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RESUMO 

 

O bioma Mata Atlântica ocupa grande parte da costa Atlântica brasileira, além de porções do 

Paraguai e da Argentina. Em razão, sobretudo, de sua biodiversidade enquadra-se no grupo 

dos hotspots mundiais, ou seja, áreas que apresentam extrema prioridade de conservação.  

Embora atualmente estejam disponíveis alguns dispositivos que auxiliam na sua proteção, no 

decorrer da história da ocupação e exploração do território brasileiro, esse bioma passou, e 

ainda passa, por um intenso processo de devastação, provocado, sobretudo pela pressão 

exercida pelas atividades econômicas, culminando em uma relevante redução de sua área e 

em uma consequente fragmentação da paisagem, o que traz consigo uma série de problemas 

em diversas escalas e aspectos. Assim como em grande parte dos municípios incluídos na área 

de abrangência do bioma, a situação de fragmentação florestal em Tibau do Sul/RN é bastante 

crítica, refletindo assim em uma paisagem deveras diversificada com ampla tipologia de usos 

do solo. Dentre as alternativas que visam à conservação do referido bioma destacam-se a 

criação de Unidades de Conservação e a criação de Corredores Ecológicos, sendo essa última 

mais eficiente por conectar os remanescentes florestais, aumentando a conectividade da 

paisagem, fornecendo ganhos significativos em relação à biodiversidade. No entanto, uma das 

principais problemáticas em projetos de implementação de Corredores Ecológicos está 

relacionada com a seleção de áreas para tal fim, neste sentido a Geografia pode fornecer 

importantes contribuições, através dos estudos integrados da paisagem à luz da abordagem 

geossistêmica e do uso dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), através de técnicas de 

Inferência Geográfica, de modo a permitir uma apreciação da realidade tomando por base a 

integração dos aspectos ecológicos, biológicos e antrópicos. Assim sendo, a presente pesquisa 

tem como objetivo indicar áreas potenciais e propor cenários de delimitação de Corredores 

Ecológicos no município de Tibau do Sul/RN, através de técnicas de Inferência Geográfica 

em plataforma SIG. Para tanto, a metodologia adotada está fundamentada na abordagem 

Geossistêmica. A partir desses elementos,  foram criados 4 modelos para indicação de áreas 

potenciais par a implantação de Corredores Ecológicos a partir das perspectivas ambiental 

(potencial à erosão), socioeconômica (cobertura e preço da terra), legislativa (áreas protegidas 

pela legislação ambiental) e integrada (combinação de elementos ambientais, 

socioeconômicos e legislativos), que por sua vez serviram de base para a proposição de 

cenários voltados a essa finalidade. Os resultados mostraram que todos os modelos podem ser 

bastante úteis na indicação de áreas potenciais para o estabelecimento de Corredores 

Ecológicos, sobretudo quando fundamentados em uma perspectiva integrada entre aspectos 

ambientais e antrópicos. As propostas de delimitação de Corredores apresentadas podem 

exercer funções além do estabelecimento da conectividade entre fragmentos, pois as mesmas 

podem ter serventia também no controle de processos erosivos e proteção de ambientes 

frágeis. 

  

Palavras-chave: Mata Atlântica. Corredores Ecológicos. Inferência Geográfica. Cenários 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Atlantic Forest biome occupies much of the Atlantic coast of Brazil, in addition to 

portions of Paraguay and Argentina. Due mainly to its biodiversity which falls in the group of 

global hotspots, i.e., areas that have high priority for conservation. Although currently there 

are some available devices that assist in their protection in the course of the history of 

occupation and exploitation of the Brazilian territory, this biome has gone, and is still going 

through, an intense process of devastation, caused mainly by the pressure from economic 

activities, culminating in a significant reduction of its area and consequent fragmentation of 

the landscape, which brings with hosts a series of problems at various scales and aspects. As 

in most municipalities included in the reach area of the biome, the situation of forest 

fragmentation in Tibau do Sul / RN is quite critical, reflecting on a truly diverse landscape 

with broad typology of land uses. Among the alternatives aimed at the conservation of this 

biome include the creation of protected areas and the creation of ecological corridors, the 

latter being more efficient by connecting the remaining forests, increasing landscape 

connectivity, providing significant gains in relation to biodiversity. However, a major 

problem on implementation of Ecological Corridors projects is related to the selection of areas 

for this purpose, in this sense Geography can provide important contributions through the 

integrated study of landscape in the light of the geosystemic approach and the use of 

Geographical Information System (GIS) in order to permit assessment of reality having as a 

base the integration of ecological, biological and man-made aspects. Thus, this research aims 

to indicate potential areas and propose scenarios delimitation of Ecological Corridors in the 

municipality of Tibau do Sul / RN through Geographic Inference techniques in GIS platform. 

Therefore, the methodology adopted is based on the Geosystemic approach. From these 

elements were created 4 models to indicate potential areas for implementation of Ecological 

Corridors from the environmental perspective (potential erosion), socioeconomic (cover and 

land prices), legislative (areas protected by environmental legislation) and integrated 

(combination of environmental factors, socioeconomic and legislative), which in turn served 

as a basis for proposing scenarios aimed at this purpose. The results showed that all models 

can be quite useful in indicating potential areas for the establishment of ecological corridors, 

especially when based on an integrated approach between environmental and anthropogenic. 

The Corridors delimitation proposes shown may perform duties beyond the establishment of 

connectivity between fragments, since they also may have usefulness in controlling erosion 

and protecting fragile environments. Among the models developed, the integrated constituted 

itself as the best option because it enabled the interconnection of a larger number of fragments 

from a better use of the potentialities present in the landscape 

Key-words: Atlantic Forest. Ecological Corridors. Geographic Inference. Scenarios. 

 

 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 01: Exemplo esquemático do processo de fragmentação de habítats. 19 

Figura 02: Exemplo de mudanças na configuração de habitats. 20 

Figura 03: Relação entre forma do fragmento, efeito de borda e área de núcleo. 24 

Figura 04: Distribuição das florestas no mundo. 26 

Figura 05: Mapa da área de aplicação da Lei 12.428/2006 e fisionomias vegetais 

associadas. 

29 

Figura 06: Mapa dos remanescentes de Mata Atlântica no ano de 2008. 32 

Figura 07: Distribuição dos remanescentes de Mata Atlântica no estado do Rio 

Grande do Norte. 

34 

Figura 08: Modelos de manejo da paisagem visando o estabelecimento da 

conectividade. 

39 

Figura 09: Estrutura da paisagem, de acordo com a (geo)ecologia da paisagem. 40 

Figura 10: Funções dos Corredores Ecológicos. 41 

Figura 11: Distribuição dos principais Corredores Ecológicos ou de 

Biodiversidade do Brasil. 

47 

Figura 12: Esboço da definição teórica da abordagem Geossistêmica. 57 

Figura 13: Modelos esquemáticos da paisagem. Paisagem integrada (A) e a soma 

de suas partes (B). 

59 

Figura 14: Roteiro metodológico para análises ambientais, baseado na 

abordagem geossistêmica. 

61 

Figura 15: Esquematização do funcionamento de um sistema de suporte a decisão 

espacial. 

65 

Figura 16: Síntese do funcionamento das técnicas de Inferência Geográfica. 66 

Figura 17: Diagrama de Venn e a representação de operadores condicionais 

booleanos. 

67 

Figura 18: Exemplificação da operação de fatiamento em classes. 69 

Figura 19: O tratamento de regras por valores exatos (A) e por Inferência 

fuzzy(B). 

71 

Figura 20: Comparação entre os mapeamentos resultantes das Inferências 

Booleana e Fuzzy. 

71 

Figura 21: Roteiro metodológico da pesquisa. 74 

Figura 22: Estruturação do Modelo Ambiental. 78 

Figura 23: Estruturação do Modelo Socioeconômico. 81 

Figura 24: Estruturação do Modelo Legislativo e o Cenário associado. 84 

Figura 25: Estruturação do Modelo Integrado. 86 

Figura 26: Estruturação dos modelos e composição de Cenários propostos pela 

pesquisa. 

87 

Figura 27: Mapa de Localização do município de Tibau do Sul/RN. 89 

Figura 28: Aspectos do quadro físico-natural do município de Tibau do Sul/RN. 91 

Figura 29: Vista parcial da paisagem fragmentada no município de Tibau do 

Sul/RN. 

92 

Figura 30: Evolução da Fragmentação florestal e perda de habitats no município 

de Tibau do Sul/RN, no período de 1976/2011. 

93 

Figura 31: Grande fragmento de restinga localizado no município de Tibau do 

Sul/RN. 

94 

Figura 32: Malha de fragmentos considerada pelos modelos e cenários da 

pesquisa. 

95 

Figura 33: Cultura permanente de coco-da-baía no município de Tibau do 96 



 

Sul/RN. 

Figura 34: Síntese dos aspectos socioeconômicos do município de Tibau do 

Sul/RN. 

97 

Figura 35: Mapas de Erodibilidade dos solos, declividade e Suscetibilidade à 

erosão de Tibau do Sul/RN. 

99 

Figura 36: Classes de uso do solo de Tibau do Sul/RN, segundo IPT (1990). 101 

Figura 37: Mapa de áreas potenciais à erosão de Tibau do Sul /RN. 102 

Figura 38: Exemplo de ambiente com baixa potencialidade à erosão. 103 

Figura 39: Exemplos de áreas classificadas como de "Médio potencial à erosão". 

(A) Relevo plano, areias quartzosas e vegetação secundária herbácea/campestre. 

(B) Relevo suavemente ondulado, areias quartzosas e cultura permanente. 

104 

Figura 40: Exemplos de áreas classificadas como de "Alto potencial à erosão". 104 

Figura 41: Cenário 1 - Estabelecimento de Corredores Ecológicos com base no 

potencial à erosão em Tibau do Sul/RN. 

106 

Figura 42: Mapa de potencialidade socioeconômica do uso do solo. 109 

Figura 43: Classes de preço da terra no município de Tibau do Sul/RN, de acordo 

com a administração municipal. 

111 

Figura 44: Mapa de potencialidade socioeconômica para implantação de 

Corredores Ecológicos. 

112 

Figura 45: Vista parcial do distrito de Pipa (Área de potencialidade 

socioeconômica "Muito baixa"). 

113 

Figura 46: Exemplo de área incluída na classe de potencialidade socioeconômica 

"Baixa". 

114 

Figura 47: Exemplo de área classificada como de potencialidade socioeconômica 

"Média". 

114 

Figura 48: Exemplos de áreas classificadas como de potencialidade 

socioeconômica "Muito Alta". 

115 

Figura 49: Exemplo de Corredores Ecológicos adaptados à rodovias no Canadá. 

(A) Corredor soerguido. (B) Corredor subterrâneo. 

116 

Figura 50: Cenário 2 - Estabelecimento de Corredores Ecológicos com base no 

potencial socioeconômico em Tibau do Sul/RN. 

118 

Figura 51: Áreas protegidas pela legislação ambiental no município e que foram 

consideradas pelo modelo legislativo. 

122 

Figura 52: Áreas protegidas por lei no município de Tibau do Sul/RN. 123 

Figura 53: Cenário 3 - Estabelecimento de Corredores Ecológicos com base em 

áreas protegidas pela legislação em Tibau do Sul/RN. 

125 

Figura 54: Mapa de potencialidade para a implantação de Corredores Ecológicos 

sob uma perspectiva integrada. 

128 

Figura 55: Cenário 4 - Estabelecimento de Corredores Ecológicos com base em 

uma perspectiva integrada. 

130 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 01: Áreas absolutas e percentuais/proporcionais inseridas na Lei da Mata 

Atlântica e dos remanescentes florestais. 

29 

Tabela 02: Quantitativos dos remanescentes de Mata Atlântica no Rio Grande do 

Norte. 

32 

Tabela 03: Distribuição dos remanescentes de Mata Atlântica, segundo os 

municípios do Rio Grande do Norte. 

34 

Tabela 04: Escala de valores AHP para comparação pareada. 69 

Tabela 05: Unidades pedológicas e erodibilidade associada. 75 

Tabela 06: Ponderação dos modelos propostos. 84 

Tabela 07: Classes e ponderações do Modelo Integrado. 85 

 

LISTA DE QUADROS 

Quadro 01: Relação dos corredores ecológicos/de biodiversidade no Brasil, 

biomas associados, estados abrangidos, área ocupada e instituição/órgão 

responsável. 

45 

Quadro 02: Critérios utilizados em estudos voltados a seleção de áreas potenciais 

para a implantação de Corredores Ecológicos. 

51 

Quadro 03: Tipos de dados, insumos necessários e procedimentos para geração 

dos dados componentes do Modelo Ambiental. 

74 

Quadro 04: Classes de suscetibilidade a erosão resultantes da relação 

erodibilidade x declividade. 

75 

Quadro 05: Cruzamentos entre as classes de Suscetibilidade à erosão e as classes 

de ocupação atual das terras. 

76 

Quadro 06: Tipo de cobertura do solo, classes de potencialidade e ponderações 

associadas. 

78 

Quadro 07: Classes de valor do solo/tipo de área e ponderação associada. 79 

Quadro 08: Classes de Potencialidade Socioeconômica. 80 

Quadro 09: Tipos de ambientes protegidos por legislação considerados pelo 

modelo legislativo. 

82 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Área ocupada pelos Corredores Ecológicos, de acordo com o seu 

potencial à erosão. 

106 

Gráfico 2: Área ocupada pelos Corredores Ecológicos do Cenário 2, de acordo 

com as classes de potencialidade socioeconômica. 

116 

Gráfico 3: Área ocupada pelos Corredores Ecológicos do Cenário 2, de acordo 

com os ambientes protegidos por lei . 

123 

Gráfico 4: Áreas potenciais indicadas pelo Modelo Integrado, segundo as classes 

de potencialidade. 

126 

Gráfico 05: Área ocupada pelos Corredores Ecológicos do Cenário 4, segundo o tipo de 

potencialidade associada. 
128 

 



 

RESUMO 

ABSTRACT 

INTRODUÇÃO         12 

1 REVISÃO DE LITERATURA E ASPECTOS TEÓRICOS   16 

1.1 A fragmentação florestal e seus efeitos sobre o bioma Mata Atântica   16  

       

 1.1.1 Fragmentação Florestal: aspectos conceituais, causas e  consequências 16 
 1.1.2 Aspectos gerais da fragmentação do bioma Mata Atlântica no Brasil  26 

  1.1.2.1 A fragmentação florestal no estado do Rio Grande do Norte  32 

 

1.2 Corredores Ecológicos : discussão conceitual e experiências  

de projetos com a Mata Atlântica                                                               36 

 1.2.1 Corredores Ecológicos: aspectos teóricos     36 

 1.2.2 Corredores Ecológicos: considerações sobre a experiência  
brasileira e estudos correlatos ao tema       42 

 1.2.3 A seleção de áreas para a implantação de Corredores  

Ecológicos como um processo de tomada de decisão: considerações  
sobre os principais critérios utilizados      48 

 

1.3 O conceito de paisagem para Geografia: breve histórico e  

considerações sobre algumas abordagens     53 

 1.3.1 O conceito de paisagem sob uma perspectiva sistêmica:  

contribuições da abordagem geossistêmica aos estudos integrados  55 

 1.3.2 Sistema de Informação Geográfica, Inferência Geográfica e  
tomada de decisão        62 

  1.3.2.1 Sistema de Informação Geográfica e tomada de  decisão 62 

  1.3.2.2 Inferência Geográfica     65 

2 METODOLOGIA        73 

 2.1 Caracterização da área de Estudo  

  2.1.1 Evolução da fragmentação da vegetação natura       89  
no município de Tibau do Sul/RN 

     

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO      97 

 3.1 Modelo Ambiental       97 
  3.1.2 Cenário 1                 105 

 3.2 Modelo Socioeconômico                107 

  3.2.1 Cenário 2                 116 
 3.3 Modelo Legislativo                 119 

  3.3.1 Cenário 3                 123 

 3.4 Modelo Integrado                 126 

  3.4.1 Cenário 4                 128 

CONSIDERAÇÕES FINAIS                 131 

REFERÊNCIAS                  133 

 

 

  



 

INTRODUÇÃO 

 

 O Bioma Mata Atlântica estende-se do Oceano Atlântico para o interior, em direção 

oeste, ocupando as montanhas costeiras do Brasil até a bacia do Rio Paraná, no Leste do 

Paraguai e na Província de Misiones, na Argentina (AB’SÁBER, 2003). 

 No Brasil, de acordo com o Mapa da Área de Aplicação da Lei nº 11.428, de 2006, 

criado pelo Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, a Mata Atlântica abrange 

originalmente 1.315.460 km² no território brasileiro, estando presente em 17 Estados, desde o 

Piauí até o Rio Grande do Sul (IBGE, 2008). 

 A referida lei dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata 

Atlântica, considerando como parte do bioma as florestas nativas e ecossistemas associados: 

Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de Mata de 

Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta 

Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de 

altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. Além disso, existem 

determinações relacionadas a proteção, vedações e permissões quanto a supressão e 

penalidades associadas ao descumprimento de alguns elementos presente nessa ferramenta 

legislativa.  

 Embora atualmente estejam disponíveis alguns dispositivos que auxiliam na proteção 

da Mata Atlântica, no decorrer da história da ocupação e exploração do território brasileiro, 

esse Bioma passou, e ainda passa, por um intenso processo de desmatamento, provocado, 

sobretudo pela pressão exercida pelas atividades econômicas, culminando em uma relevante 

redução de sua área e em uma consequente fragmentação da paisagem.   

 Essa redução traz consigo uma série de problemas, não apenas no tocante a extinção 

ou redução de comunidades vegetais e animais, mas também o homem sofre as 

consequências, visto que a Mata Atlântica presta vários serviços ambientais, tais como: 

proteção do solo e das águas, manutenção da fertilidade natural do solo, entre outros, de 

forma que “a destruição em grande escala das florestas, bem como a eliminação das árvores 

nas paisagens rurais, acelera a erosão da terra, contribui para o assoreamento dos cursos 

d’água” (MDA, 2008, p.17), além de gerar alterações ao nível de microclimas e fornecer 

benesses relacionadas à biodiversidade. 

 Apesar da grande redução no tamanho de sua área, a Mata Atlântica ainda caracteriza-

se por apresentar uma vasta biodiversidade, concentrando em seus domínios pelo menos 



 

8.000 espécies endêmicas (que só ocorrem nesse bioma) de animais e plantas, sendo por isso 

enquadrada no grupo dos hotspots mundiais (MYERS, et. al.,2000), que por sua vez são áreas 

com extrema prioridade de conservação. 

 Assim como grande parte dos municípios incluídos na área de abrangência do Bioma, 

a situação de fragmentação florestal em Tibau do Sul/RN é bastante relevante, formando uma 

paisagem deveras diversificada com ampla tipologia de usos do solo, mas com predominância 

de áreas voltadas ao cultivo da cana-de-açúcar. 

 Além disso, no referido município encontra-se uma importante reserva do referido 

Bioma, o Parque Estadual “Mata da Pipa” (PEMP), que em função de suas relevâncias 

florística, faunística, hidrográfica e hidrogeológica, constitui uma área, cuja conservação é 

extremamente recomendável, evitando ou diminuindo assim a fragmentação florestal, bem 

como seus efeitos, contribuindo com a manutenção ou aumento da biodiversidade. 

 Assim sendo, com o intuito de manter ou aumentar a biodiversidade desse Bioma, 

várias iniciativas estão sendo tomadas, seja pelo Poder Público, através da criação de 

legislação específica, como é o caso da Lei n° 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e 

proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, seja por meio de estudos voltados 

para a elaboração de estratégias para diminuir os efeitos da fragmentação da paisagem. 

 Uma das principais alternativas para conservação da Mata Atlântica está relacionada 

com a criação de Unidades de Conservação, no entanto de acordo com Bueno (2004), essa 

alternativa é limitada em relação à finalidade de conservação, sendo portanto necessário 

estabelecer a ligação entre fragmentos, recuperando minimamente a paisagem. 

 Neste sentido, a concepção de Corredores Ecológicos
1
, de acordo com Bueno (2004) 

se constitui como uma alternativa mais eficiente do que, simplesmente, a criação de unidades 

de conservação, uma vez que objetiva manter e/ou restabelecer a conectividade em uma 

paisagem, interligando fragmentos florestais. Corredores Ecológicos são faixas de vegetação 

ou habitat nativo utilizados para conectar remanescentes isolados, formando um mosaico com 

diferentes paisagens e usos da terra.(HOBBS, 1992;  AYRES et. al.,2005; FONSECA et al. 

2004). Para IBAMA (2007, p.11) a função dos corredores ecológicos “é propiciar uma 

proteção efetiva da natureza, reduzindo ou prevenindo a fragmentação das florestas existentes 

por meio da interligação entre diferentes modalidades de áreas protegidas e outros espaços 

                                                             
1 Resolução CONAMA N° 9, de outubro de 1996 estabelece diretrizes acerca da delimitação dos corredores 

ecológicos. 

 



 

com diferentes usos do solo”, fornecendo uma relevante contribuição, principalmente no que 

concerne a conservação da diversidade biológica/biodiversidade. 

 A implementação de Corredores Ecológicos é uma tarefa bastante complexa que exige 

planejamento e diversos estudos relativos à paisagem fragmentada, uma vez que os 

fragmentos florestais em uma paisagem " não podem ser compreendidos simplesmente como um 

desenho de formas irregulares sobre um fundo, mas, sim, como um complexo de usos do solo 

resultantes do processo de ocupação, alteração e exploração humana na matriz da paisagem 

preexistente" (ROCHA et al. 2006, p.324). 

 Ao conceber a fragmentação de uma paisagem dessa forma, uma das grandes 

problemáticas nos projetos de implantação dos Corredores Ecológicos diz respeito à seleção 

de áreas para tal finalidade, visto que é necessário ponderar diversos fatores, a fim de se 

garantir a sua viabilidade, combinando o crescimento econômico com o potencial ambiental. 

 Esse tipo de combinação não é simples, pois necessita da integração das 

funcionalidades de sistemas em esferas diferentes do conhecimento, tais como: Economia, 

Ecologia e Geografia (CHIRSTOFOLETTI, 1999). Nesse contexto, a Geografia pode fornecer 

relevante auxílio, através da análise integrada da paisagem, considerando de forma  integrada 

os aspectos físicos, biológicos e antrópicos, como defende Bertrand (1971, p.141) ao conceber 

a paisagem como um resultado da combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e 

antrópicos.  

 Ao considerar a paisagem como tal, o uso da modelagem
2
 é essencial, em função de os 

modelos serem “instrumentos insubstituíveis na investigação de objetos de organização tão 

complexas como são as paisagens” (RODRIGUES et. al, p.57). 

 Associada aos modelos, outra contribuição da Geografia para os estudos ambientais 

integrados diz respeito às técnicas de Inferência Geográfica, através dos Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG's), os quais podem auxiliar sobremaneira na análise integrada 

por meio da manipulação da informação espacial sobre temáticas variadas, desempenhando 

um papel assistencial na compreensão integrada da paisagem.  

 Neste sentido, a criação de Corredores Ecológicos envolve questões relacionadas aos 

elementos físicos, biológicos e antrópicos (PINTO et. al, 2006), de maneira que a eficiência 

de um modelo de implementação de Corredores Ecológicos está, por conseguinte, 

                                                             
2 “A modelagem constitui procedimento teorético envolvendo um conjunto de técnicas com a finalidade de 

compor um quadro simplificado e inteligível do mundo, como atividade de reação de homem perante a 

complexidade aparente do mundo que o envolve. É procedimento teorético, pois consiste em compor uma 

abstração da realidade, em função das concepções de mundo, trabalhando no campo da abordagem teórica e 

ajustando-se e/ou orientando as experiências empíricas” (CHRISTOFOLETTI, 1999, p.19). 



 

intrinsecamente ligada à compreensão dessa alternativa de conservação da biodiversidade a 

partir da idéia de integração dos referidos elementos.Além disso, é relevante também indicar 

quais os fragmentos prioritários para conservação e/ou para serem utilizados no 

restabelecimento da conectividade da paisagem (PINTO et.al, op.cit). No entanto, destaca-se 

ainda que no escopo desses elementos, é importante selecionar critérios que possam fornecer 

subsídios para a seleção de áreas mais favoráveis para a ocupação dos Corredores, 

possibilitando criar cenários com base nesses critérios combinados de maneiras diversas, de 

acordo com as necessidades e situação da área de estudo, constituindo-se como sistema de 

apoio à tomada de decisão. 

 Dessa maneira, a modelagem e a construção de cenários com base em multicritérios 

em ambiente SIG, embora não forneça decisões perfeitas, presta um importante papel 

assistencial no tocante à análise sobre as alternativas disponíveis, gerando assim hipóteses 

relativas à temática de estudo, como destacam Câmara et al.(2001, p.27): “Decidir é escolher 

entre alternativas. Com base nesta visão, podemos encarar o processo de manipulação de 

dados num sistema de informação geográfica como uma forma de produzir diferentes 

hipóteses sobre o tema de estudo” . 

 As alternativas a serem consideradas em um modelo de implementação de Corredores 

Ecológicos devem passar necessariamente por uma análise integrada e minuciosa da 

paisagem, com vistas a uma tomada de decisão mais confiável possível. Essa análise deve 

responder a alguns questionamentos, cujas respostas são fundamentais para a tomada de 

decisão. Neste sentido, é proeminente avaliar: Qual a situação de fragmentação florestal da 

área de estudo? Como se organiza a paisagem em relação à cobertura e uso do solo? Como as 

condições físico-ambientais podem interferir na tomada decisão? Que dispositivos da 

legislação ambiental podem ser utilizados visando a criação de Corredores Ecológicos? Quais 

as áreas mais favoráveis para a criação dos mesmos na área de estudo.  

 Com o intuito de responder a esses questionamentos, a presente pesquisa tem como 

objetivo geral indicar áreas potenciais e propor cenários, através de técnicas de Inferência 

Geográfica para delimitação de corredores ecológicos de Mata Atlântica no município de 

Tibau do Sul/RN.  

 

  

 

 

 



 

1 REVISÃO DE LITERATURA E ASPECTOS TEÓRICOS 

  

 O presente capítulo destina-se a discussões relativas ao referencial teórico adotado 

pela pesquisa. Neste sentido, em um primeiro momento, serão abordadas questões relativas à 

fragmentação florestal, com destaque para suas causas e consequências, a situação desse 

processo no Brasil e no Rio Grande do Norte. Posteriormente, os aspectos teóricos inerentes 

aos Corredores Ecológicos serão contemplados, enfatizando elementos atrelados ao seu 

conceito, funções e aplicações. Por fim, debate-se acerca das contribuições da Ciência 

Geográfica e dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), sobretudo através da na 

abordagem geossistêmica e das técnicas de Inferência Geográfica para a análise ambiental 

integrada.  

1.1 A FRAGMENTAÇÃO FLORESTAL: CONCEITO, CAUSAS, CONSEQUÊNCIAS  

E SUA SITUAÇÃO  NO BIOMA MATA ATLÂNTICA 

1.1.2 Fragmentação Florestal: aspectos conceituais, causas e consequências 

 

 A dinâmica natural dos ambientes produz paisagens não uniformes, diferenciadas em 

razão, sobretudo, do aquecimento desigual da Terra, que por sua vez combinado com outros 

elementos exerce significativa influência na variação espacial das condições físicas de ar, 

solo, vegetação, geologia, dentre outros aspectos (CERQUEIRA et.al, 2003; TOLEDO et.al, 

2009). Assim sendo, o funcionamento natural dos sistemas é capaz de produzir paisagens 

fragmentadas, através da ação e inter-relação de diversos processos inerentes ao quadro físico-

natural. 

 Em se tratando mais especificamente da fragmentação da vegetação, Constantino et. al 

(2003, p.44) elencam como causas naturais os seguintes processos e fatores:  

 

1) Flutuações climáticas, que podem causar expansão ou retração de 

determinados tipos de vegetação; 2) Heterogeneidade de solos, com certos 

tipos de vegetação restritos a tipos específicos de solos como, por exemplo, 

as matas calcárias;3) Topografia, que pode formar ilhas de tipos específicos 
de vegetação em locais elevados, como os brejos de altitude no nordeste do 

Brasil; 4) Processos de sedimentação e hidrodinâmica em rios e no mar; 5) 

Processos hidrogeológicos que produzem áreas temporariamente ou  
permanentemente alagadas, onde ocorrem tipos particulares de vegetação. 

 



 

 A fragmentação da vegetação mais comumente denominada de "fragmentação 

florestal" (MURCIA, 1995), "fragmentação de habitats" ou ainda de "fragmentação 

territorial" (PEREIRA, et. al, 2007), embora possa ser provocada por causas naturais, 

acontece com maior intensidade e extensão em função da dinâmica de uso e ocupação da terra 

produzida pelo homem, que altera e está alterando em elevada amplitude as paisagens 

naturais, como afirmam Tabarelli e Gascon (2005, p. 182):  

 

A fragmentação de habitats é uma das mais importantes e difundidas 
conseqüências da atual dinâmica de uso da terra pelo homem. A taxa com 

que o homem está alterando as paisagens naturais é milhares de vezes maior 

do que a da dinâmica de perturbação natural dos ecossistemas. 

 

 Em termos conceituais, a fragmentação florestal/de habitats apresenta alguns 

elementos importantes para a sua definição, dentre os quais estão: a redução da cobertura 

florestal original, isolamento, processo, aumento do número de fragmentos, descontinuidade. 

