocorrência, riqueza e abundância de determinados grupos taxonômicos, por 

exemplo, aves, estão fortemente correlacionados com o tamanho do fragmento 

(Robbins et al 1989). Um círculo vicioso de degradação biológica tem sido apontado 

para os fragmentos de Mata Atlântica, onde fragmentos sem estrutura não 

conseguem manter populações viáveis de aves que, por conseguinte, não fazem 

dispersão de sementes, levando os fragmentos a uma homogeneização em sua 

flora (Silva & Tabrelli 2000). A perspectiva torna-se ainda pior sabendo que 75,4% 

das espécies vegetais do Bioma Mata Atlântica são dispersas por animais (Barbosa 

et al 2009), manter populações viáveis de dispersores de sementes é fundamental 

para a saúde desse bioma. Assim, saber a área de um fragmento pode ser a 

informação mais útil e importante quando avaliamos uma paisagem. Essa 

informação pode ser usada para modelar riqueza de espécies, taxa de ocupação e 

padrões de distribuição em uma paisagem.  

A quantidade de fragmentos é outra medida que pode afetar uma grande 

gama de processos ecológicos (Formam 1995). Por exemplo, dependendo do 

contexto, o número de fragmentos pode determinar o número de sub-populações 

de uma espécie, ou pode ainda influenciar nas relações em estruturas de meta-

população (Hanski & Gilpin 1997). O número de fragmentos também pode alterar a 

estabilidade e oportunidades de coexistência entre competidores ou entre predador 

e presa (Kareiva 1990). Além disso, a subdivisão de habitat pode afetar a 

propagação de distúrbios ao longo da paisagem (Franklin & Forman 1987). Por 

exemplo, a propagação de doenças e do fogo pode ser menor em ambientes mais 

fragmentados do que em ambientes contínuos, tornando uma paisagem mais 

fragmentada com maiores chances de persistir do que paisagens contínuas. 

Entretanto, ambientes mais fragmentados estão sujeitos a ter altas taxas de outros 

distúrbios, principalmente aqueles ocasionados pelo efeito de borda, como 
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mudanças microclimáticas nas regiões de borda e a penetração de espécies 

invasoras. (Formam 1995) 

Foi demonstrado aqui que pode existir uma grande diferença na quantidade 

de fragmentos na paisagem dependendo do conceito adotado para fragmento 

(figuras 4 e 7; 10 e 13), de forma que os efeitos acima mencionados podem ser 

estimados com valores extremamente diferentes para concepções diferentes de 

fragmentação. Deste modo, um mapeamento que desconsidere ou não consiga 

identificar, por causa de limitações metodológicas, entidades fragmentadoras de 10 

metros de largura, além de não observar fragmentos menores que 10 ha, pode 

estar subestimando o número de fragmentos, que neste estudo teve uma 

diminuição de 81% na quantidade de fragmentos do mapeamento detalhado para o 

mapeamento derivado, quando consideramos a área total avaliada. 

É interessante observar que ambos os mapeamento (detalhado e derivado), 

em ambas as distribuições (área total avaliada e limite do bioma) mostraram um 

cenário de grande quantidade de fragmentos pequenos (figuras 4,7,10 e 13) a 

contribuição em área desses fragmentos não é tão importante quanto a contribuição 

dos fragmentos maiores do que 100 ha (Figuras 6,8,11 e 14). Isso não quer dizer 

que os fragmentos pequenos não tenham importância na paisagem, mas que 

devemos dar atenção especial aos grandes fragmentos, que embora sejam poucos 

são eles que contribuem para a manutenção do bioma no esta do RN. 