 Fahrig (2003) defende que as definições para o referido conceito podem ser 

qualitativas quando: "a landscape can be qualitatively categorized as either continuous 

(containing continuous habitat) or  fragmented, where the fragmented landscape represents 

the endpoint of the process of  fragmentation" (FAHRIG, 2003, p. 490). E podem ser também 

quantitativas, ao enfocarem aspectos relacionados a mensuração de mudanças na paisagem, 

tais como: aumento do número de fragmentos e redução do tamanho da área de habitat 

original. A seguir serão apresentadas algumas visões acerca desse conceito. 

 Para Wilcove et. al (1986, p. 237), a fragmentação de habitats pode ser definida como: 

“a large expanse of habitat is transformed into a number of smaller patches of smaller total 

area, isolated from each other by a matrix of habitats unlike the original” . Na idéia dos 

autores, a fragmentação de habitats está relacionada a transformação da paisagem, 

caracterizada pelo aumento no número de fragmentos e isolamento dos mesmos por uma 

matriz diferente da original. 

 Múrcia (1995) define fragmentação florestal como a substituição de grandes áreas de 

vegetação nativa por outros ecossistemas, originando fragmentos florestais isolados, com 

consequências deletérias para muitas espécies. 

 Faaborg et. al (1995) conceituam fragmentação de habitats como a conversão de 

grandes áreas florestais contínuas em outros tipos de vegetação, de forma que a cobertura 

florestal original passa a se constituir espacialmente como fragmentos isolados.  

 Utilizando o termo "fragmentação da paisagem", Saunders et. al (1991) abordam o 

conceito como o surgimento de  uma série de manchas de vegetação remanescentes rodeadas 



 

por uma matriz de vegetação e/ou do uso da terra diferentes. Concepções semelhantes estão 

presentes em Rutledge (2003, p. 7): "Most often fragmentation implies the division of natural 

ecosystems into smaller patches as the result of human activities, such as the development of 

agricultural or urban areas". E também em Castagnara (2010, p. 80): "A fragmentação 

florestal é um processo de formação de mosaicos de habitats, no qual áreas contínuas são 

subdivididas em áreas de tamanho reduzido incluindo fragmentos de diferentes tamanhos e 

com diferentes ecossistemas, como áreas agrícolas e urbanas". De maneira distinta em relação 

aos autores anteriormente citados, Saunders, et. al (op. cit) e Rutledge (op.cit) e Castagnara 

(op.cit) consideram que essa fragmentação se dá a partir da conversão da cobertura vegetal 

original não apenas em outro tipo de vegetação, mas também em áreas antropizadas por 

determinados usos da terra, a exemplo da agricultura e das áreas urbanas.  É importante notar 

que na conceituação dos autores, é claramente perceptível a inserção da ação humana como 

causadora da fragmentação. 

 Para Franklin et. al (2002), a fragmentação de habitats pode ser definida 

conceitualmente como uma descontinuidade na distribuição espacial dos recursos e condições 

presentes em uma área, resultantes de um dado conjunto de mecanismos. Na concepção dos 

autores supracitados, a fragmentação de habitats está bastante relacionada a componente 

espacial, sobretudo, á distribuição descontínua dos recursos de uma área. 

 Na abordagem de Laurance (2008, p.4), a fragmentação de habitats é concebida a 

partir da inter-relação de dois distintos processos: "First, the total amount of original habitat in 

the landscape is reduced. Second, the remaining habitat is chopped up into fragments of 

various sizes and degrees of  isolation." Dessa forma, para o referido autor, a dinâmica é um 

elemento essencial para definição do conceito de fragmentação de habitats, que por sua vez se 

dá, através da ação de processos que reduzem a área de habitat original e geram fragmentos de 

vários tamanhos e graus de isolamento. Um exemplo esquemático da fragmentação de 

habitats pode ser visualizado na Figura 01, que mostra o dinamismo da fragmentação ao longo 

do tempo. 

 



 

Figura 01: Exemplo esquemático do processo de fragmentação de um habítat ao longo do tempo

 
Fonte: Adaptado de Wilcove (1986) 

   

 Em uma acepção bastante abrangente do conceito de fragmentação de habitats, Fahrig 

(2003) concebe-o a partir dos aspectos: processo, padrão, perda e mudança na configuração de 

habitats.  

 O aspecto processo justifica-se em razão da dinâmica característica da fragmentação, 

transformando áreas florestais contínuas em áreas descontínuas, circundadas por tipos de 

ecossistemas diferentes do original. O aspecto padrão está relacionado aos efeitos do processo 

de fragmentação, que produzem um padrão de fragmentação, geralmente caracterizado por: 

redução na quantidade de habitat, aumento do número de manchas de habitat, diminuição nos 

tamanhos de manchas de habitat e aumento no isolamento de manchas. Em relação ao aspecto 

perda de habitats, Fahrig (op. cit, p. 491) afirma que: "The most obvious effect of the process 

of fragmentation is the removal of habitat". Para o autor, a perda de habitats não é apenas uma 

redução na quantidade de habitats, pois cria também pequenos e isolados fragmentos, além de 

alterar as propriedades dos habitats remanescentes. Relacionado ao aspecto perda de habitats 

está a mudança na configuração de habitats, tendo em vista que com a redução de habitas, os 

aumentos no número de fragmentos e no grau de isolamento, ocorrem alterações na 

configuração dos habitats, refletindo diretamente no funcionamento do ecossistema original. 

As alterações provocadas pela perda de habitats podem gerar diversas configurações de 

habitas, como mostra a Figura 02. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 02: Exemplo de mudanças na configuração de habitats 

  
Fonte: Adaptado de Fahrig (2003). 

 

 A Figura 02 mostra diferentes formas de mudanças na configuração espacial dos 

fragmentos, resultantes do processo de perda de habitas, que de maneira geral tem efeitos 

associados a alterações na quantidade, tamanho e isolamento de fragmentos. O exemplo (A) 

mostra redução na quantidade de fragmentos, manutenção no tamanho dos fragmentos e 

aumento do isolamento, em razão do aumento da distância entre esses. O exemplo (B) 

apresenta aumento na quantidade de fragmentos e redução no tamanho e isolamento dos 

fragmentos. O exemplo (C) caracteriza redução na quantidade de fragmentos e do isolamento, 

com a manutenção do tamanho desses. O exemplo (D) representa manutenção da quantidade, 

redução de tamanho e aumento do isolamento entre fragmentos. O exemplo (E) mostra 

redução na quantidade, manutenção do tamanho e redução do isolamento. Desta feita, 

verifica-se através da concepção de Fahrig (2003) que a fragmentação, o isolamento e a perda 

de habitats estão fortemente ligados, podendo acontecer simultaneamente ou não. 

 Como foi possível perceber por meio dessa breve discussão conceitual acerca da 

fragmentação de habitats/florestal, existe um grande número de abordagens, com enfoques em 

diferentes aspectos, o que varia de acordo com a perspectiva teórica adotada. As concepções 

advindas da ecologia da paisagem priorizam, sobretudo, a estrutura da paisagem, bem como a 

sua fragmentação como resultado de padrões e processos. Enquanto que as abordagens 



 

provenientes da biologia da conservação enfatizam a perda da conectividade em ambientes 

fragmentados.  

 Considerando os diversos enfoques sobre o conceito de fragmentação, será adotada 

como referência conceitual a abordagem de Múrcia (1995) para o conceito de fragmentação 

florestal, em razão de uma maior facilidade de adaptação aos objetivos dessa pesquisa. 

 Outro aspecto importante referente a fragmentação florestal diz respeito às 

consequências do referido processo, que por sua vez são bastante discutidas e investigadas por 

diversos estudos, a exemplo de: Saunders et. al (1991), Faaborg et. al (1992), Murcia (1995), 

Ranta et.al (1998), Olff e Ritchie (2009), Tabarelli et. al (1999), Fahrig (2002), Gimenes e 

Anjos (2003), Fahrig (2003),  Tillman (2005),  Lima (2008), Maués (2010), Valdivia et.al 

(2011), Lima (2012) 

 As consequências da fragmentação podem ser divididas em consequências abióticas e 

bióticas (MÚRCIA, 1995; CERQUEIRA, et. al, 2003; RUTLEDGE, 2003; FISCHER; 

LINDENMAYER, 2007). As consequências abióticas estão relacionadas às alterações nas 

características do quadro físico natural, mormente nas áreas fragmentadas e adjacências, 

resultando em  modificações nos fluxos de energia, radiação, vento e água, além de  originar 

efeitos negativos sobre os remanescentes de vegetação nativa. 

 Assim sendo, a fragmentação florestal, que também inclui a perda de habitats tende a 

alterar os fluxos de radiação, em razão, sobretudo das transformações na estrutura da 

vegetação, que uma vez alterada por fatores diversos, permite aumentar a incidência de 

radiação na parte interna dos fragmentos, ao passo que também ocorrem modificações em 

relação aos fluxos de ar no interior da paisagem, assim como nos fluxos de água, visto que 

também podem ocorrer mudanças nos processos hidrológicos, como a evapotranspiração, 

acarretando consequentemente transformações, por exemplo, na umidade do solo e em outros 

aspectos na escala de microclima (SAUNDERS et. al, 1991). Somadas a essas consequências, 

estão o aumento dos riscos de erosão, a desertificação, o assoreamento dos cursos d’água e a 

redução gradativa dos recursos hídricos, pela menor capacidade de retenção e maior 

velocidade de escoamento de água (PEREIRA, et. al, 2007; CALEGARI et. al, 2010).  

 As consequências bióticas envolvem mudanças na abundância e distribuição de 

determinadas espécies (MÚRCIA, 1995), uma vez que "different species will respond 

differently to fragmentation" (RUTLEDGE, 2003, p.9), pois as mudanças nas condições 

abióticas, sobretudo na borda do fragmento podem provocar efeitos diferenciados a depender 

da tolerância de determinadas espécies a tais alterações. Além desses, existem também os 

denominados efeitos biológicos indiretos, que abrangem alterações nas interações entre 



 

espécies, podendo afetar, por exemplo, as relações de predação, parasitismo, competição, 

polinização, dispersão de sementes, entre outras (MÚRCIA, 1995; RANTA et. al, 1998). 

 Dessa forma, as consequências bióticas da fragmentação estão associadas, sobretudo à 

redução da biodiversidade, pois a transformação de áreas florestais extensas e contínuas em 

áreas reduzidas e fragmentadas, pode ocasionar extinção ou redução de espécies, quando o 

tamanho do habitat remanescente torna-se insuficiente para sustentar uma população local, e  

também em função da provável elevação das taxas de mortalidade, devido ao contato de 

determinadas espécies com a área externa ao fragmento (FAHRIG, 2003). Além disso, os 

efeitos bióticos da fragmentação podem ser acentuados, dependendo de fatores como: tempo 

desde o isolamento do fragmento, distância entre os fragmentos remanescentes e o grau de 

conectividade entre os mesmos (SAUNDERS et. al, 1991; TURNER, 1996). 

 Neste sentido, de modo a exemplificar o que foi exposto sobre as conseqûencias da 

fragmentação, foram selecionados e serão expostos a seguir alguns estudos em áreas tropicais 

que evidenciam, principalmente a relação fragmentação x redução da biodiversidade. 

 Condez (2008) estudou os efeitos da fragmentação em fragmentos de Mata Atlântica 

no estado de São Paulo e constatou que a perda de habitat e fragmentação florestal exercem 

efeitos negativos sobre algumas espécies de anfíbios, principalmente sobre as espécies que 

necessitam sair do fragmento em busca de sítios reprodutivos. 

 Gimenes e Anjos (2003), através de estudos bibliográficos sobre os efeitos da 

fragmentação sobre a avifauna verificaram que a fragmentação florestal pode ocasionar 

extinção seletiva de espécies e densidade compensatória (aumento da densidade de algumas 

espécies em comparação com sua densidade em florestas contínuas). Além disso, os 

resultados indicaram que a conservação de grandes florestas deve ser priorizada, visando a 

conservação da comunidade de aves florestais de uma região. 

 Bernacci et.al (2006) em um estudo sobre os efeitos da fragmentação florestal na 

composição e riqueza de árvores na região da Reserva Morro Grande (Planalto de Ibiúna), ao 

compararem a composição e riqueza arbóreas entre duas paisagens do Planalto de Ibiúna 

(Cotia e Ibúna/SP),  sendo uma predominantemente florestal e outra predominantemente 

agrícola e mais fragmentada, constataram diferenças na composição e riqueza de espécies, de 

maneira que a paisagem mais fragmentada apresentou uma menor riqueza de espécies 

arbóreas. 

 Valdivia et. al (2011) verificaram efeitos negativos da fragmentação sobre a 

polinização, bem pela predação por herbívoros  sobre a espécie vegetal  Salsilla Bomarea, em 

uma floresta tropical, localizada no sul do Chile. O estudo apontou que plantas localizadas em 



 

fragmentos e bordas exibiram um menor tamanho floral, sendo raramente visitadas por 

polinizadores ou predada por herbívoros. 

 Lima (2012) analisou os efeitos da fragmentação florestal na assembléia de herbáceas 

de uma Floresta Atlântica (vegetação Ombrófila Aberta Submontana e Estacional 

Semidecidual) no estado de Alagoas. O referido estudo foi desenvolvido em uma área interior 

de um fragmento de 3.500 hectares (área contínua) e em dez pequenos fragmentos florestais 

variando entre 7,84 e 83,63 hectares (área fragmentada). Com base em dados referentes a 

riqueza, densidade, diversidade da assembleia de herbáceas, quantidade de serapilheira 

acumulada, teor de umidade e temperatura do solo de ambas as áreas, foi constatado  que as 

áreas fragmentadas apresentaram solos com maior temperatura e menor umidade, bem como 

menor riqueza florística em comparação com o ambiente contínuo adotado pela pesquisa. 

Com isso, os resultados indicaram que a fragmentação de fato contribui para a perda de 

biodiversidade da flora de florestas tropicais, principalmente de espécies da assembleia de 

herbáceas da floresta Atlântica Nordestina, sobretudo em razão das modificações ambientais 

geradas após a fragmentação de habitats. 

 Os efeitos da fragmentação florestal sejam eles bióticos ou abióticos atingem de forma 

mais intensa e são mais claramente perceptíveis próximos às bordas dos fragmentos, o que é 

denominado de "efeito de borda" ou "edge effect". Isso acontece porque o processo de 

fragmentação produz bordas florestais circundadas por áreas de estrutura física mais aberta, 

como pastagens e áreas urbanas, por isso áreas de borda tendem a receber mais radiação solar, 

bem como maiores fluxos de vento advindos das áreas abertas, gerando em relação ao núcleo 

do fragmento, condições diferenciadas de temperatura, umidade e iluminação (DRAMSTAD 

et. al, 1996; TURNER et. al, 2001; LAURANCE, 2008). 

 Para Múrcia (1995), a intensidade do efeito de borda pode ser mensurada 

considerando a distância que as mudanças conseguem atingir no interior de um fragmento. De 

acordo com Rutledge (2003), a intensidade do efeito de borda, muitas vezes, diminui ao longo 

de um gradiente de distância que vai da borda ao núcleo do fragmento, de forma que alguns 

núcleos de pequenos fragmentos podem apresentar características abióticas semelhantes às 

presentes no interior de grandes fragmentos. 

 A forma do fragmento tem importância fundamental nas análises relativas ao efeito de 

borda, uma vez que os fragmentos mais alongados terão núcleos mais reduzidos e 

provavelmente maior será a área influenciada pelo efeito de borda, ao passo que os 

fragmentos com formato mais arredondado, possivelmente apresentarão uma área menor 

influenciada pelos referidos efeitos e uma área de núcleo maior. Essa relação entre forma do 



 

fragmento, efeito de borda e área de núcleo pode ser visualizada, através da Figura 03, que 

mostra fragmentos com a mesma área total, mas com diferentes formatos, áreas de borda e 

núcleo. 

Figura 03: Relação entre forma do fragmento, efeito de borda e área de núcleo 

 

Fonte: O autor 

  

 Com isso, "dependendo do tamanho e da forma final do remanescente, apenas uma 

ínfima porção do fragmento não estará acometida pelas modificações consequentes da 

existência de áreas antropizadas no seu entorno" (TABARELLI et. al, 2006, p. 4).  

 Não existe um consenso quanto ao alcance dos efeitos de borda, pois esses podem 

variar em função do tipo do bioma, características (tolerância e hábitos) das espécies 

encontradas no fragmento e do uso, da ocupação presentes no entorno dos fragmentos, região 

geográfica entre outros aspectos (HAILA, 2002), o que gera dificuldade na definição de 

patamares de influência do efeito de borda, conforme destacam Primack e Rodrigues (2001, 

p.101): 

 

A largura de borda de um fragmento florestal é um dado vital para o planejamento, 

legislação e manejo de paisagens. Tradicionalmente, a ecologia tem respondido a 

esta demanda da sociedade, dizendo que é impossível determinar uma única largura 

de borda, em função dos diferentes aspectos que são enfocados. Assim, existiria uma 

largura de borda para microclima, outra para composição de espécies árboreas, outra 

para densidade de plantas, assim por diante. 

  

 Dessa forma, além das variações dos efeitos de borda em razão do tipo de bioma, 

espécies habitantes no fragmento e uso e ocupação do entorno da área florestal fragmentada, 

existem variações de acordo com o tipo de efeito. A intensidade e alcance dos efeitos podem 



 

variar de acordo com a sua distância de penetração no interior do fragmento, ou seja cada 

efeito pode apresentar uma  largura de borda específica (LAURANCE et.al., 1997). 

  Laurance (2008) compilou a partir de resultados de diversos estudos, distintos tipos de 

efeitos da fragmentação na Floresta Amazônica, bem como o seus alcances no interior do 

fragmento. Constatou que a maioria dos efeitos (tempertatura e umidade do ar, umidade do 

solo, redução na densidade de aves, entre outros) foram percebidos até os 100m no interior do 

fragmento e que as perturbações provocadas pela fragmentação estenderam-se até 400m 

fragmento adentro. 

 Para a Floresta Atlântica, em Londrina/PR, Rodrigues (1998) analisou a influência do 

efeito de borda sobre árvores, arvoretas e microclima. Apesar de serem elementos diferentes, 

os resultados mostraram semelhanças marcantes até os 35m da borda dos fragmentos, visto 

que o déficit de pressão hídrica esteve reduzido a partir da borda e se estabilizou a 35 m da 

mesma, revelando que a umidade do ar a partir deste ponto apresenta semelhanças em relação 

àquela encontrada no interior da floresta. A composição de espécies se alterou bastante entre 0 

e 35 m da borda e pouco mudou entre 35 e 100 m. A diversidade de espécies mostrou-se 

elevada antes dos 35 m da borda, com um pico aos 35 m e reduziu-se depois dos 35 m, até os 

100 m, esse fato foi explicado pela análise da frequência das espécies em diferentes distâncias 

da borda , que indicou a ocorrência de determinadas espécies próximos a borda, outras 

ocorrendo distantes da borda, e outras aos 35 m da borda, onde também foi verificada a 

ocorrência de espécies presentes nas amostras de distância anteriormente citadas, levando ao 

aumento de diversidade no referido patamar de distância. Além disso, a luz se correlacionou 

negativamente com a densidade de arvoretas até os 35 m, e se correlacionou negativamente 

com densidade de árvores dos 35 m em diante. Tais dados revelam que existem duas 

situações: uma no patamar de distância que vai de 0 até 35 m da borda, com as arvoretas 

controlando a radiação solar incidente lateralmente no fragmento, e outra de 35 m até 100 m 

da ,borda, na qual as árvores controlam a radiação que perpassa ao dossel.  

 Com isso, para Rodrigues (1998), a convergência dos resultados para os 35m da borda 

mostra que é possível reunir diversos efeitos de borda em um único patamar de distância em 

relação a borda dos fragmentos e que tal parâmetro é passível de ser usado em recomendações 

técnicas. No entanto, o estudo alerta que não é possível afirmar que os efeitos de borda em 

todas as paisagens tropicais têm 35 m de largura, visto que grandes felinos, primatas e aves, 

por exemplo, devem apresentar largura de efeito bem mais elevada que a constatada pelo 

estudo. 



 

 Para este estudo, enfatiza-se a fragmentação da Mata Atlântica, por ser esse um bioma 

com importância fundamental para a manutenção da biodiversidade terrestre e que apesar 

disso vem sofrendo ao longo da história uma intensa devastação, com redução drástica de sua 

área original, acarretando consequências diversas. Dessa forma, após discutir algumas 

questões relativas às causas e consequências da fragmentação florestal, se faz necessária uma 

breve exposição acerca da conjuntura da fragmentação do referido Bioma no Brasil, com 

ênfase nas situações do estado do Rio Grande do Norte e do município de Tibau do Sul/RN, 

de modo a caracterizar a problemática da fragmentação desse bioma para esses recortes 

espaciais. 

 

1.1.2 A  fragmentação do bioma Mata Atlântica no Brasil 

  

 A fragmentação florestal e a perda de habitat é um processo que atinge biomas 

diversos em todo mundo e se constitui como reflexo da ocupação humana, que vem 

transformando a cobertura vegetal em áreas voltadas para fins agropecuários e para a 

expansão urbana/imobiliária (SAUNDERS et.al, 1991; MORAN, 2009). 

 De acordo com Ritters et. al (2000), existem situações críticas de fragmentação em 

todos os continentes, mas com destaque para a África, Oceania e América do Sul. A Figura 04 

mostra a distribuição das florestas do mundo, segundo a classificação do Programa 

Internacional da Geosfera-Biosfera
3
 (IGBP), que diferencia as tipologias florestais em 

florestas coníferas perenes (evergreen needleleaf), florestas latifoliadas perenes (evergreen 

broadleaf), florestas coníferas decíduas (deciduous needleleaf), florestas latifoliadas decíduas 

(deciduous broadleaf) e florestas mistas (mixed). 

Figura 04: Distribuição das florestas no mundo. 

 
Fonte: Ritters et. al (2000) 

                                                             
3  Internacional Geosphere-Biosphere Programme 



 

 No Brasil, a fragmentação florestal atinge  todos os biomas, resultado da história da 

ocupação do território nacional e da expansão das fronteiras agrícolas, extração madeireira, 

expansão urbana, dentre outros fatores (UEZU; CULLEN JUNIOR, 2012). 

 O bioma Mata Atlântica abrange a faixa litorânea Atlântica brasileira estendendo-se 

para o interior, em direção oeste, compreendendo, de maneira não contínua, desde o estado do 

Piauí até o estado do Rio Grande do Sul, além de apresentar formações também na Argentina 

e no Paraguai (A'BSABER, 2003; CAMARA, 2005) .  

 De acordo com a lei federal nº 11.428/2006
4
 (Ver Figura xx), que dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e dá outras providências, 

são fisionomias vegetais desse bioma: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, 

também denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional 

Semidecidual; e Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de 

restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste.  

 Esse bioma ocupava originalmente uma área de 1.290.000 km², correspondendo a 

cerca de 12% do território brasileiro (IBGE, 2008), no entanto essa área foi reduzida e 

fragmentada e atualmente ocupa aproximadamente 8% do território nacional (FUNDAÇÃO 

SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2011). 

 A história da fragmentação da Mata Atlântica no Brasil sempre esteve associada aos 

ciclos econômicos vivenciados pelo país (DEAN, 1996). A ocupação do território nacional 

aconteceu inicialmente, a partir da faixa litorânea atlântica, com o surgimento de núcleos 

populacionais, que do ponto de vista econômico, desenvolviam o extrativismo de recursos 

naturais e agricultura com reduzida articulação com o interior do território, ou seja, essa etapa 

da ocupação do território brasileiro se deu atrelada a atividades predatórias, sobretudo 

direcionadas a exploração da madeira de espécies de árvores abundantes como o pau-brasil 

(GUEDES et. al, 2005). 

 Em momento posterior, mais precisamente nos séculos XVIII e XIX, os ciclos da 

cana-de-açúcar, do café e a atividade mineradora devastaram amplas áreas de floresta. 

Todavia, foi a partir de século XX que essa devastação cresceu exponencialmente, em função 

da industrialização, urbanização, elevado crescimento populacional associado a esses fatores 

supracitados, com a expansão desordenada de núcleos urbanos, a construção de extensas áreas 

de ferrovia, ampliação de áreas agropecuárias, a atuação de indústrias madeireiras e a crise do 

petróleo na década de 1970, que por sua vez contribuiu para uma redução florestal em larga 

                                                             
4 Também conhecida como lei da Mata Atlântica. 



 

escala, visando à expansão da atividade canavieira para subsidiar a produção do álcool 

(CAMARA, 2005). Atualmente, as principais ameaças a Mata Atlântica são a dilatação das 

fronteiras agrícolas e a expansão imobiliária (ALEIXO et. al, 2010). 

 Segundo dados extraídos da Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2011), no Brasil 

os remanescentes da floresta Atlântica ocupam 14.974.951 hectares, dos quais 1,54% são 

compostos por mangue, 3,79 % por restingas e 94,67 % por matas,  distribuídos por 16 

Estados (AL, BA, CE, ES, GO, MS, MG, RJ, SP, PB, PE,PR, SC, SE, RN, RS), estando 

presente em mais de 3.000 municípios. A Tabela 01 identifica em cada estado abrangido pelo 

Bioma, os quantitativos referentes as áreas das Unidades da Federação, áreas absolutas e 

percentuais /proporcionais inseridas na Lei da Mata Atlântica, áreas ocupada pelos 

remanescentes florestais e seu respectivo percentual/proporção em relação a área determinada 

por essa lei. 

 

Tabela 01: Áreas absolutas e percentuais/proporcionais inseridas na Lei da Mata Atlântica e dos 
remanescentes florestais 

UF
5
 Região Area UF 

(ha) 

Área - Lei 

da Mata 

Atlântica 

(ha) 

Área da 

UF - Lei 

da Mata 

Atlântica 

(%) 

TOTAL 

Remanescentes 

florestais (ha) 

TOTAL 

Remanescentes 

florestais (%) 

AL 

N
O

R
D

E
S

T
E

 

2.811.248 1.495.461 53% 149.896 10,02% 

BA 56.557.948 18.875.099 33% 1.692.734 8,97% 

CE 14.637.598 910.698 6% 150.283 16,50% 

PB 5.691.967 667.185 12% 75.641 11,34% 

PE 9.929.608 1.808 18% 229.272 12,68% 

RN 5.364.113 343.867 6% 48.548 14,12% 

SE 2.214.690 1.197.878 54% 109.887 9,17% 

ES 

S
U

D
E

S
T

E
 4.614.841 4.614.841 100% 510.752 11.07% 

MG 58.697.565 27.235.854 46% 2.733.926 10,04% 

RJ 4.394.507 4.394.507 100% 861.767 19,61% 

SP 24.873.203 16.918.918 68% 2.670.324 15,78% 

GO 

C
E

N
T

R
O

 

O
E

S
T

E
 34.127.082 1.051.422 3% 49.381 4,70% 

MS 36.193.583 6.366.586 18% 360.121 5,65% 

PR 

S
U

L
 20.044.406 19.667.485 98% 2.094.392 10,65% 

RS 28.403.078 13.759.380 48% 1.028.990 7,48% 

SC 9.591.012 9.591.012 100% 2.210.061 23,04% 

Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2011). 

 

                                                             
5  "O Piauí não pode ser incluído ainda pela dificuldade na identificação das formações naturais do Bioma nas 

imagens de satélite. Além disso, para este Estado está sendo aguardado um mapeamento detalhado liderado pelo 

Ministério do Meio Ambiente" (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2011). 



 

Figura 05: Mapa da área de aplicação da Lei 12.428/2006 e fisionomias vegetais associadas. 

 
  

  

 



 

 Analisando a Tabela 01, verifica-se que Minas Gerais é o estado com maior área 

absoluta inserida na Lei da Mata Atlântica (27.235.854 hectares), enquanto que em termos 

proporcionais/percentuais em relação a área total da UF, as maiores áreas estão no Espírito 

Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. No tocante a presença de remanescentes florestais, a 

maior área absoluta pertence ao estado de Minas Gerais, ao passo que em termos 

proporcionais o estado de Santa Catarina apresenta o maior percentual de remanescentes 

florestais inseridos na Lei da Mata Atlântica, indicando que esse estado tem a melhor situação 

de preservação do Bioma. 

 Cada estado/região possui peculiaridades no tocante às causas da fragmentação 

florestal e perda de habitas, à intensidade de fragmentação e à conformação dos 

remanescentes florestais em seus territórios, visto que existem diferenças em relação a 

distância média entre fragmentos, tamanho médio dos fragmentos, tipos de uso e ocupação no 

entorno desses fragmentos. A Figura 06 representa a distribuição dos remanescentes de Mata 

Atlântica no Brasil para o ano de 2008. 

 Sobre a situação dos remanescentes da Mata Atlântica brasileira, Ribeiro et. al (2009) 

constataram uma grave conjuntura, na qual 80% dos fragmentos possuem área menor do que 

50 hectares, as áreas de borda  são bastante extensas e a distância média entre fragmentos é de 

1.440m, sendo por isso recomendadas ações voltadas: a conservação prioritária de grandes 

fragmentos de florestas maduras, ao gerenciamento dos pequenos fragmentos a partir do 

aumento da conectividade entre esses, ao gerenciamento das atividades que são desenvolvidas 

no entorno dos fragmentos, de modo a aumentar a conectividade entre fragmentos e reduzir os 

efeitos de borda e por fim, à restauração florestal, especialmente em áreas-chave, atentando 

para a distribuição dos fragmentos para o planejamento da conservação da biodiversidade. 

 Dessa maneira, para o planejamento de estratégias direcionadas a conservação da 

biodiversidade da Mata Atlântica brasileira é de fundamental importância considerar as 

peculiaridades da fragmentação de cada região, estado, município, visando garantir uma 

maior efetividade dos projetos voltados a essa finalidade. Neste sentido, o conhecimento 

sobre as características da fragmentação florestal sob diversas escalas de abordagem se 

constitui como elemento basilar de qualquer projeto para manejo de paisagens fragmentadas. 

    

  



 

Figura 06: Mapa dos remanescentes de Mata Atlântica no ano de 2008

 
 . 



 

1.1.2.1 A fragmentação florestal no estado do Rio Grande do Norte 

  

 A devastação da Mata Atlântica na região Nordeste brasileira é bastante crítica. 

Segundo Costa (2012, p.21): "a situação é ainda mais complexa pelo nível de fragmentação da 

floresta remanescente, distribuída em pequenas ilhas de mata, em geral, menores do que 50 

hectares".  

 No Rio Grande do Norte estima-se que existam entre 48.548
6
 e 57.000

7
 hectares de 

remanescentes do bioma, correspondendo a 14% da área de aplicação da lei da Mata Atlântica 

no estado, distribuídos entre os ecossistemas de mata, mangue e restinga. Na Tabela 02 

constam dados referentes aos quantitativos de remanescentes de Mata Atlântica para a área, 

de acordo com os levantamentos da Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2011) e SNE 

(2002). 

 

Tabela 02: Quantitativos dos remanescentes de Mata Atlântica no Rio Grande do Norte 

UF Mata 

(1) 

Mata 

(2) 

Mangue 

(1) 

Mangue 

(2) 

Restinga 

(1) 

Restinga 

(2) 

Área 

total (1) 

Área 

total (2) 

Rio 

Grande 

do Norte 

30.179 
ha 

28.000 
ha 

6.922 ha 13.200 
ha 

11.448 ha 15.800 ha 48.548 
há 

57.000 
ha 

(1) Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2011); (2) SNE (2002). 

Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2011); SNE (2002). 

 

 As diferenças encontradas na quantificação dos remanescentes pelas duas fontes estão 

relacionadas, especialmente às formas de interpretação/classificação distintas e às áreas 

abrangidas por cada uma delas em seus respectivos mapeamentos (Ver Figura 07). Os 

resultados obtidos pela Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2011) dizem respeito somente 

a área de aplicação da Lei da Mata Atlântica, que no Rio Grande do Norte concentra-se em 

quase sua totalidade na porção litorânea leste. Já a quantificação realizada pela SNE (2002) 

compreende uma área maior no estado, pois adota como referencial a faixa litorânea leste, 

sendo mais extensa em direção a oeste, além de todo o litoral setentrional potiguar. Assim, as 

diferenças nos valores totais podem estar associadas as abrangências dos mapeamentos, que 

também influenciam nos resultados, segundo os ecossistemas, como é o caso da discrepância 

nos valores do ecossistema de mangue, que por sua vez se dá em função da quantificação das 

áreas de mangue presentes no litoral setentrional, áreas essas não incluídas em sua totalidade 

no mapeamento da Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2011). No que tange aos 

                                                             
6  Segundo a Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2011). 
7 Segundo SNE (2002). 



 

quantitativos dos ecossistemas de restinga e mata, as diferenças possivelmente se devem às 

interpretações e metodologias adotadas por cada uma das fontes.  

 

Figura 07: Distribuição dos remanescentes de Mata Atlântica no estado do Rio Grande do Norte 

 
 
 

 Em relação a distribuição dos remanescentes por município (Tabela 03), segundo 

dados da Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2011), tem-se a seguinte situação: O 

município de Baía Formosa possui o maior número de remanescentes (6.065 hectares), 

seguido dos municípios de Nísia Floresta (4.936 hectares) e Ceará-Mirim (3.139 hectares). 

Além disso, cabe ressaltar que existem também remanescentes do bioma nos municípios de 

Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Taipu, Ielmo Marinho (SNE, 2002; MACIEL, 2011), 

Nova Cruz, Montanhas, Monte Alegre, Passagem, Pureza, Vera Cruz, São Bento do Norte, 

Galinhos, Guamaré, Macau, Porto do Mangue, Areia Branca, Grossos e Tibau (SNE, 2002). 

  



 

Tabela 03: Distribuição dos remanescentes de Mata Atlântica, segundo os municípios do Rio Grande 

do Norte 

Município Área Município 

(ha) 

% na 

lei 

Remanescente (2010) - 

(ha) 

Areia Branca 37.297 21 0 
Arês 12.082 100 954 

Baía Formosa 25.853 100 6.065 

Brejinho 6.453 26 108 
Canguaretama 25.958 100 3.032 

Ceará-Mirim 76.150 25 3.139 

Espírito Santo 14.306 100 1.010 
Extremoz 14.773 55 976 

Goianinha 20.291 100 2.506 

Grossos 13.182 16 0 

Jundiá 4.681 100 4 
Maxaranguape 113.810 100 1.899 

Monte Alegre 22.283 11 494 

Natal 17.372 100 1.831 
Nísia Floresta 32.358 100 4.936 

Parnamirim 13.024 100 759 

Pedro Velho 20.256 96 1.505 
Porto do Mangue 33.350 22 0 

Rio do Fogo 15.781 64 1.514 

São Jose de Mipibu 30.615 81 2.355 

Senador Georgino 
Avelino 

2.775 100 566 

Tibau do Sul 10.790 100 2.125 

Touros 88.121 21 1.668 
Várzea 7.657 30 854 

Vila Flor 5.021 98 292 

Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2011). 

  

 De acordo com Maciel (2011), cujo estudo objetivou 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, abrangendo a área de aplicação da Lei da 

Mata Atlântica em quase sua totalidade, a grande maioria dos fragmentos é menor do que 10 

hectares, poucos fragmentos possuem tamanho maior que 100 hectares e a distância média 

entre fragmentos é de 128m. Os resultados diferem dos encontrados por Ribeiro et. al (2009), 

no levantamento dos remanescentes existentes no Brasil, que por sua vez constatou que o 

tamanho médio dos fragmentos desses remanescentes é de 50 hectares, enquanto que a 

distância média entre os mesmos é de 1.440m. Tais diferenças podem estar ligadas aos 

produtos de sensoriamento remoto utilizados, escalas e procedimentos metodológicos 

adotados pelos estudos, visto que para o mapeamento proposto por Ribeiro et.al (2009) foram 

utilizadas imagens dos satélites/sensores Landsat5/TM e CBERS 2B/CCD, que possuem 30m 

e 20m de resolução espacial (possibilitam mapeamentos com escala cartográfica média ou 



 

pequena), respectivamente. Enquanto que em Maciel (2011), o mapeamento baseou-se em 

ortofotos de 2,5m de resolução espacial (possibilitam mapeamentos com escala cartográfica 

média ou grande). 

 O mais importante de destacar em relação aos dados apresentados sobre a 

fragmentação da Mata Atlântica no Rio Grande do Norte, é que eles revelam uma intensa 

destruição do bioma, com uma fragmentação acentuada, caracterizada pela predominância de 

pequenos fragmentos, mas com isolamento menor do que a média nacional, considerando os 

valores obtidos por Ribeiro et. al (2009). 

 No caso específico do município de Tibau do Sul/RN, a situação da fragmentação 

florestal é bastante semelhante ao quadro geral do estado do Rio Grande do Norte em relação 

ao tamanho médio de fragmentos, distância entre os mesmos, entre outros atributos. 

 O uso e a ocupação do referido município ao longo dos anos foram marcados pela 

carcinicultura, culturas permanentes (coqueiros) e mais notadamente pela cultura canavieira e 

pela ocupação urbana, motivada sobremaneira pelo potencial turístico, principalmente da 

praia da Pipa e adjacências. Em momento posterior deste estudo, os aspectos referentes ao uso 

e a ocupação da área serão discutidos de forma mais detalhada. 

 Os diagnósticos sobre a fragmentação florestal nas diversas escalas apresentadas neste 

capítulo indicam uma crítica e desafiadora conjuntura dos remanescentes da Mata Atlântica, 

sendo necessárias ações que visem preservá-los e recuperá-los, a fim de reduzir ou amenizar 

as consequências daquele processo. Nos estudos de Ribeiro et. al (2009) e Maciel (2011), 

cujos recortes espaciais são Brasil e Rio Grande do Norte, respectivamente, as recomendações 

diante do quadro de devastação estão volvidas, sobretudo a preservação dos grandes 

fragmentos, aumento da conectividade entre fragmentos e também à recuperação dos mesmos. 

 Para o aumento da conectividade entre fragmentos existem alternativas advindas, 

principalmente das teorias da biologia da conservação e da ecologia da paisagem, dentre essas 

alternativas destaca-se a implantação de corredores ecológicos, temática essa que será 

abordada no capitulo seguinte. 

  



 

1.2 OS CORREDORES ECOLÓGICOS : DISCUSSÃO CONCEITUAL E EXPERIÊNCIAS DE 

PROJETOS COM A MATA ATLÂNTICA 

 

1.2.1 Corredores Ecológicos: aspectos teóricos 

 

 Diante da problemática da fragmentação florestal, várias estratégias surgiram, 

principalmente advindas da Biologia da Conservação e da Ecologia da Paisagem visando 

minimizar os efeitos provenientes desse processo. Dentre essas estratégias, estão o 

estabelecimento de Unidades de Conservação (UC) como áreas importantes sob a perspectiva 

de representatividade dos ambientes naturais, garantindo a preservação de determinadas áreas; 

a gestão da paisagem, através de mosaicos, que geralmente se dá quando existem UCs 

próximas ou justapostas e essas são geradas de forma integrada com intuito de compatibilizar 

ganhos de biodiversidade e por fim, existe também a abordagem dos "Corredores Ecológicos" 

ou "Corredores de Biodiversidade"
8
, considerada uma das mais promissoras alternativas 

minimizar algumas causas da fragmentação (MITTERMEYER et.al, 1999; BOITANI et. al, 

2007; CARROL et. al, 2012). Além disso, cabe ressaltar que os Corredores Ecológico ou de 

biodiversidade podem se constituir como complemento a criação de UC's, de modo a reduzir 

o isolamento, elevando as  garantias de sustentabilidade a longo prazo das mesmas ( 

GANEM, 2010; AKASHI JR; CASTRO, 2010). 

 Em termos conceituais, existem diferenças entre Corredor Ecológico e Corredor de 

Biodiversidade. Corredores Ecológicos são faixas de vegetação ou habitat nativo utilizadas 

para conectar remanescentes isolados, formando um mosaico com diferentes paisagens e usos 

da terra (HOBBS, 1992; AYRES et. al., 2005; FONSECA et al.2003). Galinkin et. al (2004) 

concebe também o potencial dos Corredores Ecológicos associado a conexão de 

remanescentes isolados, mas acrescenta ainda a importância desses no sentido de serem úteis 

na redução das taxas de extinção, uma vez que possibilitam a recolonização de fragmentos, 

nos quais habitam populações de tamanho diminuído, culminando no aumento das chances de 

sobrevivência de várias espécies (MERRIAM, 1991; ARRUDA, 2004). 

 Os Corredores de Biodiversidade, por sua vez também conectam remanescentes de 

vegetação isolados, mas diferem dos Corredores Ecológicos em razão da escala adotada, uma 

vez que priorizam o estabelecimento da conectividade, sobretudo a nível regional, como 

destaca Cavalcanti (2006, p.349) ao afirmar que os Corredores de Biodiversidade são: 

“grandes polígonos contíguos de escala regional, que incluem ecossistemas e espécies 

                                                             
8  Outras denominações: "landscaperouts", "stepping stones, "corridor", "linear habitats", "link", "linkage", 

"habitat corredor", "landscape linkage". 



 

prioritárias para conservação de determinado bioma e onde áreas protegidas estão conectadas 

entre si na matriz da paisagem”. 

 Essas estratégias visam favorecer o aumento da conectividade entre remanescentes de 

vegetação. Contudo, cabe ressaltar que essa conexão deve ser entendida a partir de quão a 

paisagem facilita ou dificulta o movimento dos organismos entre manchas/fragmentos de 

recursos (TAYLOR et.al, 1993), ou seja, para haver conexão, não é preciso existir,  

necessariamente, uma conexão física entre remanescentes, pois a matriz circundante pode ser 

suficientemente permeável a ponto de permitir o fluxo de organismos e animais entre os 

mesmos. Para Rudnick et. al (2012),  a conectividade pode ser "estrutural" ou "funcional",  a 

primeira está relacionada às características físicas da paisagem (topografia, hidrologia, 

cobertura vegetal, padrões de uso do solo), que permitem o movimento, enquanto que a 

segunda descreve como os genes são propagados ou os indivíduos e populações percorrem 

paisagem.   A Figura 08 mostra algumas formas utilizadas para estabelecer a conectividade de 

paisagens fragmentadas. 

 O exemplo "A" representa o estabelecimento da conectividade por meio da gestão de 

mosaicos
9
. Na situação apresentada, a matriz circundante não possui dinâmica que interfira 

significativamente no fluxo entre fragmentos. Os exemplos "B" e "C" simulam o 

funcionamento de corredores ecológicos. Nos casos caracterizados pelo exemplo "B", há a 

manutenção de fragmentos próximos, que permitem o deslocamento entre remanescentes, 

atuando como trampolins ecológicos. Esse tipo de corredor é denominado de "stepping stone" 

e são adequados para espécies que são capazes de fazer movimentos curtos, através de 

ambientes perturbados. No exemplo "C", o corredor ecológico fornece conexão de forma 

contínua. Segundo Bennet (2003), esse tipo de conectividade pode acontecer através da 

conformação natural da paisagem (através de vegetação ao longo de rios, por exemplo) ou de 

processos antrópicos (plantio ou replantio em forma de quebra-ventos, que são bastante 

recorrentes no desenvolvimento de determinadas culturas agrícolas). 

 

 

 

                                                             
9 Os mosaicos estão previstos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC): "Art. 26. Quando 

existir um 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" (BRASIL, 2000). 

 



 

Figura 08: Modelos de manejo da paisagem visando o estabelecimento da conectividade 

 
Fonte: Adaptado de Bennet (2003). 

   

  

 Na abordagem da ecologia da paisagem, o enfoque volta-se para a “estrutura da 

paisagem”, através da análise dos componentes: matriz, mancha e corredor. A matriz é o 

elemento da paisagem mais extenso e conectado e que tem um papel predominante na 

dinâmica da paisagem. A mancha é definida como uma superfície não linear que apresenta 

diferenciação em aparência em relação ao entorno. Geralmente é originada a partir da 

fragmentação da matriz. O Corredor se constitui como uma área linear que difere da matriz 

em ambos os lados, podendo estar isolados ou unidos em algum lugar com manchas (ou 

fragmentos) de características similares (DRAMSTAD et. al, 1996). A estrutura Matriz-

Mancha-Corredor pode ser visualizada através da Figura 09. 



 

 Sob essa perspectiva, Turner et. al (2001, p.235) define Corredores ecológicos como: 

"Corridors, narrow patches of land that connect similar patches but that differ from the 

surrounding matrix.” 

 Com base nas presunções dos autores anteriormente citados, verifica-se que o conceito 

de "Corredor Ecológico" está pautado, principalmente na ideia de conexão entre 

remanescentes florestais, visando a manutenção ou aumento da biodiversidade, a partir da 

redução do isolamento dos mesmos. 

 

Figura 09: Estrutura da paisagem, de acordo com a ecologia da paisagem 

 
           Fonte: Lang e Blaschke (2009). 

  

 Além desses aspectos, Forman (1995) considera que os corredores ecológicos 

possuem objetivos sociais, tais como: proteção da biodiversidade, gestão de recursos hídricos, 

recreação, coesão cultural e de comunidades, aumento da diversidade de rotas para espécies 

isoladas em reservas naturais e da produtividade agro-florestal. Existem também outras 

perspectivas, que abordam os corredores ecológicos, através da definição de suas funções 

ecológicas, considerando que esses podem ser habitats, filtros (filters), canais (conduit), 

barreiras (barriers) , ralos (sinks) e fontes (source)., sendo possível um mesmo corredor 

desempenhar mais de uma função (HESS; FISCHER, 2001). 



 

Habitats, quando os organismos/materiais encontram nos corredores condições para 

sobrevivência e reprodução. Filtros, quando existe uma permeabilidade diferenciada em 

relação aos organismos/materiais, de maneira que para alguns desses organismos/materiais o 

corredor será permeável, enquanto para outros, isso não será possível, constituindo uma 

barreira. Canais, se os organismos/materiais apenas se deslocarem através dele. Por último, as 

funções de fonte e ralo estão relacionadas com o balanço entre mortalidade e reprodução. 

Havendo prevalência da reprodução sobre a mortalidade dos organismos, o corredor 

desempenha função de fonte, caso a situação seja inversa, a função é de ralo. 

(HESS;FISCHER, 2001). 

Figura 10: Funções dos Corredores Ecológicos 

 
Fonte: Adaptado de Hess e Fischer (2001). 

 

 No Brasil, a legislação ambiental também estabelece definições relativas aos 

Corredores ecológicos. A Lei N º 9985, de 18 de julho de 2000, que estabelece o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), os define em seu Artigo 2°, Inciso XIX, 

como: 



 

 

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 (BRASIL, 2000). 

 

 A definição do SNUC restringe-se basicamente a conexão entre unidades de 

conservação, através de porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, visando o 

aumento/manutenção da biodiversidade e a recuperação de áreas degradadas. Já na Resolução 

CONAMA, nº 9, de 24 de outubro de 1996, o termo utilizado é “corredor entre 

remanescentes”, o enfoque é mais volvido ao bioma Mata Atlântica e prevê conexões entre 

remanescentes de vegetação primária em estágio médio e avançado de regeneração
10

 

 

Art.1 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). 

  

 A definição presente na Resolução CONAMA, nº 9 de 1996, considera não apenas as 

conexões entre Unidades de Conservação (UC’s), mas sim de todos os remanescentes 

florestais com características de vegetação primária, sendo, portanto mais abrangente e mais 

adequada a Mata Atlântica, levando em consideração o seu estágio avançado de fragmentação 

e por isso o presente estudo adota como base conceitual referente aos Corredores Ecológicos, 

a concepção advinda dessa Resolução. 

  

 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10  As definições para: vegetação primária, estágio médio de regeneração e estágio avançado de regeneração 

estão presentes nas Resoluções CONAMA Nº 1, 2, 4, 5, 6, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32,33 e 34 de 1994. 



 

1.2.2 Corredores Ecológicos: considerações sobre a experiência brasileira e estudos 

correlatos ao tema 

 

 Em todo mundo disseminam-se iniciativas voltadas a conservação da biodiversidade, 

especialmente sob a perspectiva de aumento da conectividade da paisagem, através do 

estabelecimento de corredores ecológicos/biodiversidade e criação de mosaicos, estando 

presentes em vários países: Australia, Tanzania, Estados Unidos, Sri Lanka, Holanda, 

República Tcheca, Nova Zelândia,  Grã-bretranha, Espanha, Portugal, Suíça, Alemanha, 

Uganda, China, Japão, India, França, Lituania, Russia, Chile, Argentina, Venezuela, Bolívia 

são alguns exemplos (BENNET, 2003; BENNET; MULONGOY, 2006). 

 No Brasil, as estratégias mais tradicionais de conservação da biodiversidade estiveram, 

basicamente, atreladas a criação de áreas protegidas, sendo o primeiro parque nacional 

concebido na década de 1930, impulsionando o estabelecimento de várias outras áreas 

protegidas, sobretudo na década de 1980 (PALAZZO JUNIOR, 2007). 

 As Unidades de Conservação, embora contribuam com a conservação da 

biodiversidade,  estão em processo crescente de isolamento, o que pode ocasionar a redução 

da biodiversidade, com aumento das taxas de extinção, dentre outros elementos. Neste 

sentido, Ganem (2010, p. 388) afirma que: "embora a implantação do Sistema Nacional de 

UC's seja uma estratégia fundamental de conservação da natureza, tem-se questionado até que 

ponto as UC's isoladas dissociadas de uma perspectiva mais abrangente da paisagem, são 

sustentáveis a longo prazo." 

  Diante dessa problemática, o planejamento da conservação no Brasil passou a 

considerar também a relevância da construção de "estruturas de rede" e não apenas a 

definição de áreas únicas e isoladas, como é o caso de algumas UC's (AYRES et. al, 2005). 

 O Programa-Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais no Brasil (PPG-7), criado 

em 1997 com coordenação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) foi o marco inicial no 

tocante o desenvolvimento de projetos voltados para a implementação de Corredores 

Ecológicos no Brasil (BRASIL, 2006). De acordo com Ayres et. al (2005) esse projeto 

trabalha com a dinâmica da fragmentação florestal, atuando na criação de dois
11

 grandes 

Corredores na Amazônia e na Mata Atlântica, conformando assim a mudança do paradigma 

das "ilhas biológicas" com o reconhecimento da estratégia dos "Corredores Ecológicos." 

                                                             
11 A ideia inicial selecionou cinco corredores na Amazônia e dois na Mata Atlântica, no entanto o Projeto 

concentrou as ações, nesse primeiro momento, apenas em um desses corredores em cada bioma . 



 

 O conceito de "Corredor Ecológico" adotado pelo projeto, enfatiza a interligação de 

Unidades de Conservação, mas também considera a conexão entre outros tipos de 

remanescentes, bem como a recuperação de áreas degradadas, como exposto por Ayres et.al 

(2005, p.23): 

Os corredores ecológicos considerados neste projeto foram conceituados 

como grandes extensões de ecossistemas florestais biologicamente 

prioritários na Amazônia e na Mata Atlântica, delimitados em grande parte 
por conjuntos de unidades de conservação (existentes ou propostas) e pelas 

comunidades ecológicas que contém. [...] O conceito de corredores 

ecológicos permite ainda o incremento do grau de conectividade entre as 

áreas naturais remanescentes, sob diferentes categorias de proteção e 
manejo, através de estratégias de fortalecimento e expansão do número de 

unidades de conservação, incluindo-se aqui as RPPNs, além da recuperação 

de ambientes degradados, quando considerado compatível 
 

 

 Ainda segundo o mesmo autor, para seleção inicial dos Corredores foram adotados 

alguns critérios, tais como: riqueza de espécies, de comunidades e ecossistemas,grau de 

conectividade, tamanho mínimo dos blocos de paisagem natural. 

 Em relação ao bioma Mata Atlântica, foram criados, através do Projeto, dois 

corredores: o Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA) e o Corredor Sul da Mata 

Atlântica ou Corredor da Serra do Mar. O primeiro ocupa porções territoriais dos estados da 

Bahia e Espírito Santo e o segundo estende-se do estado do Rio de Janeiro até o norte do 

estado de Santa Catarina. 

 O CCMA possui 8,5 milhões de hectares, tendo os cultivo do cacau, do eucalipto e do 

café, a pecuária e a exploração do turismo como as principais atividades econômicas 

desenvolvidas em seus domínios. Além disso, abriga ainda 83 Unidades de Conservação  

entre federais, estaduais e privadas, que ocupam 245.036 hectares, 10.118 hectares e 11.145, 

respectivamente (BRASIL, 2006). 

 A implementação do CCMA baseia-se no planejamento participativo, descentralização 

das decisões e da execução, orientação aos investimentos produtivos.Os parceiros executores 

são as Organizações Não Governamentais (ONG's), prefeituras e instituições dos Governos 

Federal e Estadual. E o financiamento é proveniente de doações externas advindas do Fundo 

Fiduciário das Florestas Tropicais (RFT) e da Comunidade Européia, por meio da Banco 

Mundial; da República Federal da Alemanha, por meio do banco KfW, e de compensações do 

Governo Federal e dos executores  (IBAMA, 2007).  

 Em relação aos principais resultados desse Projeto, Brasil (2006) avalia que ainda são 

necessárias melhorias no que tange ao planejamento, aumento da abrangência de atuação, 



 

fiscalização, consolidação da rede de áreas protegidas, capacitação profissional, entre outro 

elementos. Mas, pondera que existem indicações relativas a sua viabilidade e eficiência. 

 A consolidação do CCMA tem importante influência sobre o surgimento de propostas 

e projetos de escala local, sobretudo nos estados da Bahia e Espírito Santo, que visam o 

aumento da conectividade entre remanescentes florestais, principalmente utilizando Áreas de 

Preservação Permanente (APP's).  

 Além do CCMA, outras ações dessa natureza, que têm como foco o bioma Mata 

Atlântica, são: Corredor de biodiversidade do Nordeste, Corredor da Serra do Mar, Corredor 

Ecológico da Mantiqueira, Corredor do Rio Paraná-Selva Paranaense, Corredor Ecológico 

Central Fluminense, entre outros (CASES & FERREIRA, 2007). 

 Existem no país outras iniciativas direcionadas a criação de Corredores Ecológicos ou 

de Biodiversidade em diversos estados, baseadas em diferentes biomas. De maneira geral, 

essas iniciativas são conduzidas e geridas pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS (IBAMA), pelo PPG-7 e pelo programa de criação 

de corredores de biodiversidade da Conservação Internacional (CI)
12

. No entanto, existem 

também Corredores criados ou apresentados em seminários, portarias e consultas públicas. 

 Cabe ressaltar que embora a criação e gestão sejam, geralmente de responsabilidade 

dos órgãos e instituições mencionados anteriormente, as prefeituras municipais, governos 

estaduais e organizações não governamentais também são parte integrante desses projetos. 

 O Quadro 01 apresenta alguns projetos brasileiros volvidos ao estabelecimento de 

corredores ecológicos ou de biodiversidade, os biomas associados, estados abrangidos pelos 

projetos, órgão/instituição de origem e área ocupada pelo corredor (Ver também a Figura 11). 

 Existem projetos com os biomas Mata Atlântica, Amazônico, Cerrado e Pantanal, 

abarcando tanto as porções continentais quanto a faixa costeira do país, sendo a maioria deles 

criados e geridos pelo IBAMA e pela CI. Os projetos que compreendem as maiores áreas são: 

o Corredor Cerrado/Pantanal (80.000.000 hectares), nos estados de Goiás, Mato Grosso e 

Mato Grosso do sul e o Corredor de Biodiversidade do Xingu (51.114.235 hectares), nos 

estados de Mato Grosso e Pará. Em se tratando de Corredores do bioma Mata Atlântica, o 

mais extenso é o Corredor Central da Mata Atlântica (21.337.182 hectares, considerando a 

faixa marinha), localizado nos estados da Bahia e do Espírito Santo.  

                                                             
12 A Conservação Internacional (CI) é uma organização privada sem fins lucrativos, fundada em 1987, com o 

objetivo de promover o bem-estar humano fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável para 

com a natureza em prol da biodiversidade global, estando amparada em uma base sólida de ciência, parcerias e 

experiências de campo 



 

Quadro 01: Relação dos corredores ecológicos/de biodiversidade no Brasil, biomas associados, estados 

abrangidos, área ocupada e instituição/órgão responsável 
 Nome do Corredor Bioma* Estados Área (há) Origem 

1 
Corredor de Biodiversidade do 
Amapá 

Amazônia Costeiro 
e Marinho 

AP 10.975.774 
 

Corredores do Programa 
da CI 

2 
Corredor Ecológico 
Araguaia/Bananal 

Cerrado Amazônia TO, PA, MT, 
GO 

Aprox. 
4.000.000¹ 
15.894.449² 

Corredores do Programa 
do IBAMA  

3 
Corredor da Amazônia 
Meridional 

Amazônia Cerrado MT 54.946.287 Corredores acrescentados 
na oficina de consulta 

4 

Corredor Ecológico da Caatinga  
 

Caatinga Mata 
Atlântica 

 

PE, PI, SE, 
AL, BA 

 

11.801.092 
 

Corredores do Programa 
do IBAMA/ Outros 

apresentados no I e II 
Seminários ou 

reconhecidos por portaria 

5 
Corredor da Calha Norte da 
Amazônia  

Amazônia 
 

PA 
 

27.088.193 Corredores acrescentados 
na oficina de consulta 

6 
Corredor Central da Amazônia 
 

Amazônia Costeiro 
e Marinho 

AM 52.149.642 Corredores identificados 
pelo PPG7/ Corredores do 

Programa da CI 

7 
Corredor Central da Mata 
Atlântica 
 

Mata Atlântica 
Costeiro e Marinho 

BA, ES 
 

21.337.182 Corredores identificados 
pelo PPG7/ Corredores do 

Programa da CI 

8 
Corredor Ecológico Central 
Fluminense 

Mata Atlântica 
 

RJ - Corredores acrescentados 
na oficina de consulta 

9 

Corredor Cerrado/Pantanal:  
a. Corredor Emas-Taquari  
b. Corredor Serra de Maracajú -
Negro  
c. Corredor Miranda-Bodoquena  
d. Corredor Cuiabá- São Lorenço 

Cerrado Pantanal 
Mata Atlântica 

GO, MS, MT 
 

17.055.884² 
80.000.000¹ 

Corredores do Programa 
da CI 

10 
Corredor de Biodiversidade do 
Espinhaço 

Cerrado MG 2.241.004 Corredores do Programa 
da CI 

11 
Corredor Guaporé-
Itenez/Mamoré 

Amazônia 
 

RO Bolívia 
 

24.297.135 Corredores do Programa 
do IBAMA 

12 Corredor Ecológico Integrado Amazônia AP 373.000  

13 
Corredor Ecológico do Jalapão 
ou Corredor Jalapão – Chapada 

das Mangabeiras  

Cerrado 
 

TO, MA, PI, 
BA 

 

7.586.368¹ 
8.498.552² 

Corredores do Programa 
do IBAMA 

14 
Corredor de Biodiversidade do 
Nordeste 
 

Mata Atlântica 
Costeiro e Marinho 

Caatinga 

AL,PB, RN, 
SE, PE 

 

5.888.036 Corredores do Programa 
da CI 

15 
Corredor Norte da Amazônia 
 

Amazônia 
 

AM, RR 
 

30.123.735 Corredores identificados 
pelo PPG7 

16 
Corredor Oeste da Amazônia 
 

Amazônia 
 

AC, RO, AM 
 

27.242.803 Corredores identificados 
pelo PPG7 

17 
Corredor Ecológico do Cerrado 
Paranã-Pireneus 

Cerrado 
 

TO, GO, DF 
 

6.065.467¹ 
9.973.409² 

Corredores do Programa 
do IBAMA 

18 
Corredor do Rio Paraná – Pontal 
do Paranapanema  
 

Mata Atlântica 
Cerrado 

SP, PR, MS - Outros apresentados no I 
e II Seminários ou 

reconhecidos por portaria 

19 
Corredor do Rio Paraná – Selva 
Paranaense 

Mata Atlântica PR, SP, MS 
Argentina, 
Paraguai 

2.548.002 
(superfície 
brasileira) 

Corredores do Programa 
do IBAMA 

20 
Corredor Serra da Capivara/Serra 
das Confusões 
 

Caatinga 
 

PI 
 

332.227 Outros apresentados no I 
e II Seminários ou 

reconhecidos por portaria 

21 
Corredor Ecológico da 
Mantiqueira 

Mata Atlântica MG 
 

1.182.538 Corredores acrescentados 
na oficina de consulta 

22 
Corredor da Serra do Mar 
 

Mata Atlântica 
Costeiro e Marinho 

MG, SP, RJ, 
PR 

6.924.149 Corredores identificados 
pelo PPG7  

23 
Corredor Ecológico Una - Serra 
das Lontras 

Mata Atlântica BA 
 

214.220 Corredores acrescentados 
na oficina de consulta 

24 
Corredor Uruçui – Mirador Cerrado PI, MA, TO 13.499.968 Corredores do Programa 

da CI 

25 
Corredor de Biodiversidade do 
Xingu 

Cerrado Amazônia MT, PA 
 

51.114.235 Corredores acrescentados 
na oficina de consulta 

Fonte: Cases e Ferreira (2007) 
Notas: 1: Superfície considerada pela Conservation Internacional (CI). 2: Superfície considerada pelo Ibama.*: Bioma 



 

Figura 11: Distribuição dos principais Corredores Ecológicos ou de Biodiversidade do Brasil.