 
Isolamento 

 

O estudo da fragmentação de habitat tem sido dominado por dois 

paradigmas clássicos, a teoria de biogeografia de ilhas e de dinâmica de Meta 

populações, os quais têm sido o arcabouço teórico para as pesquisas em ecologia 

da paisagem e a base teórica para abordagens conservacionistas (MacArthur & 

Wilson 1967, Hanski & Gilpin 1997). Porém ambas as teorias assumem que a 

paisagem é um ambiente binário, composto por regiões de habitat cercadas por 

regiões de não habitat (matriz). Além disso, assumem que a matriz é uniforme, 

como uma ilha cercada por um oceano, onde o grau de isolamento é crucial para 

ambos os modelos, e a distância é medida simplesmente como a distância entre 

fragmentos. Sabe-se que tal modelo conceitual não representa a realidade para 
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ecossistemas terrestres, onde as áreas de habitat estão cercadas por um complexo 

mosaico de outros tipos de cobertura do solo, os quais podem diferir em sua 

resistência ao movimento (Ricketts 2001). Sabe-se também que o grau de 

permeabilidade de uma matriz depende da espécie ou fenômeno sob análise. 

Em vista da complexidade que o conceito pode assumir, e a dificuldade 

inerente em estimar o grau de isolamento e conectividade, optou-se por utilizar uma 

estimativa simples do grau de isolamento dos fragmentos florestais na paisagem. A 

medida utilizada considera a distância do fragmento foco ao seu vizinho mais 

próximo, uma medida da menor distância retilínea entre um fragmento e o seu 

vizinho mais próximo, contando de borda a borda (McGarigal & Marks 1994, 

McGarigal & Marks 1995). 

Em avaliação recente para a Mata Atlântica, Ribeiro et al (2009) acharam 

uma distância média entre fragmentos de 1440 m. Aqui preferiu-se usar a mediana 

e o coeficiente de variação para avaliar a distância entre os fragmentos, uma vez 

que a quantidade de pequenos fragmentos mapeados foi bastante elevada. As 

distâncias médias achadas para a paisagem e o limite do bioma variaram de 6 m 

quando avaliada através do mapeamento detalhado a 128 m quando avaliada 

através do mapeamento derivado. Embora essas estimativas de distância aqui 

apresentadas destoem significativamente da encontrada por Ribeiro et al (2009), a 

estimativa de 128 m possui uma variação menor quando observado a estimativa 

encontrada por Ranta et al (1998) na região de mata Atlântica no estado de 

Pernambuco (50 m). A diferença nas estimativas de isolamento pode ser resultado 

de uma série de fatores que vão desde escala de estudo usada no mapeamento 

(1:50.000, 1:25.000, e 1:3.000, Ribeiro et al [2009], Ranta et al [1998], Maciel [este 

estudo]), o tipo de métrica utilizada para medir distância, e até o conceito de 

fragmento que está sendo adotado em cada trabalho. 

 Mas o mais importante a ser observado quando analisamos o grau de 

isolamento nesse trabalho é a mudança do domínio das pequenas distâncias 

quando avaliamos o mapeamento detalhado (figuras 6 e 12) para a melhor 

distribuição entre as classes de tamanho quando observamos os mapeamentos 

derivados (Figuras 9 e 15).  

A pequena distância encontrada entre os fragmentos florestais para os 

mapeamentos detalhado (6 m) pode ser entendida quando se observa a escala de 
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trabalho adotada, a resolução espacial das imagens utilizadas, a definição de 

entidade fragmentadora e a medida de distância utilizada. Como a definição de 

fragmento nesse trabalho foi baseada na alta resolução espacial das imagens, que 

permitiu a identificação de grande quantidade de pequenas estradas, caminhos e 

trilhas, o mapeamento dessas feições pode ter influenciado na pequena distância 

entre os fragmentos. Além disso, a escolha por incluir barreiras de vento como 

fragmentos florestais pode ter influenciado na estimativa da distância média entre 

os fragmentos. Essas barreiras de vento são fragmentos florestais na forma de 

“estreitos corredores” (20 a 50 m de largura) de mata que, pelo seu formato, 

tendem a se prolongar na paisagem diminuindo a distância entre fragmentos. São 

utilizados para proteger a cultura canavieira através da contenção do vento. 