 
  

predominante 



 

 Essas iniciativas se constituem como claras evidências da preocupação do Governo e 

sociedade em relação a conservação da biodiversidade. Somadas a essas estratégias de cunho 

organizacional/institucional, diversos estudos em escalas de abrangência variadas estão sendo 

realizados, fornecendo um importante aporte científico, que por sua vez é fundamental para a 

consolidação e aumento das garantias de efetividade desses projetos. 

 Levando em consideração estudos recentes, ressalta-se as proposições de Corredores 

Ecológicos para o bioma Mata Atlântica realizadas por Almeida et. al (2010), Cesar e 

Zeilhofer (2010), Ferrari et. al (2012) e Leite (2012). O primeiro estudo analisou a 

fragmentação da APA do Pratigi, no estado da Bahia, visando elencar áreas biologicamente 

mais propícias à implantação de corredores ecológicos. O mapeamento de áreas, 

hierarquizadas de acordo com o seu potencial para a criação de corredores ecológicos, foi o 

principal resultado obtido. 

 Cezar e Zeilhofer (2010) tiveram como objetivo principal demonstrar a aplicabilidade 

das técnicas de Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas para 

planejamento e avaliação da viabilidade de trajetos alternativos para a implantação de 

corredores ecológicos, através de um estudo de caso, voltado a conexão entre as terras 

indígenas “Serra Morena” e “Japuira” (bioma Mata Atlântica), no noroeste do estado do Mato 

Grosso. Para execução do trabalho, foram produzidos e utilizados dados sobre a cobertura 

vegetal, Áreas de Preservação Permanente, rede hidrográfica, declividade e altimetria. Como 

resultado, o estudo classificou como satisfatória a aplicação das técnicas de Sensoriamento 

Remoto e SIG em relação aos objetivos do trabalho e apresentou cinco propostas de 

corredores ecológicos, diferenciadas em razão de seu custo e área ocupada.  

 Para Ferrari et. al (2012), o objetivo principal foi indicar rotas possíveis para 

Corredores Ecológicos, visando a interligação entre fragmentos florestais de Mata Atlântica 

na sub-bacia hidrográfica do córrego Horizonte no município de Alegre/ES. O estudo 

utilizadou dados referentes a declividade, uso e ocupação do solo, Áreas de Preservação 

Permanente, entre outros, que foram manipulados em ambiente SIG, com intuito de  

selecionar caminhos de ligação entre fragmentos. Os resultados obtidos mostraram a 

eficiência da metdologia adotada para a indicação de rotas para os Corredores Ecológicos, 

uma vez que as áreas selecionadas para tal fim, possivelmente, representariam menos 

conflitos de uso e cobertura da terra. 

 Leite (2012) teve como objetivo apresentar e discutir os conflitos, barreiras e 

oportunidades para manutenção e aumento de fluxos ecológicos entre fragmentos de Mata 

Atlântica localizados no setor Oeste da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde (RBVC0), 



 

Região Metropolitana de São Paulo/SP. Foram propostos corredores ecológicos 

fundamentados em avaliações da paisagem natural, por meio da análise de diversos mapas 

temáticos que indicaram áreas relevantes para o estabelecimento desses corredores. 

 Outras propostas para delimitação de corredores, envolvendo o bioma Mata Atlântica 

estão presentes também em Caldas (2006), Alves (2007), Oliveira Júnior (2007), Bergher 

(2008), Furlan et. al (2009).  

 No Rio Grande do Norte, iniciativas dessa natureza, sejam elas de cunho 

institucionais/organizacionais ou científicas, são extremamente incipientes. A legislação 

estadual não faz menções claras aos Corredores Ecológicos, a maioria das prefeituras, em seus 

Planos de Ordenamento Territorial não consideram essa alternativa de conservação e estudos 

científicos dessa natureza no estado são bastante raros . O município de Tibau do Sul/RN 

possui em seu Código de Meio Ambiente (PMTS, 2008), reconhece os Corredores a partir de 

sua conceituação. No entanto, não existem ações efetivas voltadas a conservação da Mata 

Atlântica por meio da implantação de Corredores Ecológicos. 

  

1.2.3 A seleção de áreas para a implantação de Corredores Ecológicos como um processo 

de tomada de decisão: considerações sobre os principais critérios utilizados 

  

 Para o estabelecimento de Corredores Ecológicos são necessárias diversas análises à 

nível da paisagem, que envolvem a consideração de aspectos de diversas naturezas, utilização 

e geração de informações que forneçam subsídios para o aumento das chances de sucesso das 

ações voltadas ao aumento da conectividade entre remanescentes. Essas análises estão 

associadas, sobretudo à seleção de áreas potenciais para a implantação dos corredores, tarefa 

essa deveras complexa, tendo em vista que a maioria desses corredores deve atravessar 

paisagens, cuja conformação de usos pode causar conflitos e restrições, que devem ser 

analisadas e ponderadas em conjunto com os usos que podem ser propícios para a introdução 

dessa estratégia de conservação da biodiversidade (LOMBARD et. al, 2010). 

 Dessa forma, no caso de paisagens fragmentadas, a análise deve estar pautada na 

percepção da complexidade das formas advindas, principalmente dos diferentes usos da terra, 

oriundos da dinâmica de ocupação, alteração e exploração humana na matriz da paisagem 

preexistente. Além disso, é importante conciliar o uso dos recursos naturais e os objetivos de 

conservação da diversidade biológica, uma vez que: 

 



 

A chave para o desenvolvimento de um modelo apropriado de manejo de paisagem 

visando à implementação de corredores deve levar em conta o ambiente como 

elemento prioritário para o desenvolvimento humano e não como simples parte 

integrante das ações pretendidas de desenvolvimento humano (ROCHA et. al, 2006, 

p.326). 

 

 Segundo Figueiredo et. al (2006), a seleção de áreas e ações para proteção da 

biodiversidade é uma tarefa complexa, pois se apoia em tomadas de decisão, que devem 

equilibrar a necessidade de proteção ambiental e a crescente demanda das sociedades 

humanas pelo uso de recursos naturais. Uma avaliação consistente dos elementos que 

compõem a paisagem, visando o aumento da conectividade da mesma é de fundamental 

importância para a tomada de decisão, de modo a reduzir a sua subjetividade e elevando suas 

possibilidades de eficiência e eficácia. Neste sentido, Herrmann et. al (2011, p.119) destacam 

que: 

O exercício de seleção de áreas e ações prioritárias para conservação da 

biodiversidade está longe de ser uma tarefa trivial, é uma ação complexa, que 

envolve o tratamento e a utilização das informações disponíveis para a tomada de 

decisão sobre ‘onde’, ‘quando’ e ‘quanto’ investir. Diminuir o nível de subjetividade 

na tomada de decisão, além de aumentar as chances de sucesso das ações planejadas 

para a conservação da biodiversidade, torna o processo mais transparente e auxilia 

nas negociações com os tomadores de decisão.  

 

 Para a tomada de decisão é preciso definir regras, estabelecer critérios e ponderá-los 

(LANG; BLASCHKE, 2009), buscando escolher entre as alternativas disponíveis, as 

possibilidades que melhor se adequem aos objetivos almejados. Para biologia da conservação, 

a definição de critérios para a seleção de áreas e ações para a conservação da biodiversidade é 

uma das grandes questões (GANEM; DRUMOND, 2010), sendo necessário avaliar os 

recursos presentes na paisagem a partir de suas potencialidades e restrições. 

 De acordo com Rudnick et. al (2012), a seleção de critérios e dados para o manejo das 

paisagem com vistas o aumento da conectividade entre remanescentes de vegetação está 

relacionada, especialmente ao tipo de conectividade que se deseja estabelecer. No tocante, a 

conectividade estrutural são necessários dados relativos ao quadro físico natural, como por 

exemplo: dados sobre os tipos de solo, relevo e cobertura vegetal. No que diz respeito a 

conectividade funcional, os dados requeridos estão associados ao comportamento referente a 

movimentação de indivíduos e organismos ao longo da paisagem. Existem muitas 

dificuldades inerentes aos estudos que preconizam esse tipo de conectividade, pois a 

tendência é que hajam diversos indivíduos e organismos, com diferentes tipos de movimentos 

na paisagem, sendo portanto extremamente abstruso, mesmo com as mais modernas 

metodologias, mensurar de maneira confiável esses movimentos. Em concepção similar 



 

Sanderson et. al, 2003, classifica esses critérios em estruturais (structural criteria)  e 

funcionais (functional criteria), de acordo com o tipo de conectividade realizada. 

 No Brasil, os critérios para estabelecer a configuração dos grandes Corredores de 

Biodiversidade foram selecionados levando em consideração a distribuição das UC's e 

aspectos eminentemente biológicos, tais como:  

 

a) Riqueza de espécies, incluindo número absoluto, bem como percentagem total 

desta dentro da riqueza da biota regional conservada no corredor. b) Diversidade de 
comunidades e ecossistemas, incluindo número de comunidades distintas e 

percentagem das comunidades típicas da região. c) Grau de conectividade, ou 

integralidade das ligações existentes entre comunidades terrestres e aquáticas ao 

longo do corredor em potencial. d) Integridade, ou tamanho mínimo dos blocos de 

paisagem natural, para definir a capacidade de suporte de populações de espécies 

raras e ameaçadas (AYRES et. al, 2005, p.25). 

 

 Além disso, foram avaliadas como áreas potenciais, as Terras Indígenas (TI) em bom 

estado de conservação e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). E para o 

bioma Mata Atlântica foi acrescentado ainda o critério de riqueza de espécies endêmicas, por 

se tratar de um bioma com altíssima proporção de endemismos.  

 Avaliando os critérios adotados pelos projetos pioneiros para o estabelecimento de 

redes de Corredores no país, verifica-se que o foco destes está mais voltado a seleção de áreas 

potenciais para conservação do que para indicar as possibilidades de conexão entre 

fragmentos ao longo da paisagem. Ou seja, em termos práticos, os critérios utilizados pelo 

PPG-7 para criação de Corredores de Biodiversidade têm considerável utilidade na indicação 

de áreas prioritárias para conservação, mas a sua contribuição é insuficiente no que tange à 

conexão dessas áreas, pois não elucidam de maneira satisfatória como a conectividade entre 

as mesmas deve ser estabelecida. Somado a esses aspectos, os referidos projetos carecem de 

análises mais minuciosas da paisagem, pois a escala considerada é de ordem regional, o que 

dificulta a realização de diagnósticos mais detalhados. De acordo com Beier et. al (2007), nos 

projetos que visam o aumento da conectividade de uma paisagem devem constar as práticas e 

alternativas de manejo da paisagem para redução de barreiras, gestão de terras, entre outros 

aspectos, necessários para promover a ligação entre remanescentes de vegetação, haja vista 

que apenas a indicação de áreas para conservação não garante tal ligação. 

 De modo a preencher essas lacunas metodológicas, diversos estudos estão sendo 

realizados em escalas cartográficas grandes/médias e baseados em critérios diretamente 

relacionados com a interligação de fragmentos. Como resultados desses estudos, são 



 

selecionadas áreas potenciais para a implantação de Corredores Ecológicos e formuladas 

propostas de interligação com base nessas áreas.  

 Esses estudos propõem rotas de ligação entre fragmentos baseadas na conectividade 

estrutural e/ou funcional, sendo que a grande maioria está pautada apenas no estabelecimento 

da conectividade estrutural, o que pode ser explicado pelas dificuldades já mencionadas 

anteriormente relativas a mensuração de movimentos de diversas espécies ao longo da 

paisagem. Não obstante, diante dessas dificuldades para trabalhar com critérios funcionais, a 

utilização apenas de critérios estruturais para o estabelecimento da conectividade pode se 

constituir como uma importante ferramenta de avaliação (SANDERSON et. al., 2003). 

 No que concerne aos critérios estruturais adotados por grande parte desses estudos, 

verifica-se a presença de elementos relacionados aos aspectos físico-naturais, 

socioeconômicos e legislativos. Por isso, esses critérios serão subdivididos em: critérios 

físico-naturais, critérios socioeconômicos e critérios legislativos, conforme mostra o Quadro 

02. 

 

Quadro 02: Critérios utilizados em estudos voltados a seleção de áreas potenciais para a implantação 

de Corredores Ecológicos. 

Fonte: o autor 

 Os aspectos físico-naturais estão relacionados com as características do quadro físico-

natural da paisagem. São geralmente empregados dados sobre relevo (altimetria e declividade, 

principalmente), e solos (aptidão agrícola e susceptibilidade a erosão). A partir desses dados 

Critérios 

Ambientais 

Critérios 

Socioeconômicos 

Critérios 

Legislativos 

Estudos consultados 

Aptidão agrícola, 

susceptibilidade 

a erosão. 

Concepção do uso e da 

ocupação da terra, 

como fatores 

potenciais ou 

limitantes; Custos 

relacionados a terra. 

Área de Preservação 

Permanente (APP), 

Reserva Particular 

do Patrimônio 

Natural (RPPN), 

Terra Indígena (TI), 

Reserva Legal (RL) 

e outros tipos de 

áreas protegidas pela 

legislação. 

Caldas (2006), Alves 

(2007), Pimentel (2007), 

Oliveira Júnior (2007), 

Bergher (2008), Parker et. 

al (2008), Anjos (2008), 

Furlan et. al (2009), 

Almeida et. al (2010), 

Cesar e Zeilhofer (2010), 

Alonso (2010), Gurrutxaga 

et. al (2010), Silva et. al 

(2011), Zeller e Rabinowitz 

(2011),  Louzada et. al 

(2012), Ferrari et. al (2012), 

Ribeiro et. al (2012) e Leite 

(2012), 

 



 

são indicadas como potenciais, por exemplo, as áreas que apresentam baixa aptidão agrícola 

e/ou estão mais susceptíveis a processos erosivos. 

 Os aspectos socioeconômicos referem-se, mais notadamente, ao uso, ocupação e 

custos das terras. Determinados usos e ocupações podem impor restrições ou servirem como 

facilitadores para a implantação de Corredores Ecológicos. Além disso, considera-se de maior 

potencialidade, geralmente, as áreas que apresentam menores custos. 

 Os aspectos legislativos dizem respeito às possibilidades de utilização das áreas 

protegidas pela legislação ambiental para o aumento da conectividade da paisagem. São 

comumente consideradas favoráveis para este fim as Áreas de Preservação Permanente, 

Reservas Particular do Patrimônio Natural, Reservas Legais, presentes em Brasil (1965; 2012) 

e outras áreas resguardadas pelas legislações estadual e municipal. 

 Esses critérios podem ser combinados ou utilizados de maneira individual. A escolha 

quanto ao uso e combinação ou não de critérios está atrelada, sobretudo aos objetivos do 

tomador de decisão e às características da área. O tomador de decisão deve aproveitar as 

potencialidades e propor adaptações aos entraves presentes na paisagem, de modo a reduzir 

possíveis conflitos e tornar mais confiável o processo de tomada de decisão para o aumento da 

conectividade entre remanescentes de vegetação.  

 A análise da paisagem, fundamental em atividades dessa natureza, encontra na 

Geografia elementos metodológicos, que associados às possibilidades oferecidas pelos 

Sistemas de Informação Geográfica (SIG), podem ser de grande serventia, no sentido de dotar 

de rigor científico e metodológico a seleção e combinação de critérios para a tomada de 

decisão. Neste sentido, no próximo capítulo serão discutidos aspectos relativos a possíveis 

contribuições da Ciência Geográfica, através da análise integrada da paisagem e do uso da 

Geoinformação para a seleção de áreas potenciais, visando a indicação de rotas para a 

implantação de Corredores Ecológicos. 



 

1.3 Análise integrada da paisagem e técnicas de Inferência Geográfica 

 1.3.1 O conceito de paisagem para Geografia: breve histórico e considerações 

sobre algumas abordagens 

 

 O conceito de paisagem adquiriu ao longo da história do pensamento geográfico 

diferentes abordagens. As premissas históricas desse conceito para a Geografia surgem em 

meados do século XV, no período do Renascimento, momento no qual o homem ao mesmo 

tempo em que distancia-se da natureza, adquire técnica suficiente para considerá-la passível 

de ser apropriada e transformada (MENDONÇA; VENTURI, 1998). 

 De acordo com Vitte (2007, p. 72): "a temática relativa ao conceito de paisagem e seu 

tratamento na Geografia, acumula ao longo dos tempos uma série de polêmicas envolvendo 

uma enorme diversidade de conteúdos e significados". 

 De maneira geral, as abordagens relativas a esse conceito tiveram como centros 

produtores e disseminadores as escolas geográficas alemã, soviética, anglo-saxônica e 

francesa. 

 Na Alemanha, destacaram-se nomes como Humboldt, desenvolvendo estudos voltados 

para a diferenciação das paisagens, com ênfase na vegetação, visando entender as leis que 

conduzem a fisionomia da natureza (MAXIMIANO, 2004). Ratzel também contribuiu para os 

estudos relacionados a esse conceito, sobretudo através da Landshaftskunde, que se constituía 

como uma ciência da paisagem, sob a ótica territorial (MOURA; SIMÕES, 2010). Além 

desses, cabe destacar a importância de Troll, através da ecologia da paisagem, volvida 

principalmente a análise da estrutura da paisagem. 

 Na União Soviética/Rússia, nomes como Dokoutchaev, Berg e Sotchava contribuíram 

de maneira significativa em relação aos debates sobre a paisagem na Geografia. O primeiro, 

edafólogo, foi um dos precursores do estudo da paisagem na referida escola do pensamento 

geográfico. Seus estudos deram origem a diversos fundamentos da pedologia (MOURA; 

SIMÕES, 2010). O segundo contribuiu, especialmente, em razão da inserção da relação entre 

homem e natureza na sua concepção de paisagem, pois para Berg a paisagem era concebida 

como "uma região na qual as particularidades do relevo, do clima, das águas, do solo, da 

vegetação e da atividade antrópica são organizadas num conjunto geográfico harmonioso" 

(FROLOVA, 2007, p. 163). O terceiro forneceu importante aporte metodológico para a 

Geografia Física, a partir da concepção de paisagem pautada na abordagem geossistêmica, na 

qual destacam-se não apenas os elementos da natureza, mas também as conexões entre eles, 

permitindo revelar a dinâmica, estrutura funcional da paisagem e não somente analisar sua 



 

morfologia e subdivisões (LIMBERGER, 2006). Mais adiante serão discutidas de forma mais 

aprofundada alguns elementos relevantes para este estudo relativos aos geossistemas. 

 Na vertente anglo-saxônica dos estudos sobre a paisagem, havia um forte 

direcionamento das concepções de paisagem aos aspectos da evolução do relevo, ou seja, a 

paisagem era analisada, mais notadamente, através da evolução das formas do relevo. 

Destacaram-se os estudos de Smuts, baseados principalmente concepção na Teoria do 

Holismo, o que foi bastante proeminente no que concerne ao desenvolvimento do conceito de 

paisagem sob uma perspectiva integrada. 

 Na escola francesa, Bertrand é considerado um dos principais autores, cujos estudos 

estavam volta dos para a compreensão da paisagem de forma integrada, através dos 

geossistemas, aliando recursos  físicos naturais e antrópicos em suas análises (MARQUES 

NETO, 2008). 

 As abordagens mais atuais do conceito de paisagem carregam consigo contribuições 

advindas do processo histórico de formação do pensamento geográfico. Normalmente essas 

abordagens, em função da complexidade inerente à paisagem, priorizam determinado aspecto 

em suas análises, conforme aponta Schier (2003, p. 85): "percebe-se, então, que não existe 

uma geografia que sirva ao estudo, em todos os níveis, da paisagem. Pois sua complexidade 

torna impossível qualquer análise geográfica sob a luz de uma única abordagem". 

 Neste sentido, as abordagens geográficas para o referido conceito priorizam aspectos 

culturais e simbólicos ou aspectos de cunho físico-natural e sua interação com as ações 

antrópicas. 

 A abordagem cultural prega que a paisagem é resultado da ação da cultura sobre a 

paisagem natural, como destacam Corrêa e Rosendahl (1998, p.9), sobre a concepção de Carl 

Sauer: "A paisagem cultural ou geográfica resulta da ação, ao longo do tempo, da cultura 

sobre a paisagem natural". Dessa forma, a ação do homem sob a forma de cultura tem função 

transformadora sobre a paisagem, sendo a paisagem atual resultado dessa ação ao longo do 

tempo. 

 Sob a perspectiva do simbolismo a paisagem é concebida a partir da significação que 

cada individuo tem em relação a paisagem observada. Sob esse viés, Cosgrove (2004, p. 121) 

afirma que:  

As paisagens tomadas como verdadeiras de nossas vidas cotidianas estão 
cheias de significados. Grande parte da geografia mais interessante está em 

decodificá-las. É tarefa que pode ser realizada por qualquer pessoa no nível 

de sofisticação apropriado para elas. Porque a geografia está em toda a parte, 
reproduzida diariamente por cada um de nós. 

 



 

 Em concepção também, de certa forma, apoiada no simbolismo, Santos (1988, p.61) 

concebe a paisagem como: "tudo aquilo que nós vemos, o que nossa visão alcança, é a 

paisagem. Esta pode ser definida como o domínio do visível, aquilo que a vista alcança. Não é 

apenas formada de volumes, mas também de cores, movimentos, atores, sons, etc."  

 A abordagem que compreende a paisagem como resultado das interações entre o 

quadro físico natural e as ações antrópicas, também conhecida como abordagem integrada ou 

geosistêmica recebe grande influência da Teoria Geral dos Sistemas, de Bertalanffy, que se 

baseia sobretudo, na relação entre elementos a partir de interações múltiplas e não apenas pela 

concepção desses como unidades isoladas 

 

Podemos declarar como características da ciência moderna, que este 

esquema de unidades isoláveis atuando, segundo a causalidade em único 

sentido mostrou-se insuficiente. Daí o aparecimento de noções tais como 

totalidade, holístico, organísmico, gestalt, etc., significando todas que, em 
instância, temos de pensar em termos de sistemas de elementos em interação 

mútua (BERTALANFFY, 1968, p. 71). 

  

 Para Bertalanffy (op.cit), a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) seria um útil instrumento 

capaz de possibilitar a geração de modelos a serem utilizados em vários campos, 

salvaguardando o perigo das analogias vagas. 

 Além disso, a partir da perspectiva da TGS, o sistema deve ser estudado por meio não 

apenas de suas partes e processos isoladamente, tendo em vista que  o comportamento das 

partes tratado isoladamente é diferente de seu comportamento quando tratado no contexto do 

todo. 

 

1.3.1.1 O conceito de paisagem sob uma perspectiva sistêmica: contribuições da 

abordagem geossistêmica aos estudos integrados 

  

A TGS influenciou, sobremaneira, os estudos desenvolvidos pela Geografia, mais 

notadamente pela Geografia Física, culminando no surgimento da abordagem geossistêmica, 

fornecendo àquela importante aporte teórico-metodológico com rebatimentos, especialmente, 

sobre a análise da paisagem. Neste sentido, Nascimento e Sampaio (2005, p.169) ressaltam 

que: "o geossistema deu à Geografia Física melhor caráter metodológico, até então complexo 

e mundialmente indefinido, facilitando e incentivando os estudos integrados das paisagens".     

Com isso, o advento dos estudos geográficos sob a perspectiva dos geossistemas e da análise 



 

integrada da paisagem contribuíram sobremaneira para a consolidação da abordagem 

sistêmica no âmbito da Geografia teórica e aplicada (MARQUES NETO, 2008). 

Rodriguez et.al (2010, p.42) conceituam "sistema" como: "um todo complexo, único, 

organizado, formado pelo conjunto ou combinação de objetos ou partes." Para Passos (1998), 

o Geossistema diz respeito à aplicação do conceito de “sistema” à paisagem, ou a concepção 

sistêmica da paisagem. Em concepção semelhante, Bolós (1981, p. 51) destaca que: "El 

estudio del geosistema forma parte de la Geografia general dentro de la tendencia sistémica 

del paisaje" 

 O Geossistema, de acordo com Christofoletti (1999, p.42), resulta da"combinação de 

um potencial ecológico (geomorfologia, clima, hidrografia), uma exploração biológica 

(vegetação, solo e fauna) e uma ação antrópica, não apresentando, necessariamente, 

homogeneidade fisionômica, e sim um complexo essencialmente dinâmico", conforme 

representado pela Figura 12. 

 
Figura 12: Esboço da definição teórica da abordagem Geossistêmica 

 
Fonte: Bertrand (2004). 

 

O Geossistema conforma-se a partir da interação entre o potencial ecológico, a 

exploração biológica e a ação antrópica, constituindo um complexo relacional entre 

componentes naturais e antrópicos/socieconômicos. Ou seja, é um sistema composto por 

elementos abióticos, bióticos e antrópicos, que interagem entre si mutuamente, conforme 

defende Bolós et.al (1992)  ao conceber os Geossistemas a partir da relação entre três 



 

subsistemas: abiótico, biótico e antrópico. O primeiro sendo composto pelo substrato rochoso, 

água e ar. O segundo sendo constituído pelos elementos dotados de vida (fauna, flora e o 

homem como elemento vivo). E o terceiro, possuidor de inteligência e capacidades de 

reflexão e decisão, formado pelas ações antrópicas necessárias a vida econômica e social. 

 Para Bertrand (2004;1971), as paisagens podem ser classificadas, levando em 

consideração a escala ou níveis taxonômicos a partir de um sistema de classificação composto 

por seis níveis temporo-espaciais: Zona, Domínio, Região,Geossistema, Geofácie e Geótopo, 

sendo a Zona, o nível que apresenta a maior área abrangida, enquanto que o Geótopo se 

consitutiu como a menor área. Para o referido autor, o Geossistema é uma unidade 

dimensional, cujo tamanho pode abarcar de quilômetros quadrados a algumas centenas de 

quilômetros quadrados, consistindo em uma escala adequada para os estudos de organização 

do espaço por ser ele compatível com a escala humana. 

 Sob a perspectiva geossistêmica, a análise da paisagem fundamenta-se na abordagem 

integrada do objeto de estudo, a partir do entendimento do todo (sistema) e de sua inerente 

complexidade (VICENTE & PEREZ FILHO, 2003).  

 A análise da paisagem, de maneira integrada se dá "por meio da unificação das 

ciências da terra em busca de uma percepção holística do meio" (NASCIMENTO & 

SAMPAIO, 2005). Desta feita, sobre o conceito de paisagem à luz dos estudos integrados, 

Bertrand (2004, p.141) afirma que: 

 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. 

É, em uma determinada porção do espaço, o resultado da combinação 
dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos 

que, reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um 

conjunto único e indissociável, em perpétua evolução. 

 

 No tocante a relação entre paisagem e Geossistema, Troppmair (2004, p.9)  afirma 

que: “a paisagem é um fato concreto, um termo fundamental e de importante significado para 

a Geografia, pois a paisagem é a própria fisionomia do geossistema”. A  partir desse viés a 

paisagem é concebida não apenas a partir dos aspectos naturais, mas também por meio da 

consideração dos  aspectos inerentes a ação antrópica, não constituindo uma paisagem 

meramente "natural", mas uma paisagem "total",  dotada de dinâmicas advindas das 

interações entre os referidos aspectos. 

 Não obstante, cabe ressaltar que a paisagem não é apenas a soma dos aspectos 

supracitados. É necessário compreender que a sua totalidade não é a soma de suas partes, pois 



 

segundo Tricart e Kilian (1982, p.37): "La totalidad no tiene nada que ver con la suma de sus 

partes: posee su propria organización específica." Com isso, destaca-se que a paisagem não 

deve ser reduzida à soma de seus elementos constituintes, pois estes estão dispostos e 

interconectados de diferentes maneiras. A Figura 13 complementa essa ideia sobre a paisagem 

como totalidade, de modo que a paisagem representada em "A" não deve ser reduzida a 

paisagem representada em "B". 

 

Figura 13: Modelos esquemáticos da paisagem. Paisagem integrada (A) e a soma de suas partes (B) 

 
Fonte: Bólos et.al (1992). 

 

 O estudo da paisagem no âmbito da Geografia Física, segundo Soares (2005, p. 50) 

"tem a finalidade de enfocar uma concepção de integração dos elementos bióticos, abióticos e 

sócio-econômicos num espaço delimitável em constante processo de mudança. A Geografia 

Física funciona como suporte a propostas de planejamentos e estudos ambientais".  

 A compreensão integrada da paisagem pela Geografia pode subsidiar estratégias 

voltadas a preservação, conservação e restauração da natureza, através do fornecimento de 

fundamentação para o planejamento e a gestão ambientais, como corrobora Ross (2009, p.58): 

 

O objetivo geral desse entendimento integrativo - sociedade e natureza - 

consiste em obter um conjunto de informações, elaborado e organizado de 
forma que se consubstancie em um conteúdo básico, com o qual seja 

possível desenvolver um planejamento de gestão ambiental para um 

determinado espaço territorial diretamente atingido, com a finalidade de 

conservar, preservar e recuperar a natureza e, ao mesmo tempo, promover o 
desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis. 



 

 

 Para esse autor, a avaliação ambiental, a partir de uma abordagem geográfica integrada 

pode subsidiar a indicação de fragilidades e potencialidades dos recursos naturais, otimizando 

o uso e o manejo dos mesmos, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico 

e social de forma sustentável. 

 Monteiro (2001) estabelece um roteiro metodológico, utilizando-se de um referencial 

teórico pautado na abordagem geossistêmica, para avaliação ambiental no Recôncavo 

Baiano/BA. O referido modelo preconiza a integração entre variáveis "naturais" e 

"socioeconômicas”, estando subdividido em quatro etapas: Análise, Integração, Síntese e 

Aplicação. 

  

O tratamento geossistêmico visa a integração das variáveis 'naturais' e 
'antrópicas' (Etapa Análise), fundindo 'recursos', 'usos' e 'problemas' 

configurados (Etapa Integração) em 'unidades homogêneas' assumindo um 

papel primordial na estrutura espacial (Etapa Síntese) que conduz ao 

esclarecimento do estado real da qualidade do ambiente na (Etapa 
Aplicação) do 'diagnóstico' (MONTEIRO, 2001, p.81). 

 

 O roteiro metodológico proposto pelo autor supracitado baseia-se em um primeiro 

momento, na coleta de informações sobre a área, através de pesquisa bibliográfica, aquisição 

de dados secundários, junto a órgãos competentes e trabalho de campo.  

 Posteriormente, o fluxo de trabalho converge para a etapa "Análise", na qual são 

agregadas as variáveis naturais (geologia, vegetação, solos, etc) e as variáveis antrópicas 

(urbanização, indústria, agricultura, etc), resultando na indicação de recursos, usos e 

problemas ambientais. 

 Na etapa "Integração", os resultados obtidos na etapa Análise são integrados. Na etapa 

"Síntese" os usos, recursos e problemas que foram integrados na etapa "Integração" são 

agregados e formam unidades homogêneas, de acordo com a combinação de características 

comuns, sobretudo relacionadas às suas potencialidades e/ou fragilidades. 

 Por fim, na etapa "Aplicação", obtém-se um diagnóstico ambiental sobre o recorte 

espacial selecionado, sendo possível a partir dele propor soluções e alternativas relativas, 

sobretudo, ao ordenamento ambiental, subsidiando a tomada de decisão por parte do poder 

público. A Figura 14 representa um modelo sistemático mais detalhado, mostrando o processo 

de análise ambiental, baseado no roteiro metodológico proposto por Monteiro (2001). 
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Fonte: Adaptado de Monteiro (2001). 

Figura 14: Roteiro metodológico para análises ambientais, baseado na abordagem geossistêmica 

 



 

 À luz dos estudos integrados, a análise ambiental apreende ao meio ambiente como 

um conjunto de elementos abióticos, bióticos e antrópicos. Dessa forma, segundo Suertegaray 

(2002, p.118), o meio ambiente "vai sendo pensado como ambiente por inteiro, na medida em 

que em sua análise exige compreensão das práticas sociais, das ideologias e das culturas 

envolvidas”. 

 Para a realização de análises ambientais pautadas na abordagem integrada, o uso de 

modelos se constitui numa relevante possibilidade. De acordo com Rodriguez et.al. (2010, p. 

57):  

 

Os "modelos" definem-se como o substituto, na forma análoga, do objeto 
original. Os modelos permitem combinar os princípios de reducionismo e 

integração sintética sendo, portanto, instrumentos insubstituíveis na 

investigação de objetos de organização tão complexos como são as 
paisagens.  

 

  

 A modelagem é um instrumento de grande utilidade para a análise ambiental, que pode 

possibilitar a criação de subsídios para a elaboração e testes de hipóteses. São geralmente 

originados a partir de pressupostos teóricos, que ajustam-se e/ou orientam as experiências 

empíricas (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

 Com o advento das geotecnologias, sobretudo, dos Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), o uso prático da modelagem com vistas a análise da paisagem sob a 

perspectiva integrada foi potencializado, tendo em vista às facilidades oferecidas pelas novas 

tecnologias relacionadas a geoinformação. Para a Geografia, "o SIG é um instrumento 

importantíssimo para a decisão geográfica, independente do olhar adotado pelo geógrafo em 

relação ao seu objeto de estudo" (FERREIRA, 2007, p.123). 

 Neste sentido, Ferreira (2010, p.203-204) ressalta que "as novas tecnologias de 

representação da paisagem [...] Possibilitam analisar e comparar dados de mapas temáticos, 

incluindo análises geoestatísticas e geração rápida de novos mapas a partir da combinação de 

mapas já armazenados."  

 Com o uso das geotecnologias, é possível simular a interconexão e interação dos mais 

diversos elementos e processos da paisagem identificados e observados, permitindo a 

mensuração e espacialização dos mesmos, tornando-os passíveis de uma intervenção 

direcionada ao planejamento ambiental (SOARES, 2005). 

 No entanto, apesar das facilidades proporcionadas por essas tecnologias, é 

proeminente destacar que o uso das Geotecnologias pelo geógrafo deve estar pautado em 



 

pressupostos téorico-conceituais que embasem suas análises e auxiliem na integração de 

dados para a análise ambiental, ou seja, os estudos sobre a relação sociedade x natureza, 

devem estar fundamentados a partir de uma base teórico-metodológica sólida, para de fato, 

abordar sob um olhar geográfico as questões ambientais (AMORIM, 2012). 

 

A elaboração de modelos, a definição de categorias de análise e processos de 
abstração e representações espaciais, constituem-se, portanto, num desafio 

comum, tanto para a episteme da análise geográfica, quanto para a 

tecnologia empregada na mesma análise, tendo como pano de fundo e 
origem a abordagem sistêmica (VICENTE & PEREZ FILHO, 2003, p.342). 

 

 

 A afirmação acima, de certa forma, sintetiza os elementos presentes nas discussões 

sobre modelagem de paisagem, a paisagem sob a perspectiva sistêmica e sua análise 

integrada. Para os autores, os estudos acerca de tais elementos são desafios tanto para a 

Geografia, quanto para geotecnologias, que devem buscar formas mais adequadas e adaptadas 

a análise geográfica, tendo como embasamento a abordagem sistêmica. 

 Em relação ao objeto de estudo da pesquisa, uma relevante possibilidade concerne ao 

uso de técnicas voltadas a tomada de decisão, baseadas em plataformas SIG. Tais técnicas 

podem ser de grande utilidade, sobretudo na combinação entre critérios para a análise 

objetivada. Com isso, é possível testar hipóteses a partir da junção desses critérios de 

diferentes maneiras, possivelmente, gerando resultados diferenciados, que servirão de base 

para a tomada de decisão. Assim sendo, se faz necessária uma discussão acerca das 

possibilidades existentes nos SIG's, direcionadas a tomada de decisão. Serão destacadas, 

portanto, as técnicas de Inferência Geográfica. 

 

 

1.3.2 Sistema de Informação Geográfica, Inferência Geográfica e tomada de decisão

 1.3.2.1 Sistema de Informação Geográfica e tomada de decisão 

 

 O termo Sistema de Informação Geográfica (SIG), de maneira geral, é utilizado para 

sistemas que realizam o tratamento computacional de dados geográficos e recuperam as 

informações não apenas com base em suas características alfanuméricas, mas também através 

de sua localização espacial (CAMARA & DAVIS, 2002). 

 Em razão da ampla variedade de aplicações dos SIG's, Camara et. al (1996) destacam 

diferentes formas de abordagem para o termo, sendo priorizado em cada uma dessas 

abordagens aspectos distintos. Os principais enfoques são: O enfoque de banco de dados, a 



 

abordagem toolbox, o enfoque orientado a processos e o enfoque segundo o tipo de dado 

manuseado. 

 O enfoque de banco de dados, concebe o SIG como um Sistema Gerenciador de Banco 

de Dados (SGBD), que garante o gerenciamento de dados geográficos. Na abordagem 

toolbox, O SIG é um conjunto de ferramentas e algoritmos para manipulação de dados 

geográficos, tal como a produção de mapas. O enfoque orientado a processos define SIG 

como um conjunto de subsistemas integrados, onde dados espaciais passam por uma 

sequencia de processos que envolvem a conversão, coleta, armazenamento e manipulação de 

dados geográficos e alfanuméricos. Por fim, o enfoque segundo o tipo de dado manuseado 

classifica ao SIG como sistemas espaciais para apoio à tomada de decisões ou como sistemas 

para análise de dados geográficos. 

 Os SIG's podem ser integrados aos denominados sistemas de apoio à tomada de 

decisões ou decision support systems (DSS), que são sistemas computacionais baseados em 

dados para o auxílio a tomada de decisão. A combinação entre SIG e DSS resulta nos sistemas 

ou modelos de apoio à tomada de decisões espaciais ou spatial DSS, que segundo Keenan 

(1996) são sistemas ou modelos baseados em dados espaciais, que são utilizados para o 

suporte a decisões. 

 De acordo com Câmara et. al (2001, p.27): "Decidir é escolher entre alternativas. Com 

base nesta visão, podemos encarar o processo de manipulação de dados num sistema de 

informação geográfica como uma forma de produzir diferentes hipóteses sobre o tema de 

estudo." 

 De maneira geral, os processos de decisão visam atender a um ou múltiplos objetivos. 

Para isso, é importante realizar análises de um ou vários critérios. No âmbito de um processo 

de decisão é comum que diversos critérios tenham de ser avaliados e combinados, sendo 

bastante proeminente a avaliação, escolha e combinação desses critérios a partir de uma 

fundamentação sólida, além da utilização de regras claras e transparentes no que tange à 

tomada de decisão. 

 A maneira de combinar os critérios, a consideração de todos ou apenas parte deles (os 

melhores, piores, médios ou qualquer combinação), a forma como uns critérios podem 

compensar outros são aspectos que adquirem grande valor nas decisões (SILVA et. al, 2008). 

 Para Malczewski (1999), a análise de múltiplos critérios espaciais é composta por três 

fases, a saber: fase de inteligência, fase de design e fase de escolha ou decisão. Na fase de 

inteligência ocorre a definição do problema e são estabelecidos os critérios de avaliação. 

Posteriormente, na fase de design, as alternativas são avaliadas e as regras e preferências de 



 

decisão são determinadas. Por último, na fase de escolha ou decisão, acontece a análise dos 

resultados obtidos, com especial atenção para as preferências de decisão, a partir das quais são 

feitas recomendações. 

 Nos processos direcionados à decisão com uso de SIG, um dos elementos basilares é a 

combinação de dados espaciais, visando caracterizar e avaliar suas interações para realizar 

previsões por meio de modelos, e fornecer embasamento à tomada de decisões. A Figura 15 

ilustra o fluxo de trabalho (workflow) de um sistema de suporte a decisão espacial/spatial 

decision support system. 

 

Figura 15: Esquematização do funcionamento de um sistema de suporte a decisão espacial 

 
Fonte: Andrea e Giovanni (2004). 

  

 De maneira sintética, o processo de tomada de decisão representado pela Figura xx, 

baseia-se na manipulação de dados espaciais (mapas). Os mapas A, B e C são produzidos e 

combinados e agregados a informações textuais (D), que consistem na fundamentação 

teórica/justificativa para junção dos dados e também na análise do produto gerado, que por 

sua vez origina possibilidades/alternativas para a tomada de decisão. 

 

  



 

1.3.2.2 Inferência Geográfica 

  

 No âmbito das modelagens para tomada de decisão em plataforma SIG, as técnicas de 

Inferência Geográfica ou Espacial são de grande utilidade, uma vez que consistem em 

ferramentas para a integração de dados espaciais, advindos de diversas fontes, sendo possível 

a partir de tais técnicas a análise integrada de dados e a criação de modelos preditivos com 

base em elementos empíricos e/ou teóricos, ou seja, através dessas técnicas é possível gerar 

novas informações a partir da combinação de dados espaciais, com vistas, sobretudo à tomada 

de decisão (CAMARA et.al, 2001). A Figura 16 ilustra, de maneira geral, o funcionamento 

das técnicas de Inferência Geográfica. Os critérios são selecionados para posterior integração 

e manipulação de acordo com os pressupostos inerentes a cada técnica de Inferência Espacial, 

originando mapas que direcionarão a toma de decisão. 

 

Figura 16: Síntese do funcionamento das técnicas de Inferência Geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Segundo Moreira et. al (2001), as principais técnicas de Inferência Geográfica são: 

Inferência Booleana, Média Ponderada, Inferência Fuzzy, e Inferência Bayesiana. Existem 

diferenças na forma de manuseio dos critérios entre essas técnicas, portanto, a escolha sobre 

qual a mais adequada está atrelada aos objetivos almejados, ao tipo de dado 

empregado/disponível e o tipo de modelo adotado. De acordo com Camara et. al (2001), esses 

Critério 1 Critério 2 Critério 3 Critério 4 

Inferência 

Mapa 



 

modelos podem ser teóricos, quando se baseiam em princípios físicos ou químicos, como por 

exemplo em modelos voltados a simulação da circulação atmosférica. E podem ser empíricos, 

quando fundamentados em dados obtidos a partir de observações ou quando combinam 

elementos empíricos e teóricos. 

 A Inferência Booleana fundamenta-se no uso de operadores lógicos para a combinação 

entre mapas (planos de informação), visando o suporte a decisão ou teste de hipóteses. O 

resultado dessa combinação é apresentado em forma binária, sendo "0" para hipótese não 

satisfeita e "1" para hipótese satisfeita. Os operadores lógicos são: "E", "OU", "Exclusivo OU 

(XOR)" e "NÃO" (BURROUGH & McDONNEL, 1998). 

 O operador "E" seleciona toda a interseção entre os planos de informação A e B, ou 

seja, a condição desejada será satisfeita nas áreas em que ocorre interseção entre A e B. No 

operador "OU", a condição será atendida tanto pela ocorrência de A quanto de B, não sendo 

necessária a interseção para que a condição seja contemplada. O operador "XOR" seleciona 

os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B, mas que não estão na interseção 

entre eles. O operador "NÃO" consiste no operador da diferença, pois seleciona os elementos 

que estão em A e não estão em B ou vice-versa. Os resultados obtidos a partir dos operadores 

condicionais estão representados na Figura 17. 

 

Figura 17: Diagrama de Venn
13

 e a representação de operadores condicionais booleanos 

 
Fonte: Adaptado de Burrough e McDonnel (1998). 

 

  

                                                             
13  São diagramas utilizados, geralmente na matemática para representar graficamente operações envolvendo a 

teoria dos conjuntos. 



 

 Em termos práticos, ao aplicar por exemplo a Inferência Booleana à seleção de áreas 

potenciais para a implantação de Corredores Ecológicos, seria necessário estabelecer as 

condições que tornariam determinada área propícia para esse fim. Caso as condições ideais 

dependessem das características pedológicas (tipo de solo "x") e do preço da terra (preço até 

valor "y"), utilizando o operador "E", seriam classificadas como "1" (condição satisfeita) as 

áreas que apresentassem de forma combinada essas duas características (tipo de solo x e preço 

da terra até valor y). Caso as condições ideais consistissem em tipo de solo "x" ou preço da 

terra até valor "y", o operador "OU" poderia ser empregado e o resultado obtido seria a 

seleção das áreas que apresentassem ou o tipo de solo "x" ou o preço da terra até valor "y".  

 Essa técnica apresenta algumas desvantagens, em função sobretudo, de seus resultados 

consistirem apenas em repostas associadas ao verdadeiro (condição satisfeita) ou ao falso 

(condição não satisfeita), não permitindo por exemplo respostas intermediárias, culminando 

em um produto cartográfico com quebras bruscas entre classes. Além disso, os critérios são 

avaliados a partir de um mesmo grau de importância, não havendo entre eles diferenças no 

que concerne às suas contribuições para a tomada de decisão. Em outras palavras, pode-se 

dizer que os critérios apresentam o mesmo peso no contexto da tomada de decisão. 

 Na Inferência Geográfica baseada em média ponderada, a cada plano de informação, 

bem como a suas respectivas classes são atribuídas ponderações, que variam de acordo a sua 

importância em relação a hipótese ou problema estudado. 

 Em um primeiro momento, as classes que compõem cada plano de informação 

recebem valores numéricos (pesos), posteriormente aos planos de informação também são 

empregadas ponderações e por fim, é realizada a soma entre os planos de informação 

ponderados, sendo o resultado obtido dividido pela soma dos pesos de cada plano de 

informação, conforme expresso pela equação abaixo, onde "wij" refere-se ao peso da classe 

"i" do plano de informação "j" e "yi" diz respeito ao peso do plano de informação "j". 

 

 

  

 Com isso, cada pixel ou polígono presente em cada plano de informação assume um 

valor numérico resultante da operação matemática acima. Tais valores são agrupados em 



 

classes, num procedimento chamado de "fatiamento". O agrupamento dos valores em classes 

obedece aos intervalos definidos pelo pesquisador, sendo geralmente hierarquizadas sob 

denominações, tais como: Baixa, Média e Alta, entre outras. A Figura 18 ilustra a operação de 

fatiamento em classes. No exemplo, as classes foram agrupadas da seguinte maneira: valores 

de 3.0 a 10.0 foram inseridos na classe "baixa". Valores que estão entre 10.0 e 15.0 são 

pertencentes a classe "média" e os valores acima de 15.0 formaram a classe "alta". 

 

Figura 18: Exemplificação da operação de fatiamento em classes 

 
Fonte: Camara  al (2001). 

 

 Uma das vantagens da média ponderada diz respeito a possibilidade de fornecer 

resultados com valores intermediários, ao passo que também o emprego de ponderações pode 

se constituir como uma forma de teste de hipóteses, estando os valores atribuídos atrelados a 

concepção de cada especialista. No entanto, cabe ressaltar que apesar de a ponderação ser 

uma das vantagens dessa técnica, ela pode ser considerada também como uma dos grandes 

desafios do processo para tomada de decisão, conforme destacam Silva et. al (2008, p. 77):  

 
Uma das grandes dificuldades muitas vezes encontradas em um processo de 

decisão que envolve múltiplos critérios é a forma como se deve quantificar a 

importância relativa de cada um deles, ao que se soma o fato dos mesmos 

possuírem graus de importância variáveis para diferentes decisores. 

  

 Assim sendo, as possibilidades de ponderação devem ser cuidadosamente avaliadas e 

testadas, de modo a refletir as concepções do especialista, com o intuito de reduzir os erros 

inerentes a análise dos múltiplos critérios e aumentar a confiabilidade dessa análise com vistas 

a tomada de decisão. 

 Uma importante alternativa para obtenção de pesos para critérios selecionados em um 

processo de tomada de decisão é a utilização do Processo Analítico Hierárquico ou Analytical 

Hierarchy Process (AHP). A técnica AHP é de origem matemática e foi criada por Saaty 



 

(1980), visando a organização e avaliação da importância relativa entre critérios, além da 

medição da consistência dos julgamentos relativos às importâncias atinentes aos critérios. 

 O funcionamento da referida técnica fundamenta-se na ponderação de critérios e/ou 

sub-critérios a partir da comparação entre pares de critérios em relação a suas importâncias 

relativas para a tomada de decisão. O grau de coerência dessa comparação é posteriormente 

obtido através de um valor denominado de razão de consistência (consistency ratio), que varia 

de 0 a 1, onde 0 indica total consistência nas avaliações comparativas entre critérios. 

A comparação entre pares de critérios é realizada levando em consideração suas importâncias 

para a tomada de decisão. Tais relações de importância podem ser observadas por meio da 

Tabela 04. 

 

Tabela 04: Escala de valores AHP para comparação pareada 

Fonte: Adaptado de Saaty (2008). 

 

 Após o julgamento sobre a importância de cada critério um em relação ao outro, são 

originados os pesos a serem utilizados para a inferência por média ponderada ou outra técnica 

que tenha características quantitativas e que necessite do estabelecimento de ponderações. 

Dessa forma, o processo de ponderação dos critérios a partir do uso da técnica AHP apresenta 

um maior rigor científico, não permitindo que esse processo se dê de maneira aleatória, além 

de dotar a análise de uma ferramenta para medição da consistência dos julgamentos voltados a 

ponderação dos critérios. 

 A Inferência fuzzy também conhecida por lógica difusa ou nebulosa foi desenvolvida 

por Zadeh (1965) e consiste em uma metodologia para caracterização de classes, que por 

Intensidade de 

importância 

Definição Explicação 

1 Importância igual Os dois fatores contribuem 

igualmente para o objetivo. 

3 Importância 

moderada 

Um fator é ligeiramente mais 

importante que o outro. 

5 Importância essencial Um fator é claramente mais 

importante que o outro. 

7 Importância 

demonstrada 

Um fator é fortemente favorecido e 

sua maior relevância foi demonstrada 

na prática. 

9 Importância extrema A evidência que diferencia os fatores 

é da maior ordem possível. 

2,4,6,8 Valores 

intermediários entre 

julgamentos  

Possibilidade de compromissos 

adicionais. 



 

vários motivos não tem ou não pode estabelecer limites rígidos (bordas) entre classes 

(CAMARA et.al., 2001). A Inferência Fuzzy permite trabalhar com o conceito de "verdade 

parcial", ou seja, é possível indicar valores que estão entre o "completamente falso" e o 

"completamente verdadeiro". A Figura 19 exemplifica o tratamento dos dados de maneira 

exata (booleana, por exemplo) e pela Inferência Fuzzy.  

 

Figura 19: O tratamento de regras por valores exatos (A) e por Inferência fuzzy(B) 

  
Fonte: Adaptado de Gomide et.al.(1995). 

 

 Em razão de seus pressupostos teóricos, a Inferência Fuzzy quando aplicada no 

contexto de plataformas SIG's fornecem mapeamentos caracterizados, na maioria das vezes, 

pela possibilidade de identificação de transições entre classes do produto cartográfico, ao 

contrário da Inferência booleana, por exemplo, na qual ocorrem geralmente quebras abruptas 

entre classes. (Ver Figura 20). 

 

Figura 20: Comparação entre os mapeamentos resultantes das Inferências Booleana e Fuzzy 

 
Fonte: Adaptado de Camara et. al (2001). 

 

A) 

B) 



 

 A Inferência Fuzzy também adota ponderações, assim como a técnica da Média 

Ponderada, no entanto, essa ponderação está contida apenas no intervalo de 0 a 1. Além disso, 

assim como a Inferência Booleana, também utiliza operadores condicionais, como "E (Fuzzy 

MIN)" e "OU (MAX)", mas também dispõe de outros operadores, que não são tipicamente 

booleanos, tais como: Soma Algébrica, Produto Algébrico, Operador Gamma e Soma 

Convexa (MOREIRA et. al, 2001). 

 O operador Fuzzy MIN é semelhante ao operador "E" booleano, no entanto, após a 

interseção entre pixels referentes aos planos de informação ponderados, prevalecerá o menor 

valor. Em outras palavras, em uma situação hipotética na qual os pixels dos planos de 

informação apresentam os seguintes valores: Plano de Informação A: 0,20; Plano de 

Informação B: 0,15 e Plano de Informação C: 0,10, o valore resultante da sobreposição entre 

esses Planos de Informação será 0,10. Esse operador é indicado para modelagens mais 

restritivas que apresentem elementos que sejam limitadores no tocante ao processo de decisão, 

por exemplo. 

 O operador Fuzzy MAX é semelhante ao "OR" booleano e funciona de maneira oposta 

ao operador citado anteriormente, uma vez que após a sobreposição entre pixels de diferentes 

Planos de Informação, o pixel resultante irá adquirir o maior valor entre os pixels sobrepostos. 

Utilizando a situação hipotética anterior, na qual os Planos de Informação A, B e C expressam 

os valores 0,20, 0,15 e 0,10, respectivamente, o resultado da sobreposição entre os mesmos 

indicará um pixel com o valor de 0,20. O referido operador é recomendado para a construção 

de cenários otimistas, caracterizados pela ausência de elementos limitadores do processo de 

tomada de decisão. 

 O Produto Algébrico é um operador que realiza a multiplicação entre os pixels que 

compõem os Planos de Informação combinados. Os pixels resultantes tendem a apresentar 

valores muito pequenos, em razão da multiplicação de valores menores que 1, sendo também 

indicado para a construção de cenários pessimistas. 

 A Soma Algébrica consiste em um operador que gera como valores de saída dos pixels 

sobrepostos, valores sempre maiores ou iguais em relação aos dados de entrada. Sendo, 

portanto, a função desse operador a de aumentar os valores de entrada dos pixels presentes 

nos planos de informação. 

 O operador Gamma fundamenta-se no produto entre a Soma Algébrica e o Produto 

Algébrico, sendo designado pela equação a seguir, onde y = operador gamma. 

 

r = (soma algébrica Fuzzy)
y
 x (produto algébrico Fuzzy)

1-y 



 

  

 Com isso, dependendo do valor atribuído a gamma, é possível maximizar, minimizar 

ou gerar números intermediários em relação aos valores de entrada dos pixels. Se y = 0, a 

combinação equivale ao produto Algébrico. Se y = 1, a combinação equivale a Soma 

Algébrica. Caso 0.8 < y < 1, então há o aumento do valor Fuzzy, culminando em um valor de 

saída maior do que o maior valor de entrada. Caso 0 < y < 0.35, então há redução do valor 

Fuzzy, sendo o valor de saída menor do que o menor valor de entrada. E por fim, se 0.35 < y 

< 0.8, o valor Fuzzy de saída será intermediário em relação aos valores de entrada. 

 Por último, no operador Soma Convexa são atribuídas ponderações a cada Plano de 

Informação, de modo que o somatório dos pesos seja 1. O funcionamento desse operador é 

semelhante ao processo de Inferência por Média Ponderada, em razão da atribuição de pesos 

aos Planos de Informação. 

 Outra possibilidade de Inferência Geográfica são a Inferência Bayesiana, que por sua 

vez é indicada para criação de modelos a partir de dados empíricos. A partir do acontecimento 

de determinadas evidências é possível estimar a ocorrência das mesmas em outras 

localizações. Por isso, são considerados modelos baseados em conhecimento.  

 As técnicas de Inferência Geográfica podem representar uma importante alternativa 

para os processos de decisão que envolvem questões espaciais, pois é possível combinar 

diferentes aspectos, de formas distintas, testando hipóteses e gerando informações a partir de 

dados preexistentes. No entanto, a escolha da técnica deve se adequar às características do 

modelo produzido para a tomada de decisão. É preciso levar em consideração como os 

critérios estão inter-relacionados e quais as suas importâncias para o processo decisório, pois 

assim pode ser originado um conjunto de informações consolidadas e confiáveis, que 

provavelmente irão auxiliar de maneira significativa na tomada de decisão. 

  



 

2 METODOLOGIA 

 

 A presente pesquisa tem sua metodologia pautada na Teoria Geral dos Sistemas 

(BERTALANFFY, 1968), mais especificamente na abordagem voltada a Geografia, a 

abordagem Geossistêmica (SOTCHAVA, 1977; BERTRAND, 1971; CHRISTOFOLETTI, 

1999; MONTEIRO, 2000). 