Bastante comuns na paisagem local, podem ser utilizados como núcleos de futuros 

corredores ecológicos. Devido a métrica de distância utilizada se basear na menor 

medida possível, essa medida pode ter contribuído para se achar essa alta 

conectividade entre os fragmentos. 

 É importante termos em mente que embora as entidades fragmentadoras 

observadas no mapeamento detalhado possam não estar funcionando como 

barreira ao fluxo de espécies na paisagem, mesmo assim os efeitos negativos 

advindos do efeito de borda ainda estarão presentes, de forma que temos que 

avaliar as consequências de se negligenciar tais entidades fragmentadoras. 

 

Recomendações 
 
Estudos em florestas costeiras mostram que a fragmentação florestal é 

principal causa da extinção de espécies endêmicas (Silva & Tabarelli 2000). Isso 

nos leva a crer que se quisermos proteger a biodiversidade, o planejamento para a 

conservação da Mata Atlântica deve mudar de um esforço de conservação de 

fragmentos florestais de médio a grande tamanho para uma abordagem de 

planejamento biorregional que procure conectar fragmentos isolados de floresta 

(Saatchi et al 2001). 

Embora o mapeamento dos estágios sucessionais não tenha sido possível, 

há indícios que florestas primárias no estado do RN são inexistentes ou raras. Isso 

precisa ser referendado em campo, mas sugere um grau altíssimo de modificação 
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da paisagem original. A manutenção de fragmentos florestais primários é de 

fundamental importância uma vez que existem evidências que mostram que esses 

fragmentos atuam como fontes estáveis em uma paisagem fragmentada, além de 

serem refúgios para espécies de interior de floresta (floresta específicas) (Metzger 

et al. 2009). Esses fragmentos são os grandes responsáveis por manter as 

populações de animais dispersores no bioma, provavelmente a perda desses 

fragmentos pode representar o total colapso e desaparecimento de muitas espécies 

no bioma. Além disso, diferenciar os estágios sucessionais é fundamentral para 

orientar os procedimentos de licenciamento de atividades florestais no estado do 

Rio Grande do Norte, uma vez que a legislação vigente estabelece diretrizes para o 

uso de recursos florestais com base na classificação adotada na resolução 

CONAMA nº 32/94. 

Durante o mapeamento e as visitas de campo ficou evidente a degradação 

das Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais (RL). Boa parte 

das áreas de APP já não existem mais, e as que restam encontram-se fortemente 

degradadas. É prática comum a abertura de estradas, caminhos e trilhas nas áreas 

de Reserva Legal. Embora a área total de floresta contida em propriedades 

privadas não seja conhecida, o envolvimento de proprietários de terra nos esforços 

de preservação é reconhecido como indispensável para a proteção da 

biodiversidade da região (Silva & Tabarelli 2001, Tabarelli & Gascon 2005). 

O maior fragmento mapeado (2.106 ha) considerando o mapeamento 

derivado está em uma área considerada fora do bioma pela lei 11.428/06. Muito 

embora esse fragmento esteja condenado a desaparecer para a construção de um 

aeroporto, existem outros grandes fragmentos nessa região que se encontram sob 

forte ameaça, uma vez que estes estão localizados na área ao redor do aeroporto. 

É altamente recomendável uma intervenção imediata nestes fragmentos pois, além 

de serem de grande tamanho, algo raro na paisagem local, encontram-se próximos 

uns dos outros, o que facilitaria o estabelecimento de corredores ecológicos. O 

entorno desses fragmentos é composto por áreas rurais onde a principal atividade é 

a pecuária. Como a expansão urbana ainda não chegou nessa região, o processo 

de desapropriação e criação de reservas pode ser facilitado. A criação de reservas 

florestais ao redor do futuro aeroporto favoreceria a segurança do tráfego aéreo 
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tendo em vista que a criação de reservas no local evitaria problemas comumente 

encontrados ao redor de outros aeroportos como lixões e adensamento urbano. 