 Fundamentando-se nessa concepção, foram selecionados critérios e construídos 

modelos sob as perspectivas ambiental, socioeconômica, legislativa e integrada, visando a 

indicação de áreas potenciais para a implantação de Corredores Ecológicos de Mata Atlântica, 

que servirão de base para o estabelecimento de propostas voltadas à formação de rotas 

(cenários) de ligação para o aumento da conectividade estrutural entre fragmentos de Mata 

Atlântica. A metodologia estrutura-se tomando por base adaptações às proposições de 

Monteiro (2001) no que tange ao roteiro metodológico para a abordagem geossistêmica, 

através de quatro etapas: Análise, Integração, Síntese e Aplicação. A Figura 21 representa o 

roteiro metodológico da presente pesquisa. 

 

Figura 21: Roteiro metodológico da pesquisa 

 
Fonte: o autor. 

 Na etapa análise, foram selecionados os fragmentos florestais de interesse, sendo 

considerados nessa etapa os fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual e Restinga. 

Posteriormente, com base em bibliografia pertinente e em hipóteses foram escolhidos os 

critérios, que teriam relevância para a conectividade estrutural. A malha de fragmentos foi 

obtida por meio de interpretação e vetorização de imagens a partir do software ArcGIS 9.3, 

tendo como base imagens do satélite Worldview-2 (ano 2011) e ortofotos, com 50 cm e 2,5m 

de resolução espacial, respectivamente. 

 Na etapa Integração, a partir dos critérios selecionados na etapa anterior foram 

gerados modelos, visando a indicação de áreas propícias para a implantação de Corredores 
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Ecológicos (etapa Síntese), que servirão de base para a criação de cenários (propostas) para o 

estabelecimento da conectividade entre fragmentos (etapa Aplicação). Criou-se quatro 

modelos, a partir das perspectivas ambiental, socioeconômica, legislativa e integrativa, esta 

última baseada na junção das perspectivas supracitadas. 

 No Modelo Ambiental, a paisagem é concebida a partir de sua potencialidade a erosão, 

tendo em vista que os Corredores Ecológicos, segundo Lang e Blascke (2009) e Pereira et. al 

(2007)  podem ter função relacionada ao controle de processos erosivos. Dessa forma, com a  

implantação dos Corredores é possível diminuir a intensidade de determinados processos 

erosivos, ao passo que aumenta-se a conectividade estrutural entre fragmentos.  

 Para construção desse modelo, foi adotada a metodologia do IPT (1990) para 

mapeamento de susceptibilidade a erosão. A referida metodologia utiliza dados de grau de 

erodibilidade de solos, declividade do terreno e os atuais uso e ocupação da terra. Os insumos, 

procedimentos e técnicas necessários para obtenção dos referidos dados constam no Quadro 

03. 

 
Quadro 03: Tipos de dados, insumos necessários e procedimentos para geração dos dados 

componentes do Modelo Ambiental 

 

 

 

Modelo 

Ambiental 

Tipo de Dado Insumos necessários Procedimentos/técnicas 

Mapeamento de 
solos 

Levantamento realizado por 
Oliveira (2011) 

Adaptações alfanuméricas para 
associar o tipos de solo aos graus 

de erodibilidade 

Declividade Curvas de nível com 5m de 

equidistância (PRODETUR) 

Operações com uso de SIG para 

geração de informações 
clinográficas. 

Uso e ocupação 

do solo 

Imagem do satélite 

Worldview-2 (2011); 

ortofotos(2006). 

Interpretação de imagem e 

vetorização. 

Fonte: o autor. 

  

 No tocante às classes de erodibilidade e os tipos de solos associados, a Tabela 05 

apresenta tais informações, segundo concepção do IPT (1990), que agrupa as unidades 

pedológicas de acordo com o índice relativo de erodibilidade (valores adaptados) proposto por 

Bertoni e Lombardi Neto (1985), segundo os mesmos autores, a erodibilidade refere-se a 

capacidade de resistência dos solos em relação ao desprendimento e transporte de sedimentos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 05: Unidades pedológicas e erodibilidade associada 

Classes de 

Erodibilidade 

Índices relativos de 

Erodibilidade 

Unidades Pedológicas 

I 10,0 a 8,1 - Cambissolos, Solos Litólicos 

- Podzólicos abruptos, textura arenosa/média 

- Areias Quartzosas 

II 8,0 a 6,1 - Podzólicos não abruptos, textura 
média/argilosa, e textura média 

III 6,0 a 4,1 - Podzólicos de textura argilosa 

IV 4,1 a 2,1 - Latossolos de textura média 

- Latossolos de textura argilosa 
- Terra Roxa Estruturada 

V 2,1 a 0 - Solos Hidromórficos em relevo plano 

Fonte: Adaptado do IPT (1990). 

  

  

 A declividade também é agrupada em classes de porcentagem da seguinte maneira: 

Classe I - > 20%; Classe II - de 12 a 20%; Classe III - de 6 a 12%; Classe IV - < 6%. Para 

geração do mapa de suscetibilidade a erosão, foi realizado o cruzamento entre as 5 classes 

erodibilidade e as 4 classes de declividade,através da utilização da Inferência Booleana, 

originando 5 classes (I, II, III, IV, V) de suscetibilidade a erosão, conforme exposto no 

Quadro 04. 

 

 

Quadro 04: Classes de suscetibilidade a erosão resultantes da relação erodibilidade x declividade 
 Declividade (%) Classes de 

suscetibilidade à 

erosão 

Cor associada 

(mapa)  I (> 20) II (12 a 

20) 

III (6 a 

12) 

IV (< 

6) 

 

 

 

 

 

 

Erodibilidade 

1 I I II II I  
Extremamente 

Suscetível 

 

2 I II II III II 
Muito Suscetível 

 

3 II III III IV III 
Moderadamente 

Suscetível 

 

4 III IV IV V IV 
Pouco Suscetível 

 

5 Não 

existe 

Não 

existe 

Não 

existe 

V V 

Pouco a Não 
Suscetível 

 

Fonte: Adaptado do IPT (1990). 

  

 Após a produção do mapa de suscetibilidade a erosão, também com o uso de 

Inferência booleana foi realizado o cruzamento entre  aquele e as classes que compõem o 



 

mapa de uso e ocupação do solo da área, originando um mapa de potencial á erosão, quer por 

sua vez objetiva indicar as áreas que possuem usos atual do solo incompatíveis com a 

suscetibilidade á erosão.  

 O mapeamento de uso e ocupação do solo é composto por cinco classes. Na Classe I 

estão incluídas as coberturas vegetais de baixo e médio portes, com atividade antrópica 

intensa (culturas anuais, estradas e áreas urbanizadas). A Classe II corresponde a coberturas 

vegetais de baixo e médio portes, com atividade antrópica moderada (culturas perenes, cana-

de-açúcar e pastagens). Na Classe III estão contidas as coberturas vegetais com portes de 

médio a baixo, com atividade antrópica muito reduzida (pasto sujo e campo cerrado). A 

Classe IV compreende as coberturas vegetais de portes alto a médio, com atividade antrópica 

muito reduzida (reflorestamento, capoeirão e florestas). Na Classe V são abrangidos os 

espelhos d'água e várzeas, que por sua vez apresentam processos erosivos insignificantes ou 

nulos.   

 Após o cruzamento entre as 5 classes de ocupação atual das terras e as 5 classes de 

Suscetibilidade à erosão, foram originadas 3 classes de áreas potenciais à erosão. O Quadro 

05 demonstra os cruzamentos entre as classes de suscetibilidade à erosão e de ocupação atual 

das terras, bem como as classes de áreas potenciais a erosão resultantes e as cores associadas 

as mesmas no mapeamento. 

 
 

Quadro 05: Cruzamentos entre as classes de Suscetibilidade à erosão e as classes de ocupação atual 

das terras 
 Classes de ocupação atual das 

terras 

Classes para potencial à 

erosão 

Cor associada 

(mapa) 

1 2 3 4 5 

Classes de  

Susceptibilidade 

à 

erosão 

1 I I I II - I 
Alto potencial à erosão 

 

2 I II II III - II 

Médio potencial à erosão 

 

3 II II II III - III 

Baixo Potencial à erosão 

 

4 II III III III - 

5 III III III III III 

Fonte: Adaptado do IPT (1990). 

  

 A Classe I indica alto potencial à erosão, pois o uso atual do solo é incompatível com a 

susceptibilidade à erosão laminar. A Classe II corresponde a médio potencial à erosão, tendo 

em vista que o uso atual do solo apesar de incompatível com a suscetibilidade à erosão 

laminar, essa é possível de ser controlada por meio práticas conservacionistas. A Classe III 



 

apresenta baixo potencial à erosão, uma vez que o uso atual do solo é adequado a 

susceptibilidade à erosão laminar. 

 Para o Modelo Ambiental, as áreas potenciais a erosão contidas nas classes Alta e 

Médio potenciais foram consideradas as mais propícias para serem utilizadas na interligação 

entre fragmentos florestais. Os arquivos utilizados para o modelo são do tipo vetorial, mas o 

produto final (áreas potenciais a erosão) foi convertido para o formato raster, visando 

operações em etapas posteriores. Com isso, após a indicação dessas áreas foi estabelecido o 

"Cenário 1", que consiste em uma proposta de ligação entre fragmentos utilizando 

prioritariamente as áreas de potencialidades média e alta à erosão. A Figura 22 representa a 

estruturação do Modelo Ambiental, elucidando fluxo de atividades até se chegar ao cenário 

associado ao mesmo.  

 

Figura 22: Estruturação do Modelo Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: o autor. 

 

 

 O Modelo Socioeconômico visa analisar a paisagem sob o ponto de vista 

socioeconômico. Nesse modelo foram consideradas de grande potencial para o 

estabelecimento de Corredores Ecológicos as terras que apresentam baixo ou moderado valor 
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de mercado, bem como as áreas que possuam usos que não se constituam como limitadores 

para o aumento da conectividade estrutural entre fragmentos (estradas, áreas urbanas, entre 

outros). Assim sendo, o referido modelo foi concebido sob a hipótese de que as áreas mais 

socioeconomicamente viáveis são áreas potenciais no que se refere à sua utilização para fins 

de criação de Corredores Ecológicos. 

 Para geração desse modelo foram necessários dados sobre a cobertura do solo da área 

de estudo e parcelamento de terras com a distribuição dos valores dos terrenos da área. Os 

dados de cobertura do solo foram extraídos do mapa de uso e ocupação produzido no medelo 

anterior, enquanto que os valores dos terrenos foram obtidos por meio de consulta a Secretaria 

de Administração, Tributação e Finanças do município de Tibau do Sul/RN.  

 As diferentes coberturas do solo foram agrupadas em classes e ponderadas seguindo o 

intervalo numérico de 0 a 1, de acordo com a sua potencialidade relativa ao estabelecimento 

da conectividade estrutural entre fragmentos. O Quadro 06 contém as classes de cobertura e a 

potencialidade associada, a ponderação e sua respectiva justificativa. 

 
Quadro 06: Tipo de cobertura do solo, classes de potencialidade e ponderações associadas. 

Potencialidade Cobertura do solo Peso   Justificativa Cor 

associada 

(mapa) 
Não Aplicável Manguezal, áreas 

de carcinicultura e 
águas continentais, 

fragmentos 
florestais 

- Áreas que não apresentam condições de uso para fins de 

estabelecimento de conectividade estrutural ou 
ocupadas por fragmentos. 

 

Muito Baixa Área Urbana, 
Estrada 

pavimentada 

(rodovia) 

0,2 Áreas que apresentam reduzido potencial no que se 
refere a sua utilização visando o aumento da 
conectividade entre fragmentos, pois necessitam de 

grandes adaptações, demandando aportes financeiros 
consideráveis. Estudos que demonstram a influência 
negativa das rodovias e áreas urbanas sobre a 
fragmentação: Seiler (2001), Vallet et.al (2010), Scoss 
(2002), Andrews (1990), Saunders et.al (1991). Existem 
técnicas que permitem estabelecer conectividade sobre 
rodovias, mas demandam, geralmente, custos elevados. 

 

Baixa Estrada não 

pavimentada 

0,4 Áreas que apresentam baixo potencial, pois necessitam 

de adaptações, tais como: construção de redutores de 
velocidade ou ainda interrupção de percurso, entre 
outras. 

 

Moderada Agricultura 
(Cultura 

permanente, 
cultura temporária) 

0,6 Áreas que apresentam potencial moderado, pois embora 
não necessitem de grandes adaptações, sua utilização 
para fins de aumento da conectividade estrutural pode 
gerar conflitos com os proprietários das terras, em razão 
do caráter econômico inerente àquelas. 

 

Alta Solo exposto, 
vegetação 
secundária 
herbácea 

1,0 Coberturas do solo de alta potencialidade para a 
conectividade estrutural, por se tratarem de áreas em 
que não são desenvolvidas, de maneira direta, atividades 
de cunho econômico. 

 

Fonte: o autor. 



 

 

 Em relação ao valor da terra, foram criadas 5 classes: "Muito baixo", "Baixo", 

"Médio", "Alto" e "Muito Alto". Na classe "Muito baixo" estão incluídos os terrenos situados 

em áreas rurais; na classe "Baixo" estão os terrenos localizados em áreas de pequenos 

povoados rurais; na classe "Médio" são abarcados os terrenos situados em áreas próximas da 

sede municipal ou do Distrito de Pipa; a classe "Alta" abrange os terrenos situados na sede 

municipal e, por fim, os terrenos situados no Distrito de Pipa que apresentam os valores de 

mercado mais elevado e por isso compõem a classe "Muito alto". Dessa forma, a ponderação 

relativa às classes decresce à medida que o valor do solo se eleva, conforme mostra o Quadro 

07. 

Quadro 07: Classes de valor do solo/tipo de área e ponderação associada 
Valor 

do 

solo 

Tipo de área Ponderação Justificativa Cor 

associada 

(mapa) 

Muito 

baixo 

Área rural 1  

 

 
 

A ponderação se dá de acordo com o valor da 

terra. As áreas consideradas mais propícias para 

serem utilizadas para fins de estabelecimento de 

conectividade estrutural são as que apresentam 

os menores valores. Por isso, os pesos desse 

plano de informação decrescem à medida que o 

valor da terra aumenta. 

 

Baixo Área localizada 

em povoado 

rural 

0,8  

Médio Área localizada 

na sede 

municipal 

0,6  

Alto Área localizada 

na em faixa de 

expansão urbana 

e praia de 

Simbaúma  

0,4  

Muito 

alto 

Área localizada 

no distrito de 

Pipa 

0,2  

Fonte: o autor. 

 Para sobreposição entre os planos de informação (PI's) de cobertura da terra e valor do 

solo foi utilizada a técnica de Inferência por Média Ponderada, na qual os referidos planos de 

informação receberam ponderações através de julgamentos de importância pela técnica AHP. 

Assim sendo, considerou-se que o PI referente ao valor do solo é "ligeriamente mais 

importante" que o PI de cobertura da terra, tendo em vista que o fator financeiro é 

preponderante no que diz respeito a seleção de áreas para a implantação de Corredores 

Ecológicos. A ponderação indicada pela técnica de comparação pareada resultou na atribuição 

de peso 0,75 para o PI de valor do solo e de peso 0,25 para o PI de cobertura do solo, 



 

originando a fórmula geral para obtenção das classes de potencialidade socioeconômica, 

apresentada a seguir: 

 
Valor do solo x 0,75 + Cobertura da terra  x 0,25 

   

0,75 + 0,25 

 

 Após a sobreposição dos PIs, através da Inferência Geográfica por Média Ponderada 

foram originadas 5 classes de potencialidade socioeconômica, conforme exposto no Quadro 

08. 

Quadro 08: Classes de Potencialidade Socioeconômica 
Potencialidade Socioeconômica Valor resultante Cor 

associada 

(mapa) 

Muito baixa 0 a 0,2  

Baixa 0,2 a 0,4  

Média 0,4 a 0,6  

Alta 0,6 a 0,8  

Muito alta 0,8 a 1  

Fonte: o autor. 

 

 Com base na potencialidade socioeconômica obtida a partir do modelo, o Cenário 2 foi 

criado e consiste na interligação entre fragmentos florestais priorizando, sobretudo as áreas 

com maior potencial socioeconômico para essa finalidade. A Figura 23 demonstra a 

estruturação do Modelo Socioeconômico. 

 

Figura 23: Estruturação do Modelo Socioeconômico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 
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 O Modelo Legislativo foi concebido a partir da hipótese de que as áreas resguardadas 

pela legislação ambiental são potenciais para o estabelecimento de Corredores Ecológicos. 

Neste sentido, o referido modelo fundamenta-se na indicação dos ambientes considerados 

como de preservação no âmbito das esferas legislativas municipal, estadual e federal   

 Na esfera municipal, foram consideradas as áreas protegidas pelo Código de Meio 

Ambiente do município de Tibau do Sul (Lei Municipal Nº 383/2008). No âmbito estadual, 

foram consideradas as áreas protegidas pelo Zoneamento Ecológico-Econômico do Litoral 

Oriental do Rio Grande do Norte (Lei Nº 7.871/2000) e pelo Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro (Lei Nº 6.950/1996). Por fim, no âmbito federal, foram contempladas 

as áreas protegidas previstas no Código Florestal e suas atualizações (Leis Nº 4.771/1965, Nº 

12.651/2012 e Nº 12.727/2012), conforme mostra o Quadro 9. 

 As diversas formas de proteção ambiental consideradas pelo Modelo Legislativo 

foram agrupadas em uma única classe, formando o PI denominado de "áreas legalmente 

potenciais", pois se constituem como áreas potenciais sob o ponto de vista legal para o 

estabelecimento de Corredores Ecológicos.  O PI "áreas legalmente protegidas" serviu de 

embasamento para a geração do "Cenário 3", constituído pela proposição de rotas de ligação 

entre fragmentos percorrendo, prioritariamente, áreas resguardadas pela legislação ambiental 

vigente. 

 Os diferentes tipos de ambientes protegidos pela legislação foram obtidos, através de 

técnicas e insumos distintos. Foram mapeados a partir de interpretação  e vetorização de 

feições com base em  imagem do satélite Worldview-2 (2011) e ortofotos (2006),  os 

ambientes: Manguezal, dunas vegetadas ou não, brejos e áreas úmidas.  

 Foram mapeados a partir de interpretação da imagem supracitada e da utilização da 

operação de "expansão de vizinhança" (buffer), na plataforma SIG ArcGIs 9.3, os ambientes: 

faixa de 100m de largura no entorno de todo o Parque Estadual da Mata da Pipa, corredores 

ecológicos (faixa de 50m às margens dos rios interiores, contada a partir da maior cheia), 

faixa de 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura, bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais. 

 Os ambientes protegidos por estarem situados em encostas ou partes destas com 

declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive, 

foram mapeados, através da geração de mapa clinográfico (declividade) no software ArcGIS 

9.3 (módulo 3D Analyst), com base em curvas de nível de 5m de equidistância. 



 

  

Âmbito 

legislativo 

Legislação Tipo de ambiente Descrição 

 
 
 
 
 
 
 

Municipal 

 
Código Municipal de 

Meio Ambiente de 
Tibau do Sul (Lei 

Municipal Nº 383/2008) 

- área de controle de erosão 
e manutenção de 

exultórios; 
- faixas de 100m, 200m e 

300m de largura no entorno 
de todo o Parque Estadual 

da Mata da Pipa; 
- corredores ecológicos 

(faixa de 50m às margens 
dos rios interiores, contada 

a partir da maior cheia). 
 

   As áreas de controle de erosão e manutenção de 
exultórios: são "áreas passíveis de remoção de 
sedimentos e inundações por processos naturais ou 
induzidos, bem como de escoamento difuso da 
planície de inundação através dos exultórios" 
(PMTS, 2008). 
   Segundo essa Lei, a faixa de 100m de largura no 
entorno de todo o Parque Estadual da Mata da 

Pipa se constitui como uma área de restrição 
intensa, ou seja, de alta restrição para o uso e 
ocupação do solo. 
   Por essa Lei, os corredores ecológicos são 
reconhecidos como áreas de preservação 
permanente, cabendo aos proprietários privados e 
ao poder público o dever de proteger essas áreas, 
não permitindo qualquer supressão vegetal em seus 

limites. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Estadual 

 
 
 
 
 
 
Zoneamento Ecológico-

Econômico do Litoral 
Oriental do Rio Grande 

do Norte (Lei Nº 
7.871/2000) 

 - Manguezal em toda a sua 
extensão; 
-  Mata Atlântica; 
-  mata Ciliar; 
-  falésias; 
- nascentes dos corpos 
d’água de superfície, lagoas 

e demais mananciais; 
- dunas, com cobertura 
vegetal; 
- dunas sem cobertura 
vegetal, julgadas de 
importância ambiental 
pelo órgão competente, 
tendo por base estudos 

técnicos; 
 

No Art. 9 dessa Lei, esses ambientes são 
considerados Áreas de Preservação (AP's), que 

consistem em áreas nas quais as características do 
meio físico restringem o uso e ocupação, visando à 
proteção, manutenção e recuperação dos aspectos 

paisagísticos, históricos, arqueológicos e 
científicos.  

 
Plano Estadual de 

Gerenciamento Costeiro 
(Lei Nº 6.950/1996) 

- dunas, com ou sem 
cobertura vegetal; 
- restingas;  
- manguezais;  
- brejos e áreas úmidas;   
-  matas ciliares. 

 

No Art. 20 dessa Lei, esses ambientes são 
concebidos como áreas de preservação, por serem 
ecossistemas frágeis componentes da Reserva da 

Biosfera da Mata Atlântica. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Federal 

 
 
 
 
 
 

 
 

Código Florestal e suas 
atualizações (Leis Nº 

4.771/1965, Nº 
12.651/2012 e Nº 

12.727/2012) 

- faixa de 50 (cinquenta) 
metros, para os cursos 

d’água que tenham de 10 
(dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; 
- encostas ou partes destas 

com declividade superior a 
45°, equivalente a 100% 

(cem por cento) na linha de 
maior declive; 

-  restingas, como fixadoras 
de dunas ou estabilizadoras 

de mangues; 
- manguezais, em toda a 

sua extensão; 
- bordas dos tabuleiros ou 
chapadas, até a linha de 

ruptura do relevo, em faixa 
nunca inferior a 100 (cem) 

metros em projeções 
horizontais; 

 

No Art. 4 da Lei 12.651/2012, esses ambientes são 
considerados Áreas de Preservação Permanente 
(APP), definidas pela mesma Lei como:" área 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, 
com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas" (BRASIL, 2012). 

Fonte: o autor. 

 

Quadro 09: Tipos de ambientes protegidos por legislação considerados pelo modelo legislativo 
 



 

 Assim sendo, o Modelo Legislativo para indicação de áreas potenciais para 

implantação de Corredores Ecológicos está estruturado a partir da integração dos diversos 

ambientes protegidos pela legislação ambiental nos âmbitos municipal, estadual e federal e dá 

origem ao Cenário 3, cujas sugestões de rotas de ligação entre fragmentos estão alicerçadas 

considerando os referidos ambientes. Em síntese, a conformação desse modelo está 

representada pela Figura 24. 

 

Figura 24: Estruturação do Modelo Legislativo e o Cenário associado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

 

 O Modelo Integrado busca analisar a paisagem a partir de um viés integrado, 

considerando de maneira conexa os elementos físico-naturais e antrópicos. Os elementos 

físico-naturais referem-se aos aspectos relacionados a erosão potencial do solo (solo, relevo), 

enquanto que os elementos antrópicos correspondem, mais notadamente, aos aspectos 

socioeconômicos do uso do solo, bem como ao arcabouço legislativo de cunho ambiental, que 

por sua vez tem influência bastante proeminente no que tange à análise da paisagem com 

vistas a seleção de áreas para a implantação de Corredores Ecológicos. 

 Dessa maneira, o referido modelo consiste na integração dos elementos presentes nos 

modelos ambiental, socioeconômico e legislativo e visa indicar áreas potenciais para o 

estabelecimento da conectividade estrutural entre fragmentos florestais, através de uma 

perspectiva integrada entre aspectos físico-naturais e antrópicos. Neste sentido, a gênese desse 

modelo está relacionada a possibilidade de utilização de áreas potenciais para a implantação 

Áreas protegidas pela 

legislação Municipal 

Áreas protegidas pela 

legislação Federal 

Áreas protegidas pela 

legislação Estadual 

Áreas legalmente potenciais 

Cenário 

3 



 

de Corredores Ecológicos, que integram condições satisfatórias as perspectivas físico-natural, 

socioeconômica e legislativa. 

 O primeiro passo para integração entre os PI's resultantes dos modelos ambiental, 

socioeconômico e legislativo, foi a ponderação dos PI's de Potencialidades ambiental e 

legislativa. Os pesos relativos a cada modelo foram distribuídos no intervalo numérico de 0 a 

1 e estão representados na Tabela 06. 

 

Tabela 06: Ponderação dos modelos propostos 

Modelo Potencialidade Ponderação 

Modelo Socioeconômico Potencialidade Socioeconômica Peso 

 Muito alta 1,0 

Alta 0,8 

Média 0,6 

Baixa 0,4 
Muito Baixa 0,2 

Modelo Ambiental Potencialidade Ambiental Peso 

Alta 1,0 

Média 0,6 

Baixa 0,2 

Modelo Legislativo Potencialidade Legislativa Peso 

Áreas legalmente potenciais 1,0 

Fonte: o autor. 

  

 Os valores utilizados nas ponderações de Potencialidade Ambiental estão de acordo 

com a proporcionalidade dos valores atribuídos às classes de Potencialidade Socioeconômica, 

enquanto que a ponderação para a Potencialidade Legislativa justifica-se em razão da 

importância de proteção dos ambientes resguardados pela legislação ambiental. 

 A sobreposição dos PIs de Potencialidade se deu com o uso de Inferência Fuzzy, 

através da opção do operador "MAX" (OU), que foi empregado visando a produção de um 

cenário mais permissivo ou mais otimista, com a prevalência das ponderações de valores mais 

altos em detrimento das ponderações de valores mais baixos. A aplicação dessa técnica de 

Inferência Geográfica foi realizada por meio da plataforma SIG ArcGIS 10.0. Com isso, 

foram criadas 3 classes de potencialidade:Potencialidade Ambiental, Potencialidade 

Legislativa e Potencialidade Socioeconômica (Ver Tabela 7), que por sua vez  são as áreas 

com maior potencialidade no âmbito de cada perspectiva agrupada no modelo.  

 

 

 



 

Tabela 07: Classes e ponderações do Modelo Integrado 

Potencialidade Integrada Valor resultante Cor 

associada 

(mapa) 

Potencialidade Ambiental 0,8 a 1,0  

Potencialidade Socioeconômica 0,8 a 1,0  

Potencialidade Legislativa 0,8 a 1,0  

Fonte: o autor. 

 A partir do Modelo Integrado foram gerados dois cenários de delimitação de 

Corredores Ecológicos. O primeiro, caracteristicamente mais restritivo ou pessimista. E o 

segundo, mais permissivo ou otimista. A estruturação desse Modelo pode ser visualizada, 

através da Figura 25. 

 

Figura 25: Estruturação do Modelo Integrado 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor. 

 

 Em relação aos Cenários para delimitação de Corredores Ecológicos, cabe ressaltar 

que os mesmos foram delimitados com base nas áreas potenciais indicadas pelos modelos e a 

partir de operações de expansão de vizinhança (buffer) com uso do software ArcGIS 9.3 e 

apresentam largura mínima de 100 m, conforme recomenda a Resolução CONAMA, nº 9, de 

Potencialidade  

Ambiental 

Potencialidade 

Socioeconômica 

Potencialidade  

Legislativa 

Modelo 

Integrado 

Cenário 
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24 de outubro de 1996 e interligarão os fragmentos florestais existentes na área de estudo. Os 

cenários de delimitação propostos foram:  

 Cenário 1: Traçado de Corredores interligando fragmentos florestais, perfazendo as 

menores rotas, utilizando as áreas que apresentam maior potencialidade à erosão.  

 Cenário 2: Traçado de Corredores interligando fragmentos florestais, perfazendo as 

menores rotas, utilizando as áreas mais viáveis socioeconomicamente. 

 Cenário 3: Traçado de Corredores interligando fragmentos florestais, perfazendo as 

menores rotas, utilizando as áreas protegidas pela legislação ambiental. 

 Cenário 4: Traçado de Corredores interligando fragmentos florestais, perfazendo as 

menores rotas, a partir de uma perspectiva mais permissiva ou otimista. 

 De modo a sistematizar a relação entre modelos para indicação de áreas potenciais 

para implantação de Corredores Ecológicos e a proposição de Cenários de delimitação, 

apresenta-se a Figura 26. 

 
Figura 26: Estruturação dos modelos e composição de Cenários propostos pela pesquisa. 

 
 Fonte: o autor. 

 

  Vale ressaltar que além dos procedimentos anteriormente citados e discutidos, 

também foram necessários outros, tais como: pesquisa bibliográfica sobre modelagem, SIG, 

técnicas de Inferência Geográfica, Geossistema, conceito de paisagem e legislação ambiental; 

Cenário 
4 

Áreas potenciais à erosão 



 

Idas a campo para levantamento fotográfico e verificação dos mapeamentos, que por sua vez 

terão escalas cartográficas de 1:25.000 ou menores.  

 Destarte, o roteiro metodológico pautou-se em 4 etapas gerais: Análise, Síntese, 

Integração e Aplicação. Na fase Análise foram mapeados os fragmentos florestais e 

selecionados os critérios para a seleção de áreas potenciais para o estabelecimento de 

conectividade estrutural entre fragmentos. Na fase Síntese, foram estruturados os modelos a 

partir da agregação dos critérios selecionados na etapa anterior. Na etapa Integração foram 

indicadas as áreas potenciais para a implantação de Corredores Ecológicos, através de 

diferentes técnicas de Inferência Geográfica (Inferência Booleana, Média Ponderada e 

Inferência Fuzzy), fornecendo um quadro geral acerca das potencialidades e limitações 

ambientais para a referida finalidade. A partir dessas informações, na etapa Aplicação foram 

feitas propostas de interligação entre fragmentos florestais. 

 

2.1 Caracterização da área de estudo 

  

 O recorte espacial adotado pela pesquisa é o município de Tibau do Sul, cujas 

coordenadas geográficas de seu ponto central são: 6º 11’12” Sul e 35°05’31” Oeste, estando 

localizado na Microrregião Litoral Sul e distando 72 km da capital do Estado do Rio Grande 

do Norte, Natal. Limita-se ao Norte pelo município de Senador Georgino Avelino e o Oceano 

Atlântico; Ao sul pelos municípios de Vila Flor e Canguaretama; À leste pelo Oceano 

Atlântico e à Oeste pelos municípios de Arês e Goianinha  (Ver Figura 27). 

 A escolha do referido recorte espacial justifica-se em razão da presença de 

remanescentes do bioma Mata Atlântica, que por sua vez encontram-se bastante fragmentados 

e ameaçados pela ampliação de áreas voltadas ao desenvolvimento de atividades agrícolas e 

pela expansão imobiliária, motivada principalmente pela intensa atividade turística praticada 

no município. 

 Assim sendo, iniciativas direcionadas a conservação da biodiversidade são altamente 

indicadas, visando o aumento da conectividade entre os fragmentos remanescentes ou a 

seleção de áreas prioritárias para conservação, de modo a reduzir as consequências negativas 

da ação humana sobre os mesmos. 



 

Figura 27: Mapa de Localização do município de Tibau do Sul/RN 



 

 No tocante às características físicas, o referido município apresenta um quadro natural 

bastante diversificado, caracterizado pela abrangência do clima tropical, apresentando 

temperaturas anuais máxima, média e mínima de 32 ° C, 25,6 ° C e 21 ° C, respectivamente, 

tendo como período chuvoso o intervalo entre os meses de janeiro e agosto (IDEMA, 2008). 

 Do ponto de vista geológico, segundo Oliveira (2011), o município apresenta as 

seguintes litologias: Depósitos Aluvionares, Depósitos Colúvio-Eluviais, Depósitos Eólicos 

Litorâneos de Paleodunas, Depósitos Flúvio-Lacustrinos, Depósitos Litorâneos de Praia e 

Dunas Móveis, Depósitos de Mangue e a Formação Barreiras, sendo predominantes as 

litologias associadas aos Depósitos Colúvio-Eluviais, Formação Barreiras e Depósitos Eólicos 

Litorâneos de Paleodunas. 

 No que diz respeito à sua geomorfologia, o município apresenta relevo 

predominantemente plano nas faixas compreendidas pelos Tabuleiros Costeiros e planícies 

fluviais, flúvio-lacustrina e flúvio-marinha, e bastante ondulado nas áreas ocupadas pelos 

campos dunares. Além disso, a altimetria varia em média de 0 m a 8 5m e as declividades 

estão entre 0 ° e 83°, estando os maiores valores localizados nos campos dunares, nas falésias 

e nas vertentes próximas aos cursos d'água. 

 Em relação aos solos, são encontrados no município as seguintes formações: Areias 

Quartzosas/Areias Quartzosas Marinhas ou Neossolos Quartzarênicos, Podzólico  Vermelho-

Amarelo Distrófico, Solos Aluviais e Indiscriminados de Mangue, sendo os Neossolos 

Quartzarênicos a formação predominante (OLIVEIRA, 2011). 

 No tocante à vegetação, o município está inserido na área de abrangência do bioma 

Mata Atlântica, possuindo segundo Brasil (1981), remanescentes das fisionomias Floresta 

Estacional Semidecidual e Restingas Arbustiva e Herbácea (Floresta Esclerófila). No que diz 

respeito à hidrografia, estão localizados na área de estudo os rios Catu e Piau, além da Lagoa 

de Guaraíras, que por sua vez é um ambiente prioritário para conservação, que integra a Área 

de Proteção Ambiental (APA) Bonfim/Guaraíras. A Figura 28 representa alguns dos 

elementos discutidos anteriormente no tocante ao quadro físico-natural do município. 

  

2.1.1 Evolução da fragmentação da vegetação natura no município de Tibau do Sul/RN 

  

 Em relação a fragmentação florestal no município, como já comentado no capítulo 

inicial, se dá com forte influência das atividades agrícolas, mais notadamente, pelos usos da 

terra voltados à cultura permanente do coco-da-baía e à cultura temporária da cana-de-açúcar. 



 
Figura 28: Aspectos do quadro físico-natural do município de Tibau do Sul/RN 



 

 Além desses fatores, a construção de estradas e a expansão imobiliária, motivada 

sobretudo pela atividade turística também se constituem como um elementos causadores de 

fragmentação e perdas florestais na área. (Ver Figura 29).  

 

 

 
Figura 29: Vista parcial da paisagem fragmentada no município de Tibau do Sul/RN 

Foto: IDEMA (2010). 

  

 Dessa forma, a ocupação do solo no decorrer do tempo alterou de maneira 

significativa a paisagem do município e consequentemente provocou a perda e fragmentação 

das fisionomias associadas ao bioma Mata Atlântica. 

 A Figura 30 representa a evolução da fragmentação florestal e perda de habitats no 

período de 1976/2011 para o município de Tibau do Sul/RN. Tal representação foi elaborada 

a partir de classificação supervisionada (MAXVER) sobre imagens LANDSAT 1 (1976) e 

LANDSAT 5/TM (1992, 2000 e 2011).  

 A legenda do mapa apresenta três classes: fragmento, matriz e água. Na primeira estão 

incluídos os remanescentes de mangue, mata e restinga, a segunda diz respeito a matriz 

circundante dos fragmentos, que está associada a cobertura do solo que não se constitui como 

um fragmento (culturas temporárias e permanentes, ocupação urbana, carcinicultura, 

vegetação secundária herbácea, solo exposto, entre outras) e por fim, a classe água refere-se a 

porção ocupada, especialmente pela lagoa Guaraíras.  Analisando a evolução da fragmentação 

do município, verifica-se que em 1976 a fragmentação era bastante incipiente, concentrada na 

Fragmento Fragmento 

Fragmento 

Cultura permanente 

Ocupação urbana  
(turismo) Cultura temporária 

(cana-de-açúcar) 



 

parte oeste do município (cultura canavieira) e por pequenos trechos associados a ocupação 

urbana e culturas permanentes. Na representação referente ao ano de 1992 percebe-se uma 

severa devastação, originando consideráveis fragmentação florestal e perda de habitas. No 

período 1992/2000 constata-se uma grande devastação na porção central do município e nas 

proximidades da praia da Pipa, com a perda de amplas áreas de restinga. No período 

2000/2011, a dinâmica de devastação resulta muito mais em perda de habitat do que em 

fragmentação florestal, visto que as principais mudanças no período estão relacionadas a um 

maior dematamento nas adjacências da praia da Pipa, sem necessariamente gerar 

fragmentação. Dessa forma, para o período avaliado (1976/2011), tem-se que: a fragmentação 

florestal se deu com maior magnitude entre os anos de 1992 e 2000, enquanto que a perda de 

habitats teve maior dimensão entre os anos de 1976 e 1992. 

 

Figura 30: Evolução da Fragmentação florestal e perda de habitats no município de Tibau do Sul/RN, 
no período de 1976/2011 

 
 

 



 

 Dessa maneira, o processo histórico de ocupação do solo no município de Tibau do 

Sul/RN originou uma conformação de paisagem bastante fragmentada, caracterizada por uma 

matriz predominantemente agrícola.  

 De acordo com mapeamento baseado em interpretação de ortofotos do ano de 2006 e 

imagens do satélite Worldview - 2 do ano de 2011, além de trabalho de campo, constatou-se 

que o bioma Mata Atlântica (mata, restinga e mangue) ocupa 28,96 % da área total do 

município, estando distribuído de maneira bastante irregular, cujos fragmentos apresentam 

distância média de 300m em relação ao fragmento vizinho mais próximo. O tamanho dos 

fragmentos varia entre menos de 1 hectare até 798 hectares (fragmento de restinga exposto na 

Figura xx), sendo a frequência de tamanho predominante correspondente a menos de 10 

hectares. 

 Em relação aos aspectos tamanho dos fragmentos e distância entre os mesmos, a 

média do Brasil, segundo Ribeiro et. al (2009) é de 50 hectares para tamanho e 1.440m para 

distância entre fragmentos. No entanto, para os mesmos aspectos, Maciel (2011) em estudo 

realizado no Rio Grande do Norte, constatou que para o referido estado a maior frequência de 

tamanho situa-se em patamares menores que 10m, enquanto que a distância média entre 

fragmentos é de 128m.  

 
Figura 31: Grande fragmento de restinga localizado no município de Tibau do Sul/RN 

 
Foto: IDEMA (2010). 

 

 



 

 Para os modelos voltados a indicação de áreas potenciais e cenários de delimitação 

propostos pela presente pesquisa serão considerados como elementos base para a proposição 

de rotas de ligação apenas os fragmentos de restinga e mata (Floresta Estacional 

Semidecidual), não considerando, portanto, os remanescentes de mangue. A malha de 

fragmentos considerada pelos modelos e cenários propostos pela pesquisa está representada 

na Figura 32. 

 

Figura 32: Malha de fragmentos considerada pelos modelos e cenários da pesquisa 

 
 

  

 



 

 Sob a perspectiva socioeconômica, a área de estudo possui uma população de 11.385 

habitantes, dos quais 6.861 (60,26%) residem em área urbana e predominantemente estão na 

faixa de idade adulta (IBGE, 2010). O rendimento mensal predominante é de mais de meio 

salário mínimo até 1 salário mínimo, tomando por base o salário de R$ 510,00.  

 Em relação ao Produto Interno Bruto (PIB), o setor de maior participação é o de 

serviços, em razão especialmente, da forte participação do turismo desenvolvido no 

município. 

 No que concerne à produção agrícola, o município possui atividades de características 

permanentes e temporárias.  As culturas permanentes desenvolvidas na área são: maracujá, 

castanha de caju, laranja, banana, manga e coco-da-baía, sendo essa última a que abrange as 

maiores porções de área dentre as culturas permanentes. De caráter temporário são 

desenvolvidas as culturas do milho, feijão e da cana-de-açúcar, esta por sua vez está presente 

em grande parte do município. Essas informações de cunho socioeconômico e suas 

respectivas fontes estão na Figura 33. 

  
Figura 33: Cultura permanente de coco-da-baía no município de Tibau do Sul/RN 

 
Foto: Francicélio Mendonça. Jan/2013. 

  

 Após essa breve exposição acerca dos aspectos físico-naturais e socioeconômicos da 

área de estudo, apresenta-se a seguir os modelos destinados a indicação de áreas potenciais 

para o estabelecimento de conectividade estrutural, através do estabelecimento de Corredores 

Ecológicos. Os modelos estão fundamentados em critérios ambientais, socioeconômicos e 

legislativos. A indicação dessas áreas servirão de base para a proposição de rotas de ligação 

entre fragmentos. 

Cultura Permanente 

(coco-de-baía) 

 



 
Figura 34: Síntese dos aspectos socioeconômicos do município de Tibau do Sul/RN 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1  Modelo Ambiental 

 

 O modelo ambiental foi concebido levando em consideração a possibilidade de 

aproveitamento de áreas potenciais à erosão a implantação de Corredores Ecológicos, uma 

vez que a partir dessa perspectiva seria possível, ao mesmo tempo, reduzir a ação dos 

processos erosivos e aumentar a conectividade estrutural entre os remanescentes florestais. 

Para tanto, utilizou-se a metodologia proposta por IPT (1990) para avaliação e mapeamento 

do potencial à erosão, sobretudo, do tipo laminar. Essa proposta metodológica fundamenta-se 

em dados sobre, declividade, erodibilidade e uso atual do solo. 

 Em relação a erodibilidade do solo, essa foi organizada em cinco classes, sendo que a 

área de estudo apresenta apenas três dessas classes. A Classe I corresponde à classe com mais 

alto grau de erodibilidade, estando associada aos Neossolos Quartzarênicos (Areias 

Quartzosas e Areias Quartzosas Marinhas). Classe II apresenta grau de erodibilidade menor 

que a Classe I e está associada aos solos Podzólicos Vermelho-Amarelo Distróficos. A Classe 

V possui o menor grau entre as classes de erodibilidade e corresponde aos solos Aluviais e 

Indiscriminados de Mangue. A Classe I é predominante, representando cerca de 77% da área 

de estudo, o que evidencia a fragilidade da área no tocante a ação dos processos erosivos. 

 A declividade foi estabelecida a partir de quatro classes. A Classe I corresponde aos 

valores mais altos de declividade (> 20%). A Classe II compreende o intervalo clinográfico de 

12 a 20%. Na Classe III estão localizadas as áreas que apresentam declividade entre 6 e 12%. 

E a Classe IV representa as áreas mais planas do terreno, com declividades abaixo de 6%. Na 

área de estudo há o predomínio da Classe IV, em razão da mesma estar situada, em grande 

parte, em relevo plano, associado principalmente aos Tabuleiros Costeiros. As áreas de mais 

alta declividade estão atreladas aos campos dunares, bordas de tabuleiro e vertentes fluviais. 

 A partir do uso de Inferência booleana, através do uso dos operadores condicionais 

"E"(AND) e "OU" (OR) foi realizada a combinação entre as classes dos mapas de declividade 

e de erodibilidade dos solos, originando um mapa de Suscetibilidade à erosão, que tem por 

objetivo indicar às áreas que são naturalmente suscetíveis a erosão. A Figura 35 mostra os 

Planos de Informação (PI's) relativos a erodibilidade do solo, declividade e Suscetibilidade à 

erosão (Extremamente Suscetível, Muito Suscetível, Moderadamente Suscetível e Pouco a 

Não Suscetível.). 
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Figura 35: Mapas de erodibilidade dos solos, declividade e suscetibilidade à erosão de Tibau do 

Sul/RN 
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 O mapeamento mostrou que grande parte da área de estudo apresenta suscetibilidade à 

erosão muito alta (64,58%) ou extremamente alta (16,5%). Esse fato se dá especialmente em 

razão da presença dos Neossolos Quartzarênicos, que mesmo quando situados em terrenos 

planos apresentam erodibilidade muito alta, ao passo que quando situados em áreas com altas 

declividades, a suscetibilidade à erosão se eleva ao patamar de extremamente suscetível, 

como é característico em ambientes dunares. 

 Segundo IPT (1990), o mapeamento de cobertura da terra deve ser feito a partir de 5 

classes (a área de estudo só apresentou 4 classes), de acordo com os rebatimentos dessa sobre 

a intensidade dos processos erosivos. Ou seja, as diferentes formas de cobertura da terra são 

agrupadas segundo a sua atuação sobre a intensificação dos processos erosivos. 

  Na Classe I estão incluídas as coberturas vegetais de baixo e médio portes, com 

atividade antrópica intensa (culturas anuais, estradas pavimentadas ou não e áreas 

urbanizadas). A Classe II concentra as coberturas vegetais de baixo e médio portes, com 

atividade antrópica moderada (culturas permanentes e temporárias, vegetação secundária 

herbácea e pastagens). Na Classe III estão contidas as coberturas vegetais com portes de 

médio a baixo, com atividade antrópica muito reduzida (pasto sujo e campo cerrado). A 

Classe IV compreende as coberturas vegetais de porte alto a médio, com atividade antrópica 

muito reduzida (reflorestamento, capoeirão e florestas). Na Classe V são agrupados os 

espelhos d'água e várzeas, que por sua vez apresentam processos erosivos insignificantes ou 

nulos.  

 Dentre as classes de cobertura do solo mapeadas para a área de estudo, a Classe II é 

predominante, em função, sobretudo da marcante presença de culturas temporárias e 

permanente, mais notadamente, de cana-de-açúcar e coco-da-baía, respectivamente. As Classe 

III e V também ocupam grandes porções do município, sendo essas representadas, 

principalmente pelos remanescentes florestais, Corpos d'água e sua vegetação associada.A 

Classe I, que corresponde aos usos que exercem maior influência sobre os processos erosivos 

são representados pela ocupação urbana e estradas pavimentadas e não pavimentadas. A 

Figura 36 representa a distribuição dos usos da terra na área de estudo, de acordo com as 4 

classes supracitadas. 
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Figura 36: Classes de uso do solo de Tibau do Sul/RN, segundo IPT (1990) 

 
 

  

 O mapa de áreas potenciais à erosão foi gerado a partir d combinação entre as classes 

dos mapas de Suscetibilidade à erosão e de cobertura da terra, de modo a indicar se as 

coberturas atuais da terra são compatíveis com à suscetibilidade à erosão das áreas ocupadas 

pelos mesmos. O mapa de áreas potenciais à erosão é composto por 3 classes: I - Alto 

potencial à erosão; II - Médio potencial à erosão e III - Baixo potencial à erosão. (Ver Figura 

37). 
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Figura 37: Mapa de áreas potenciais à erosão de Tibau do Sul /RN 
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 No que concerne às áreas potenciais à erosão, o município de Tibau do Sul apresenta 

predomínio das áreas com médio potencial à erosão (59%). As áreas com baixo potencial à 

erosão ocupam 35% da área de estudo e as áreas com alto potencial à erosão representam 6%. 

 As áreas presentes na classe "Baixo potencial à erosão", de maneira geral, combinam 

as seguintes características: solos do tipo areias quartzosas, relevo plano, vegetação de portes 

médio ou alto (Figura 38). Estão incluídos também nessa classe os corpos d'água. 

 

Figura 38: Exemplo de ambiente com baixa potencialidade à erosão 

 
Foto: Vítor Hugo Campelo Pereira. Jan/2013. 

 

  

 As áreas classificadas como sendo de "Médio potencial à erosão" são predominantes 

no município e apresentam como características mais marcantes, os solos associados às areias 

quartzosas, relevo plano ou suavemente ondulado e cobertura vegetal caracterizada pela 

presença de vegetação secundária herbácea/vegetação campestre e culturas temporária ou 

permanente. A figura 39 mostra dois tipos de ambientes que receberam a referida 

classificação. 

 

 

 

 
 

Áreas de baixo potencial à erosão 
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Figura 39: Exemplos de áreas classificadas como de "Médio potencial à erosão". (A) Relevo plano, 

areias quartzosas e vegetação secundária herbácea/campestre. (B) Relevo suavemente ondulado, areias 

quartzosas e cultura permanente. 

   
Fotos: Francicélio Mendonça. Jan/2013. 

 

 As áreas incluídas na classe "Alto potencial à erosão" possuem condições pedológicas, 

geomorfológicas e de cobertura da terra comumente associadas a "ambientes instáveis" , 

segundo a concepção de Tricart (1977). De maneira geral, essas áreas combinam solo areias 

quartzosas, alta declividade e cobertura do solo exposta ou com vegetação 

herbácea/campestre. A Figura 40 mostra dois exemplos de áreas inseridas nessa classificação. 

 

Figura 40: Exemplos de áreas classificadas como de "Alto potencial à erosão" 

   
Fotos: Vítor Hugo Campelo Pereira. Jan/2013. 
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 Constatou-se que grande parte dos ambientes presentes na área caracteriza-se por sua 

fragilidade à erosão e consequente instabilidade no tocante à sua dinâmica ambiental. A 

utilização dessas áreas deve levar em consideração tais aspectos, no sentido de compatibilizar 

os usos do solo com sua potencialidade à erosão, visando aproveitar adequadamente as 

potencialidades e adaptar-se às limitações da paisagem. Tratam-se, portanto, de áreas com 

grande potencial de uso para a conservação ambiental. 

 

3.1.1 Cenário 1 

  

 A potencialidade à erosão é um importante parâmetro para o planejamento ambiental, 

e que deve ser considerado em atividades que envolvam ordenamento territorial, uma vez que 

áreas com médio ou alto potencial à erosão necessitam de atenção  especial por parte de quem 

executa atividades voltadas ao planejamento do uso do solo. Ambientes que apresentam tais 

características devem ser manejados, de modo a controlar a ação dos processos erosivos, 

adequando seus uso e ocupação à sua fragilidade ambiental. 

 O manejo da paisagem voltado ao estabelecimento de Corredores Ecológicos pode se 

constituir como uma proeminente alternativa para amenização da ação de determinados 

processos erosivos, além de possivelmente fornecer ganhos no que tange à conservação da 

biodiversidade. 

 A proposta de interligação dos fragmentos florestais considerados pela pesquisa (mata 

e restinga) tendo como base a utilização prioritária de áreas com médio e alto potenciais á 

erosão, constitui o Cenário 1 (Figura 41) 

 O referido cenário de delimitação apresenta em algumas interligações entre 

fragmentos duas ou mais opções. A soma das áreas de todos os corredores propostos foi de 

329,51 hectares, equivalendo a 3,23% da área total do município. 

 Em relação à potencialidade à erosão da área ocupada pelos Corredores, tem-se que 

65,44% possui médio potencial à erosão (Ver Gráfico 1), tendo como principal cobertura do 

solo a cultura permanente.  

 

  

 

 



117 
 

 

Figura 41: Cenário 1 - Estabelecimento de Corredores Ecológicos com base no potencial à erosão em Tibau do Sul/RN 
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Gráfico 1: Área ocupada pelos Corredores Ecológicos, de acordo com o seu potencial à erosão 

 
 

 

 Os principais pontos positivos desse cenário, dizem respeito a possibilidade de 

aproveitamento de áreas muito frágeis à erosão, como por exemplo, através do 

restauração/recuperação de áreas de encosta ou ainda, áreas com solo exposto ou que 

apresentam características físico-ambientais e/ou de uso do solo que são potencialmente 

sujeitas a processos erosivos de maior intensidade, como é o caso das voçorocas. 

 Em relação aos aspectos negativos do referido cenário, verifica-se que o mesmo 

prioriza áreas ocupadas por estradas, o que pode representar dificuldades para a implantação 

dos Corredores Ecológicos, pois seriam necessárias adaptações no que tange a possibilidade 

de interrupção do percurso das mesmas, desvios, ou criação de ligações subterrâneas ou 

suspensas entre fragmentos. Outra possibilidade seria a opção pelo estabelecimento de 

conectividade estrutural, através de corredores do tipo stepping-stone, mas provavelmente 

seria necessária a instalação de redutores de velocidade, visando favorecer a permeabilidade 

entre os fragmentos, cujas estradas intersectam. 
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3.2  Modelo Socioeconômico 

 

 O Modelo Socioeconômico foi concebido a partir da consideração de critérios 

socioeconômicos, referentes ao preço da terra e ao tipo de uso do solo.  Para esse modelo, as 

áreas consideradas socioeconomicamente viáveis apresentam preço da terra não elevado e uso 

do solo que não necessita de grandes adaptações para a implantação de Corredores 

Ecológicos. A possibilidade de utilização de áreas socioeconomicamente viáveis  para fins de 

estabelecimento de conectividade estrutural entre fragmentos florestais, fundamenta o modelo 

socioeconômico. 

 Para a produção do mapa de potencialidade socioeconômica utilizou-se a técnica de 

Inferência Geográfica, baseada em Média Ponderada. Com isso, os PIs de uso do solo e preço 

da terra bem como suas respectivas classes foram ponderados de acordo com a sua 

importância para o objetivo de criação de Corredores Ecológicos. 

 As classes do PI  uso de solo foram ponderadas levando em consideração se as 

mesmas se constituem como facilitadores ou barreiras para o aumento da conectividade entre 

fragmentos. Os usos que podem ser facilitadores exigem menores alterações adaptativas na 

paisagem e não têm relação direta ou possuem relação incipiente com fins econômicos, ou 

seja, áreas que não necessitam de grandes modificações para implantação de Corredores 

Ecológicos (cultura temporária, vegetação campestre). Os usos que podem se constituir como 

barreiras demandam grandes adaptações ou grandes perdas econômicas, por se tratarem de 

áreas primordiais em termos de logística para circulação de pessoas e mercadorias, ou ainda 

as áreas urbanas, pois determinadas desapropriações poderiam emanar conflitos sociais, além 

de exigirem grandes adaptações para serem utilizadas para projetos voltados à conectividade 

estrutural da paisagem. 

 Tomando por base os usos do solo existentes na área de estudo, a ponderação das 

classes que compõem o mapa de potencialidade socioeconômica se deu da seguinte forma: a 

classe denominada de potencialidade "Muito Baixa" (peso 0,2) inclui os usos rodovia e área 

urbana (sede municipal, povoados e ocupação turística); a classe de potencialidade "Baixa" 

(peso 0,4) abarca os as estradas não pavimentadas, que geralmente se localizam entre as 

plantações de cana-de açúcar; a classe potencialidade "Média" (peso 0,6) corresponde aos 

usos do solo associados às culturas permanentes ou temporárias; a classe "Alta" (peso 1,0) 

agrupa os usos que apresentam o maior potencial para a implantação de Corredores 

Ecológicos, que na área de estudo estão atrelados às áreas de solo exposto ou de vegetação 
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secundária herbácea/campestre. A classe denominada "Não aplicável" representa os 

ambientes que não são propícios para fins de estabelecimento de conectividade estrutural, 

além dos fragmentos existentes na área. A Figura 42 representa a conformação dessas classes 

no município de Tibau do Sul/RN. 

 

Figura 42: Mapa de potencialidade socioeconômica do uso do solo à conectividade de fragmentos 
florestais em Tibau do Sul/RN 

 
 

 A paisagem do município de Tibau do Sul/RN é predominantemente agrícola (culturas 

permanente e temporária), em razão disso o uso do solo destinado à agricultura ocupa a maior 

parte da área de estudo, refletindo assim no resultado referente à potencialidade econômica do 

uso do solo para a implantação de Corredores Ecológicos.  A classe de potencialidade 
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"Média" é quantitativamente preponderante em relação às outras classes. A classe "Alta", que 

representa os melhores usos para conectividade considerados pelo modelo, ocupa também 

uma grande porção de área do município. Assim sendo, no tocante ao uso do solo as 

evidências indicam que existem potencialidades consideráveis para o estabelecimento de 

Corredores Ecológicos. No entanto, é importante ressaltar que embora sejam usos 

compreendidos como de alta potencialidade, não significa necessariamente afirmar que a 

utilização dessas áreas para a Implantação de Corredores Ecológicos não está sujeita a 

conflitos de interesses entre proprietários de terras e Poder Público, por exemplo.  

 O preço da terra pode se constituir como um proeminente parâmetro de avaliação no 

que diz respeito a seleção de áreas potenciais para a criação de Corredores Ecológicos. Neste 

sentido, após consulta junto à Secretaria de Administração, Tributação e Finanças constatou-

se que, de forma geral, o preço da terra no município varia de acordo com a situação da terra 

(urbana ou rural), onde as terras situadas na área rural possuem menores valores e no âmbito 

da área estabelecida como urbana, existem distinções, uma vez que o distrito de Pipa 

apresenta o maior valor do solo, seguido da área denominada de "expansão urbana" e da área 

da sede municipal. 

 Assim sendo, as classes de preço da terra foram construídas de acordo com os 

seguintes agrupamentos: na classe "Muito baixo" estão as terras situadas na área rural; na 

classe "Baixo" estão as terras situadas na área rural, mas em povoados; na classe "Médio" 

estão reunidas as terras da sede municipal; na classe "Alto" estão reunidos as terras referentes 

à área de expansão urbana e por fim, à classe "Muito Alto" pertencem os terrenos situados no 

distrito de Pipa. 

 A distribuição das classes de preço da terra pode ser visualizada na Figura 43. A 

predominância é da classe de preço de terra "Muito baixo", uma vez que o município é em 

grande parte rural. Outro ponto a se destacar refere-se à abrangência da classe "Alto", 

composta pela área de expansão urbana, visto que embora essa área possua características 

eminentemente rurais, é considerada  como urbana pela Plano Diretor do município.  
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Figura 43: Classes de preço da terra em Tibau do Sul/RN 

 
 

 Para a geração do mapa de áreas socioeconomicamente potenciais para a implantação 

de Corredores Ecológicos (Figura 44), os PI's de uso do solo e preço da terra foram 

combinados utilizando Inferência por Média ponderada, na qual por meio da técnica AHP, os 

referidos mapas foram ponderados, de acordo com a sua importância para o objetivo do 

modelo. O PI de preço da terra foi considerado "ligeiramente mais importante" que o PI de 

uso do solo, culminando na ponderação de 0,75 para o primeiro e 0,25 para o segundo. 
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Figura 44: Mapa de potencialidade socioeconômica para implantação de Corredores Ecológicos 
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 O mapeamento resultante da aplicação da Inferência Geográfica por Média Ponderada 

apresenta 5 classes de potencialidade socioeconômica: "Muito baixa", "Baixa", "Média", 

"Alta", "Muito Alta". 

 A classe "Muito baixa" ocupa a menor área entre as classes de potencialidade 

socioeconômica (1%) e é representada basicamente pela ocupação referente ao distrito de 

Pipa (Figura 45), que por sua vez reúne condições de preço da terra e uso do solo (urbano) 

bastante desfavoráveis para fins de implantação de Corredores Ecológicos. 

 

 
Figura 45: Vista parcial do distrito de Pipa (Área de potencialidade socioeconômica "Muito baixa" 

para delimitação de corredores ecológicos) 

 
Foto: IDEMA (2010). 