Acredito que a implantação de um plano de conservação estadual para o 

bioma Mata Atlântica baseado nos princípios da ecologia de paisagens não seja 

difícil de ser executado no estado do Rio Grande do Norte. Embora não tenha sido 

quantificada a matriz circundante no presente trabalho, é notório que a matriz 

predominante é a cana de açúcar. Sabe-se que uma única empresa é a 

responsável pelo cultivo da cana de açúcar nessa região e, embora essa empresa 

não seja a dona de todos os terrenos cultivados, já que a prática do arrendamento 

de terras é comum, ela ainda é a possuidora do controle e da responsabilidade 

ambiental por uma vasta região do litoral do estado. 

Diante do quadro de degradação ambiental observado neste trabalho, são 

necessárias medidas para a recuperação do bioma. Sugere-se as seguintes 

medidas: I) transformar os fragmentos maiores que 100 ha em áreas de 

preservação na categoria de Proteção Integral, II) estudar os fragmentos menores 

na tentativa de estabelecer trampolins ecológicos para aumentar a conectividade 

entre os fragmentos; III) recuperar as áreas de APP com vistas a aumentar a 

conectividade entre os fragmentos, iv) estabelecer áreas de restauração, 

principalmente nos pequenos fragmentos que forem selecionados como trampolins 

e ao redor dos grandes fragmentos para amenizar o efeito de borda. 



 43 

Referências bibliográficas 
 

Comitê Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (2004) Plano 

estratégico para o período 2005-2010. Documento Interno. 

Cody ML (1985) Habitat selection in birds. Academic Press. 

Cullen L, Rudram R, Pádua CV (2004) Metodos de estudo em biologia 

da conservação e manejo fa vida silvestre. Editora UFPR. 

Dean W (2002) A ferro e a fogo: a história e a devastação da Mata 

Atlântica brasileira. Companhia das letras. 

Dunning JB, Danielson BJ, Pulliam HR (1992) Ecological processes that 

affect population in complex landscapes. Oikos. 65: 169-175. 

Forman RTT (1995) Land Mosaics. The ecology of landscapes and 

regions. Cambridge University Press.  

Franklin JF, Forman RTT (1987) Creating landscape pattern by forest 

cutting: ecological consequences and principles. Landscape Ecology. 1: 5-18.  

Freyre G (1989) Nordeste. Editora Record. Rio de Janeiro. 

Galvão APM, Silva VP (2005) Restauração florestal: fundamentos e 

estudo de caso. Embrapa 

Groom MJ, Meffe GK, Carrol RC (2006) Principles of conservation 

biology: Third edition. Sinauer. 

Hansen A, di Castri F (1992) Landscape boundaries. Springer. 

Hanski I A, Gilpin E M (1997) Metapopulation Biology: Ecology, 

Genetics, and Evolution. Editora Academic Press.  

Harris L D (1984) The fragmented forest: island biogeographic theory 

and preservation of biotic diversity. University of Chicago press.  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010) Censo 

demográfico 2010. disponível em : 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/ufs/download/rn_mapa_e_municipios.pdf 

Instituto de Defesa do Meio Ambiente (2008) Sistema de Informações 

Geográficas e Gestão Ambiental. 

http://200.149.240.140:8080/i3geo/aplicmap/geral.htm?b5da6331e4af964d420

364c05781a26b# (acessado em 20 julho 2008) 



 44 

Instituto de Pesquisas Espaciais e Fundação SOS Mata Atlântica (2008) 

Atlas dos remanescentes florestais da Mata Atlântica: Período 2005-2008. 

Disponível em 

http://www.sosmatatlantica.org.br/index.php?section=atlas&action=atlas 

Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC (2002) Climate 

Change and Biodiversity. Editora? 

Jensen RJ (2009) Sensoriamento remoto do ambiente: uma perspectiva 

em recursos terrestres. Editor Parêntese. 

Kareiva P (1990) Population dynamics in spatially comlex environments: 

theory and data. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 

B(330): 175-190. 

Kremen C, Cameron A, Moilanen A, Phillips SJ, Thomas CD, Beentje H, 

Dransfield J, Fisher BL, Glaw F, Good TC, Harper GJ, Hijmans RJ, Lees DC, 

Louis E, Nussbaum RA, Raxworthy CJ, Razafimpahanana A, Schatz GE, 

Vences M, Vieites DR, Wright PC, Zjhra ML (2008) Aligning Conservation 

Priorities Across Taxa in Madagascar with High-Resolution Planning Tools. 

Science 320: 222 – 226. 

Kroodsma RL (1982) Edge effect on breeding forest birds along a 

power-line corridor. Journal of Applied Ecology. 19: 361-370. 

Lang S, Tiede D (2003) vLATE Extension für ArcGIS - vektorbasiertes 

Tool zur quantitativen Landschaftsstrukturanalyse, ESRI Anwenderkonferenz 

2003 Innsbruck. CDROM. 

Lang S, Blaschke T (2009) Análise da paisagem  com SIG. Oficina de 

textos. 

Lindenmayer DB, Fischer J (2006) Habitat fragmentation and landscape 

change: an ecological and conservation synthesis. Island Press. Washington. 

DC. 

Ministério do Meio Ambiente e Secretaria de biodiversidade e Florestas 

(2002) Biodiversidade brasileira: avaliação e identificação de áreas e ações 

prioritárias para conservação, utilização sustentável e repartição dos 

benefícios da biodiversidade nos biomas brasileiros. Brasília. 

MacArthur RH, MacArthur JW (1961) On bird species diversity. Ecology. 

42: 597-598. 

http://www.sosmatatlantica.org.br/index.php?section=atlas&action=atlas


 45 

MacArthur RH, Wilson EO (1967) The theory of island biogeography. 

Princeton University Press. 

MacGarigal K, Marks BJ (1994) Fragstats: Spatial Pattern Analysis 

Program for Quantifying Landscape Structure. 

MacGarigal K, Marks BJ (1995) Fragstats: Spatial Pattern Analysis 

Program for Quantifying Landscape Structure. 

Margules CR, Pressey RL (2000) Systematic conservation planning. 

Nature 405:243–253. 

Metzger JP, Martensen AC, Dixo M, Bernacci LC, Ribeiro MC, Teixeira 

AMG, Pardini R (2009) Time-lag in biological responses to landscape changes 

in a highly dynamic Atlantic Forest region. Biological Conservation 142: 1166–

1177. 

Mittermeier RA, Myers N, Thomsen JB, Fonseca GAB, Olivieri S (1998) 

Biodiversity hotspots and major tropical wilderness areas: Approaches to 

setting conservation priorities. Conservation Biology 12: 516 – 520. 

Mittermeier RA (2005) Hotspots revisited: Earth’s biologically richest and 

most endangered terrestrial ecoregions. Conservation International. 

Washington. DC. 

Morgan KA, Gates JE (1982) Bird population pattern in forest edge and 

strip vegetation at remington farms, Maryland. Journal of Wildlife Management. 

46: 933-944. 

Moreira MA (2011) Fundamentos de Sensoriamneto remoto e 

Metodologias de Aplicação. Editora Universidade Federal de Viçosa. 

Myers N (1988) Threatened biotas: “Hot spots” in tropical forests. The 

Environmentalist 8: 187 – 208. 

Noss R (1999) Assessing and monitoring forest biodiversity: a 

suggested framework and indicators. Forest Ecology and Management 115: 

135-146.  

Primack RB, Rodrigues E (2001) Biologia da conservação. Editora Vida. 

Ranta P, Blom T, Niemelä J, Joensuu E, Siitonen M (1998) The 

fragmented Atlantic rain forest of Brazil: size, shape and distribution of forest 

fragments. Biodiversity and Conservation 7: 385–403. 



 46 

Rempel RS, Carr AP, Kaukinen D (2008) Patch Analyst extension for 

ArcMap: Version 4.2.  Ontario. Ministry of Natural Resources. 

Ribeiro MC, Metzger JP, Martensen AC, Ponzoni FJ, Hirota MM (2009) 

The Brazilian Atlantic Forest: how much is left, and how is the remaining forest 

distributed? Implications for conservation. Biological Conservation 142: 

1141– 

1153. 

Ricketts TH (2001) The matrix matters: effective isolation in fragmented 

landscapes. The American Naturalist. 158: 87-99. 

Robbins CS, Dawson DK, Dowell BA (1989) Habitat area requirements 

of breeding forest birds of the middle Atlantic states. Wildlife Monograph. 103: 

34. 

Saatchi S, Agosti D, Alger K, Delabies J, Musinsky J (2001) Examining 

Fragmentation and Loss of Primary Forest in the Southern Bahian Atlantic 

Forest of Brazil with Radar Imagery. Conservation Biology. 15: 867-875. 

Saunders D, Hobbs RJ, Margules CR (1991) Biological consequences 

of ecosystem fragmentation: a review. Conservation Biology. 5: 18-32. 

Strelke WK, Dickson JG (1980) Effects of forest clearcut edge on 

breeding birds in texas. Journal of Wildlife Management. 44: 559-567. 

Silva JMC, Tabarelli M (2000) Tree species impoverishment and the 

future flora of the Atlantic forest of northeast Brazil. Nature 404: 72-74. 

Silva JMC, Tabarelli M (2001) The Future of the Atlantic Forest in 

Northeastern Brazil. Conservation Biology 15: 819-820. 

Silva JMC, Casteleti CHM (2003) Status of the biodiversity of the 

Atlantic Forest of Brazil. Páginas 43–59 em Galindo-Leal e Gusmão Câmara, 

editores. The Atlantic Forest of South America: biodiversity status, trends, and 

outlook. Center for Applied Biodiversity Science and Island Press. Washington. 

DC. 

Sociedade Nordestina de Ecologia (2002) Mapeamento da Mata 

Atlântica e ecossistemas associados dos estados da Paraíba, Ceará e Rio 

Grande do Norte. Disponível em http://www.sne.org.br/site_sne/ 

http://www.sne.org.br/site_sne/


 47 

Tabarelli M, Pinto LP, Silva JMC, Hirota M, Bede L (2005) Challenges 

and Opportunities for Biodiversity Conservation in the Brazilian Atlantic Forest. 

Conservation Biology 19: 695-700.  

Tabarelli M, Gascon C (2005) Lessons from Fragmentation Research: 

Improving Management and Policy Guidelines for Biodiversity Conservation. 

Conservation Biology 19: 734-739.  

Tabarelli M, Aguiar AV (2010) Prospects for biodiversity conservation in 

the Atlantic Forest: Lessons from aging human-modified landscapes. Biological 

Conservation 143: 2328-2340.  

Turner MG, Gardner RH0 (1990) Quantitative Methods in Landscape 

ecology. Springer. 

Turner MG, Gardner RH, O’Neill RV (2001) Landscape Ecology in 

theory and practice: Pattern and process. Springer. 

Wines JA (1976) Population response to patchy environments. Annual 

Review of Ecological Systems. 7: 81-129.  

Wines JA, Crawford CS, Gozy JR (1985) Boundary dynamics: a 

conceptual framework for studying landscape ecosystems. Oikos. 45: 421- 

427.  

Wiens JA (1989a) Spatial scaling in ecology. Functional Ecology. 3: 

385-397. 

Wiens JA (1989b) The ecology of birds communities: volume 2, 

processes and variations. Cambridge University Press.  

Wiens JA, Moss M (2005) Issues and perspectives in landscape 

ecology. Cambridge University Press 

Willson MF (1974) Avian community organization and habitat structure. 

Ecology. 55: 1017 – 1029. 


	Dissertação Vicente  Elementos Pré-textuais
	Dissertação Correções Banca