 

 

 Na classe de potencialidade socioeconômica denominada "Baixa" são abrangidas, de 

forma geral, as áreas ocupadas por atividade urbana/turística situadas na faixa chamada de 

"expansão urbana" e corresponde a 1,42 % da área de estudo. A praia de Sibaúma, localizada 

na porção sul do município, é onde está concentrada a maior porção de área inserida nessa 

classificação de potencialidade socioeconômica. A Figura 46 mostra a ocupação da área de 

expansão urbana pela atividade turística, através de pousadas, hotéis e resorts, que se constitui 

como exemplo da classe de potencialidade socioeconômica "Baixa". 
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Figura 46: Exemplo de área incluída na classe de potencialidade socioeconômica "Baixa" para 

delimitação de corredores ecológicos 

  
Foto: IDEMA (2010). 

 

 Na classe de potencialidade socioeconômica "Média" são abarcadas, de maneira geral, 

as áreas localizadas na faixa de expansão urbana ou sede municipal, que apresentam usos 

relacionados à agricultura (cultura permanente, cultura temporária) e vegetação secundária 

herbácea/campestre. A Figura 47 mostra uma área de vegetação campestre situada em área de 

expansão urbana. 

 
Figura 47: Exemplo de área classificada como de potencialidade socioeconômica "Média" 

 
Foto: Francicélio Mendonça. Jan/2013. 
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 A classe "Alta" contempla os povoados rurais, no entanto tal resultado se deu, devido 

à prevalência do PI de preço da terra sobre o PI de uso do solo. Com isso, as áreas de 

povoados rurais por apresentarem preço da terra não muito elevado, receberam ponderação 

final compatível com essa classe de potencialidade socioeconômica. No entanto, cabe 

ressaltar que embora o mapeamento indique uma alta potencialidade socioeconômica para 

essas áreas, isso não implica em grandes facilidades de utilização das mesmas com a 

finalidade de implantação de Corredores Ecológicos, pois apesar dessas áreas não possuírem 

altos preços de terra, exigem atenção especial do ponto de vista de ajuda social e sua 

utilização para fins de conectividade estrutural poderia representar grandes conflitos sob a 

econômica (desapropriações, etc). 

 A classe "Muito Alta" é quantitativamente a maior área entre as classes de 

potencialidade socioeconômica, ocupando 38,65% da área do município. Na referida 

classificação estão incluídas as áreas situadas em área rural com usos associados às culturas 

temporária ou permanente, estradas não pavimentadas e vegetação secundária 

herbácea/campestre ( Figura 48). 

 

Figura 48: Exemplos de áreas classificadas como de potencialidade socioeconômica "Muito Alta" 

   
Fotos: Vítor Hugo Campelo Pereira. Jan/2013. 

 

 Em relação à classe "Muito Alta" é importante destacar que embora a mesma 

compreenda as áreas como o mais alto nível de potencialidade socioeconômica para o modelo 

proposto, a sua efetiva utilização para fins de estabelecimento de conectividade estrutural 
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entre fragmentos necessita de adaptações na estrutura da paisagem, que por sua vez podem 

representar conflitos, principalmente com os proprietários de terras.  

 A implantação de Corredores Ecológicos nas áreas da classe "Muito Alta" do 

município pode implicar em redução de áreas plantadas, ao passo que também podem 

demandar adequações no que tange às estradas não pavimentadas que cruzam o município. 

Essas adequações podem estar relacionadas a interrupção de percursos das mesmas,  

instalação de redutores de velocidade, desvios, ou ainda construção de corredores soerguidos 

ou subterrâneos, conforme mostra a Figura 49. 

 

Figura 49: Exemplo de Corredores Ecológicos adaptados à rodovias no Canadá. (A) Corredor 
soerguido. (B) Corredor subterrâneo 

 
Fonte: Adaptado de Clevenger e Huijser (2011). 

 

 Ao abordar a paisagem sob a perspectiva socioeconômica, a complexidade inerente é 

bastante considerável, uma vez que existem muitos interesses envolvidos no uso da terra. É 

preciso conscientizar proprietários de terra e o próprio Poder Público em relação às benesses 

dessa alternativa de conservação da biodiversidade.  

  

A 
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3.2.1 Cenário 2 

 

 O Cenário 2 envolve o estabelecimento de Corredores Ecológicos, baseados na 

ocupação prioritária de áreas que apresentam de maneira combinada, boas condições de 

cobertura do solo e preço da terra. 

 O referido Cenário caracteriza-se pela proposição de caminhos de interligação entre 

fragmentos, sobretudo, a partir da proposição das menores rotas, visando obter em cada 

interligação o menor custo acumulado. Ou seja, quanto mais curto o caminho de ligação e 

quanto menor for o preço da terra menor será o custo acumulado em uma determinada rota de 

interligação. 

 A área abrangida por todos os Corredores Ecológicos contidos neste Cenário é de 

239,83 hectares, o que equivale a 2,35% da área total do município. No tocante a 

potencialidade socioeconômica, grande parte da área ocupada pelos corredores do Cenário 

(49,27%) está incluída na classe de potencialidade "Muito Alta". (Ver Gráfico 2).  

 

 
Gráfico 2: Área ocupada pelos Corredores Ecológicos do Cenário 2, de acordo com as classes de 

potencialidade socioeconômica 

 

  

 A cobertura do solo predominante ocupada pela proposta é de cultura temporária 

(106,63 hectares). Além disso  52,42 hectares (21,89%)  dos Corredores propostos pelo 

referido Cenário são de áreas protegidas por lei.  A Figura 50 mostra a distribuição dos 

Corredores Ecológicos do Cenário 2. 
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Figura 50: Cenário 2 - Estabelecimento de Corredores Ecológicos com base no potencial socioeconômico em Tibau do Sul/RN 
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 Esse Cenário apresenta como característica marcante as rotas retilíneas, em razão da 

proposição de caminhos mais curtos para redução do custo.   A viabilidade de um 

projeto dessa natureza pode estar diretamente associada ao seu custo, pois em muitos casos 

podem ser imprescindíveis diversas adaptações na conformação da cobertura da terra, e pode 

haver necessidade de compras, permutas ou acordos para obtenção de determinadas porções 

de terra, o que pode dificultar ou restringir algumas implantações. 

 No entanto, cabe ressaltar que embora o Cenário 2 apresente vantagens, sobretudo em 

relação ao custo provável das propostas de delimitação, o mesmo possui fragilidades, 

especialmente atreladas a conflitos com elementos inerentes à cobertura da terra, uma vez que 

a utilização da opção de menor custo acumulado para as rotas, pode não implicar em alguns 

casos, na opção de menor gasto, pois as possíveis adaptações nas formas da cobertura da terra 

podem demandar despesas maiores do que as despesas inerentes ao preço da terra utilizada 

para a  implantação dos Corredores Ecológicos. 

 Assim sendo, a aplicação da estratégia de menor rota (menor custo acumulado) para 

interligação de fragmentos é indicada nos casos em que os elementos da cobertura da terra 

envolvidos não se constituem como elementos que dificultam o estabelecimento da 

conectividade estrutural. Sendo, portanto, recomendável nesses casos uma análise minuciosa 

das possibilidades de rotas, de modo a escolher a opção que ofereça uma melhor relação custo 

x benefício. Além disso, provavelmente, seriam necessários acordos entre Poder Público e 

proprietários de terra, de modo a amenizar possíveis perdas financeiras destes. 
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 3.3 Modelo Legislativo 

 

 O Modelo Legislativo fundamenta-se na possibilidade de utilização das áreas 

resguardadas pela legislação ambiental para a implantação de Corredores Ecológicos. Assim 

sendo, foram selecionados e delimitados ambientes protegidos pelas legislações ambientais 

nos âmbitos federal, municipal e estadual no contexto da área de estudo. 

 No âmbito municipal, a referência legislativa adotada é a Lei Municipal Nº 383/2008 

(Código Municipal de Meio Ambiente de Tibau do Sul/RN). Na referida lei, os ambientes 

protegidos considerados são: faixas de 100m, 200m e 300m de largura no entorno de todo o 

Parque Estadual da Mata da Pipa (PEMP); Corredores Ecológicos (faixa de 50m às margens 

dos rios interiores, contada a partir da maior cheia) e áreas de controle de erosão e 

manutenção de exultórios 

 No âmbito estadual, os ambientes protegidos estão previstos no Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Litoral Oriental do Rio Grande do Norte (Lei Nº 7.871/2000) e no 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (Lei Nº 6.950/1996): Manguezal em toda a sua 

extensão; lagoas e demais mananciais, Mata Atlântica; dunas vegetadas ou não; restingas; 

brejos e áreas úmidas. 

 No âmbito federal, a legislação base é o Código Florestal (Leis Nº 12.651/2012 e Nº 

12.727/2012). Os ambientes presentes nessas leis e considerados pelo Modelo Ambiental são: 

faixa de 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 

metros de largura; encostas ou partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 

100% (cem por cento) na linha de maior declive; restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues; manguezais, em toda a sua extensão; bordas dos tabuleiros ou 

chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em 

projeções horizontais. 

 Faz-se necessária uma breve caracterização sobre alguns dos ambientes supracitados, a 

destacar: faixas de distância no entorno do PEMP, Corredores Ecológicos, brejos e áreas 

úmidas, áreas de controle à erosão e manutenção de exultórios, manguezais, faixa de 50 m ao 

longo de rios que tenham de 10m a 50m de largura e as bordas de tabuleiro. 

 As faixas de distância no entorno do PEMP dizem respeito a áreas que apresentam 

ressalvas quanto a seu uso. As faixas de 100m, 200m, 300m são denominadas de uso intenso, 

uso semi-intenso e externa, respectivamente. Constituindo áreas que possuem restrições 

quanto a seu uso, que aumentam nas faixas mais próximas ao PEMP.  
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 Os Corredores Ecológicos concebidos pelo Código Municipal de Meio Ambiente de 

Tibau do Sul (CMMTS) são áreas que ocupam faixas de 50m às margens dos rios interiores, 

contadas a partir da maior cheia, sendo a conservação dessas áreas de responsabilidade tanto 

do Poder Público quanto dos proprietários particulares de terra.  As áreas de controle à 

erosão e manutenção de exultórios são espacialmente equivalentes às planícies fluviais / áreas 

úmidas e de brejo, que por sua vez se constituem como ambientes periodicamente inundáveis, 

localizados ao longo de rios ou em topografias baixas e planas. 

 Os manguezais correspondem a ecossistemas litorâneos que ocorrem "em terrenos 

baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se 

associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência 

fluviomarinha" (BRASIL, 2012).  

 As faixas de 50m ao longo dos rios que tenham de 10m a 50m de largura 

(característico da área de estudo) são consideradas Áreas de Preservação Permanente (APP), 

cujo regime de proteção é integral. Cabe destacar que no mapeamento realizado, essas áreas 

foram englobadas pelas áreas úmidas e de brejo. 

 As bordas de Tabuleiro correspondem à linha de ruptura do relevo inerente aos 

Tabuleiros Costeiro. Essa área deve ser delimitada e protegida levando em consideração a 

faixa equivalente a 100m partindo da referida linha de ruptura de relevo em direção ao 

continente. A Tabela 08 representa as áreas ocupadas pelos ambientes protegidos presentes no 

município e a Figura 51 mostra a distribuição das mesmas.  As áreas protegidas ocupam 

44,62% da área de estudo. Os ambientes protegidos que ocupam as maior áreas são as dunas 

vegetadas ou não e os brejos e áreas úmidas.  

 Em relação ao nível de proteção das áreas consideradas pelo modelo, todas se 

constituem como ambientes de proteção integral, com exceção das faixas de 100m, 200m, 

300m no entorno do PEMP, que possuem proteção gradativa, sendo tão mais intensa quanto 

mais próximo do Parque.  

 A Figura 51 representa a distribuição de todas os ambientes protegidos pelas 

legislações ambientais nas esferas municipal, estadual e federal e que compõem o Cenário 3 

referente à proposição de rotas de ligação entre fragmentos, tomando por base tais ambientes. 
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Figura 51: Áreas protegidas pela legislação ambiental no município e que foram consideradas pelo modelo legislativo 
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Figura 52: Áreas protegidas por lei no município de Tibau do Sul/RN 
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3.3.1 Cenário 3 

 

 O Cenário 3 é composto por propostas de Corredores Ecológicos utilizando 

prioritariamente áreas protegidas pela legislação ambiental nas esferas municipal, estadual e 

federal. 

 Neste Cenário, a interligação entre fragmentos foi realizada através de áreas 

resguardas pela legislação ambiental. Nos casos em que a utilização de áreas protegidas não 

foi possível, os fragmentos ficaram sem conexão. Além disso, cabe ressaltar que para a o 

estabelecimento de conectividade entre alguns fragmentos foi delineada a partir de mais de 

uma possibilidade/rota. 

 A área de abrangência pelos Corredores do Cenário 3 é de 250, 53 hectares (2,46% da 

área total do município), sendo 105,52 hectares ocupados por áreas protegidas pela legislação 

(ver Gráfico 3) , sendo o Corredor Ecológico o principal ambiente protegido por lei utilizado 

nas proposições para o estabelecimento de conectividade estrutural . Vale reforçar que o 

referido ambiente está previsto pela legislação municipal (Código de Meio Ambiente de 

Tibau do Sul/RN). 

 

Gráfico 3: Área ocupada pelos Corredores Ecológicos do Cenário 2, de acordo com os ambientes 

protegidos por lei  

 

 

 A cobertura do solo utilizada para ligação entre fragmentos é predominantemente de 

vegetação secundária herbácea/campestre (71, 40 hectares). Em relação à potencialidade 

socioeconômica, grande parte da área ocupada pelas proposições do Cenário está incluída na 

classe "Média", enquanto que no que diz respeito à potencialidade à erosão, a ocupação é 

maior nas áreas da classe de Médio potencial à erosão (165,65 hectares). A Figura 53 mostra a 

distribuição dos Corredores Ecológicos propostos pelo Cenário 3. 
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Figura 53: Cenário 3 - Estabelecimento de Corredores Ecológicos com base em áreas protegidas pela legislação em Tibau do Sul/RN 
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 Analisando as propostas de Corredores Ecológicos presentes no Cenário 3, verifica-se 

que existe uma grande potencialidade no que se refere ao uso das áreas úmidas e de brejos e 

das faixas localizadas no entorno dessas áreas (Corredores Ecológicos, segundo a legislação 

municipal) para fins de conectividade estrutural entre fragmentos situados nas proximidades 

das mesmas.  

 É importante destacar que a utilização desse tipo de área para a implantação de 

Corredores Ecológicos pode se constituir em uma forma de proteção de ambientes frágeis, 

como são tais ambientes úmidos, ao passo que também aumenta-se a conectividade da 

paisagem. Além disso, as faixas de proteção no entorno do PEMP também apresentam 

relevante potencial de utilização para este fim, pois podem exercer funções de Corredor 

Ecológico e também servirem como zona de amortecimento em relação á pressão antrópica 

sobre o Parque. 

 Na área de estudo, em ambientes protegidos, foram encontrados usos do solo 

incompatíveis com o que rege a legislação pertinente. Existem por exemplo áreas de dunas 

ocupadas por culturas temporárias, bem como áreas úmidas, brejos e outras áreas que 

deveriam ter a presença de Corredores Ecológicos, mas são ocupadas, sobretudo pela cultura 

temporária da cana-de-açúcar. 

 Dentre as alternativas de construção de conectividade entre fragmentos (corredores 

ecológicos), a utilização das áreas protegidas pela legislação ambiental  se constitui como a 

alternativa mais adequada, uma vez que não implica na construção de acordos de 

sensibilização junto a proprietários de terra, mas apenas se exigirá o cumprimento da 

legislação. 

 No que concerne às fragilidades das propostas de delimitação de Corredores 

Ecológicos presentes no Cenário 3, é possível constatar que embora seja bastante consistente 

a possibilidade de utilização de áreas protegidas por lei para fins de conectividade estrutural, 

nem sempre essas áreas estarão presentes nas proximidades de fragmentos, o que 

possibilitaria a realização de poucas conexões. 
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3.4 Modelo Integrado 

 

 O Modelo Integrado foi concebido baseado na seleção de áreas potenciais para 

implantação de Corredores Ecológicos a partir de critérios físico-ambientais (potencialidade à 

erosão), socioeconômicos (potencialidade socioeconômica atrelada a cobertura e preço da 

terra) e legislativos (potencialidade legislativa associada às áreas protegidas por lei), que 

permitiram, isoladamente, a construção dos cenários apresentados anteriormente.  

 Foram selecionadas as áreas de mais alto potencial segundo as referidas perspectivas. 

A distribuição quantitativa das mesmas está presente no Gráfico xx. É importante ressaltar 

que em alguns casos,  há sobreposição entre essas áreas. 

 

Gráfico 4: Áreas potenciais indicadas pelo Modelo Integrado, segundo as classes de potencialidade 

 

 

 As áreas que apresentam alta potencialidade socioeconômica constituem grande parte 

do modelo. Tal fato se deve, sobretudo, ao fato de o Modelo Socioeconômico considerar as  

áreas rurais como de alto potencial para a implantação de Corredores Ecológicos, áreas essas 

predominantes na área de estudo. A Figura 54 diz respeito ao mapa resultante do Modelo 

Integrado e que servirá de base para a composição do Cenário 4 
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Figura 54: Mapa de potencialidade para a implantação de Corredores Ecológicos sob uma perspectiva 

integrada 
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3.4.1 Cenário 4 

 O  Cenário 4 é composto por propostas de interligação entre fragmentos, seguindo 

rotas que utilizam prioritariamente áreas que foram  classificadas pelos modelos indicados 

anteriormente. 

  No referido Cenário, em cada proposta de Corredor Ecológico podem estar presentes 

áreas que apresentam , de forma combinada, as potencialidades supracitadas. Os Corredores 

propostos podem ser constituídos de um ou mais tipos de potencialidade. Ou seja, um único 

corredor pode perpassar áreas que apresentem, agrupadas ou não, as potencialidades 

ambiental, socioeconômica e legislativa. Além disso, cabe ressaltar que para um mesmo par 

de fragmento pode haver mais de uma possibilidade de conexão. 

 A área total compreendida pelas proposições desse Cenário foi de 395,08 hectares 

sendo predominantemente ocupada por ambientes potenciais  a erosão. Os referidos 

ambientes contribuíram com a delimitação de 19 Corredores Ecológicos, com a utilização de 

213,78 hectares, ocupando principalmente áreas que apresentam cobertura do solo de 

vegetação secundária herbácea/campestre. Os Corredores baseados nas áreas de 

potencialidade socioeconômica abrangem  89,40  hectares, ocupando principalmente 

cobertura do solo associada a cultura temporária (cana-de-açúcar). Os Corredores baseados 

em áreas legalmente protegidas abarcam uma área de 91,90 hectares, estando atrelados, 

sobretudo à áreas úmidas, brejos e dunas. 

 

Gráfico 4: Área ocupada pelos Corredores Ecológicos do Cenário 4, segundo o tipo de potencialidade 
associada 

 

  

 A Figura 55 representa a distribuição dos Corredores Ecológicos propostos pelo 

Cenário. É importante notar que nos casos em que entre fragmentos não existia altas 

potencialidade sob as perspectivas ambiental e legislativa, optou-se pela perspectiva 

socioeconômica, através dos estabelecimento das menores rotas (menor custo acumulado).
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Figura 55: Cenário 4 - Estabelecimento de Corredores Ecológicos com base em uma perspectiva integrada 
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 O Modelo Integrado/Cenário 4 concebe a paisagem a partir de um viés integrativo das 

potencialidades ambientais, socioeconômicas e legislativas. Comparando o referido Modelo 

com os anteriores, os resultados evidenciam que a partir de uma perspectiva integrada, as 

potencialidades inerentes à paisagem podem ser melhor aproveitadas, implicando em um 

maior número de conexões entre fragmentos. 

 A possibilidade de criação de corredores a partir de múltiplos critérios oferece um 

prisma de opções que possivelmente não seria obtido caso a análise não se desse a partir da 

avaliação de critérios de diferentes tipologias. 

 Neste sentido, uma das grandes vantagens do Modelo Integrado/Cenário 4 em relação 

aos modelos expostos anteriormente, refere-se à possibilidade de estabelecimento de 

conectividade estrutural combinando em um único corredor diversos aspectos. Em outras 

palavras, pode-se dizer que a partir de um único Corredor Ecológico, reduzir a ação de 

determinados processos erosivos, proteger áreas ambientalmente frágeis e também aumentar a 

conectividade da paisagem e por conseguinte influenciando positivamente no que diz respeito 

à conservação da biodiversidade. 

 A fragilidade do Cenário está relacionada com a composição socioeconômica, pois a 

interligação entre as menores rotas ou menor custo total acumulado não necessariamente é a 

melhor opção do ponto de vista financeiro, visto que embora algumas rotas sugeridas ocupem 

quantitativos menores de  terras por perfazerem os caminhos mais curtos entre fragmentos, 

seriam essenciais algumas adaptações sobre a cobertura da terra, que poderiam demandar 

gastos maiores até do que o valor das terras utilizadas para fins de conectividade estrutural. 

Com isso, seriam necessárias análises mais minuciosas, em escalas cartográficas maiores, 

visando conciliar, de maneira adequada, economia e conservação ambiental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A metodologia empregada para indicação de áreas potencias para a implantação de 

Corredores Ecológicos mostrou-se eficiente, sobretudo, em relação a sua contribuição ao 

processo de tomada de decisão inerente a essa estratégia de conservação da biodiversidade. 

 O modelo ambiental tem relevante importância, pois indica áreas que carecem de 

conservação, em razão de sua potencialidade a processos erosivos, no entanto, a utilização 

dessas áreas pode demandar conflitos, uma vez que em alguns casos estão situadas em 

terrenos privados, sendo necessárias iniciativas voltadas à conscientização tanto do Poder 

Público quanto dos proprietários, visando demonstrar a importância da conservação dessas 

áreas. Destaca-se também que outra possibilidade bastante promissora a ser inserida no 

modelo ambiental diz respeito a utilização de dados sobre aptidão agrícola, de modo que as 

áreas que apresentassem baixa aptidão, poderiam ser utilizadas para o estabelecimento de 

conectividade estrutural entre fragmentos. 

 O modelo socioeconômico é modelo que carece de mais ajustes, seja em relação a 

inserção de mais dados, como o preço bruto dos terrenos, pois assim seria possível obter 

estimativas relativas ao preço que cada Corredor Ecológico demandaria; seja pela adoção de 

ponderações ou técnicas de Inferência Geográfica diferentes. A opção pelo uso da menor rota 

pode não consistir na opção mais adequada, pois simplifica bastante o processo de tomada de 

decisão, mas em termos práticos, pode apresentar baixa aplicabilidade. 

 O modelo legislativo apresentou relevante aplicabilidade, pois a área de estudo possui 

diversos ambientes legalmente protegidos. As propostas de delimitação presentes nesse 

modelo são bastante proeminentes, pois ao passo que ajudam na conservação desses 

ambientes, aumentam a conectividade entre fragmentos. Entretanto, a consideração apenas de 

critérios relacionados á legislação ambiental não contempla totalmente as potencialidades 

presentes na paisagem, pois quando não houver esse tipo de ambiente entre fragmentos, a 

conexão entre os mesmo não será realizada. 

 Dentre os modelos elaborados, o integrado se constituiu como a melhor opção, pois 

possibilitou a interligação de um número maior de fragmentos a partir de um melhor 

aproveitamento das potencialidades presentes na paisagem. 

 A aplicação das técnicas de Inferência Geográfica (Inferência booleana, Média 

ponderada e fuzzy) e sua aplicação para a indicação de áreas potenciais para o 

estabelecimento de conectividade estrutural mostrou-se satisfatória, principalmente em 

relação ao emprego da Inferência Booleana para a construção do modelo ambiental. A média 
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ponderada, utilizada no modelo socioeconômico é passível de críticas, sobretudo em razão 

dos julgamentos necessários para a determinação dos pesos dos PIs e de suas classes. A 

Inferência Fuzzy apresentou boa aplicação para a seleção das áreas com mais alto potencial 

sob as perspectivas ambiental, legislativa e socioeconômica, no entanto, umas das principais 

características dessa inferência, o mapeamento com classes imprecisas, sem quebras abruptas 

não foi contemplada satisfatoriamente. 

 Os resultados evidenciaram a complexidade do processo de decisão voltado a seleção 

de áreas potenciais para a implantação de Corredores Ecológicos, sendo por isso 

imprescindível a análise da paisagem sob uma perspectiva integrada, considerando aspectos 

naturais e antrópicos, sendo essa visão uma das principais contribuições da Geografia em se 

tratando de atividades dessa natureza. 

 Além disso, vale destacar que em razão das características da área de estudo, bem 

como das concepções do tomador de decisão, novos critérios podem ser considerados, novas 

formas de combinação entre os mesmos podem ser adotadas e novos resultados podem ser 

obtidos. 

 Por último, ressalta-se a importância de estudos para a indicação de áreas potenciais 

para o estabelecimento de conectividade estrutural no que tange aos biomas brasileiros, tendo 

em vista que as iniciativas governamentais direcionadas aos Corredores Ecológicos são muito 

incipientes, sobretudo do ponto de vista metodológico, pois não elucidam de maneira 

satisfatória os critérios, fatores, elementos que devem estar presentes em iniciativas dessa 

natureza. Levando em consideração a situação atual e as perspectivas futuras da fragmentação 

dos biomas brasileiros, ações voltadas não somente a criação de Unidades de Conservação, 

mas também voltadas a criação de redes de corredores, assumem caráter de urgência, no 

sentido de contribuir com a conservação da biodiversidade. 

  



145 
 

REFERÊNCIAS 

 

ANDREA, C; GIOVANNI, R. Spatial Analysis, Decision Support Systems (DSS) and land 

Use Design: the Case-Study of Antique Viability System in San Martino Valley (Lombardy, 

Italy). In: ERSA Congress. Anais..Porto/PT, 2004. 

AKASHI JUNIOR, José; CASTRO, Selma Simões de. Corredores de biodiversidade como 

meios de conservação ecossistêmica em larga escala no Brasil: uma discussão introdutória ao 

tema. Revista Brasilira de Ciências Ambientais, n. 15, p.20-28, mar. 2012. 

ALEIXO, Alexandre; ALBERNAZ, Ana Luisa Mangabeira Kerti; VIVEIROS GRELLE, 

Carlos Eduardo; VALE, Mariana Moncassim; RANGEL, Thiago Fernando. Mudanças 

Climáticas e a Biodiversidade dos Biomas Brasileiros: Passado, Presente e Futuro. Natureza 

& Conservação, v. 8, n. 2, p. 194-196, Dec. 2010 

ALMEIDA, A; et al. Análise sobre a fragmentação dos remanescentes de Mata Atlântica na 

APA do Pratigi para identificar as áreas com maiores potenciais para a construção de 

corredores ecológicos baseados no método AHP. Agirás, v.2, n.3, Ago/Nov, 2010. 

ALONSO, André Chein. Delineamento e avaliação de corredores lineares multi-

habitat: estudo de caso com bugio-ruivo (Alouatta clamitans) em mosaico urbano-rural. 

2010. 66 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado em Ecologia, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010. 

ALVES, H. S. R. Identificação de bioindicadores e planejamento de mini-corredores 

ecológicos na área de proteção ambiental costa de Itacaré/Serra Grande, Bahia. 2007, 

113 f. Dissertação (Mestrado) - UESC, Ilhéus, Bahia. 2007. 

AMORIM, R. R.. Um Novo Olhar Na Geografia para os Conceitos e Aplicações de 

Geossistemas, Sistemas Antrópicos e Sistemas Ambientais. Caminhos de Geografia 

Uberlândia, Uberlândia, v. 13, n. 41, p.80-101, mar. 2012. 

 

ANJOS, Hermés Oliveira Dos. Riscos Ambientais na Delimitação de Áreas Potenciais 

para Corredores Ecológicos na Sub-bacia Hidrográfica do Rio das Almas (Goiás). 2008. 

297 f. Tese (Doutorado) - Curso de Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia 

Florestal, Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 

ARRUDA, M.B. Corredores ecológicos do Brasil - gestão integrada de ecossistemas. In: 

GALINKIN, M.; DIAS, A.; LATRUBESSE, E.M.; SCARDUA, F.P.; MENDONÇA, A.F. 

ARRUDA, M.B (Orgs.). Corredores ecológicos: uma abordagem integradora de 

ecossistemas no Brasil. Brasilia: IBAMA, 2004. 

AYRES, José Márcio. Os corredores ecológicos das florestas tropicais do Brasil. Belém: 

Sociedade Civil Mamirauá, 2005. 

BENNETT, Andrew F. Linkages in the Landscape: The Role of Corridors and Connectivity 

in Wildlife Conservation. Melbourne: The World Conservation Union, 2003. 

BENNETT, Graham; MULONGOY, Kalemani Jo. Review of Experience with Ecological 

Networks, Corridors and Buffer Zones. 23. ed. Montreal: Secretariat Of The Convention 

On Biological Diversity, 2006. 100 p. (Technical Series). 



146 
 

BERGHER, Idalúcia Schimith. Estratégias para edificação de micro-corredores ecológicos 

entre fragmentos de Mata Atlântica no Sul do Espírito Santo. 2008. 108 f. Dissertação 

(Mestrado) - Departamento de Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Espírito 

Santo, Alegre, 2008. 

BERNACCI, L.C., FRANCO, G.A.D.C., ÁRBOCZ, G.F., CATHARINO, E.L.M., 

DURIGAN, G. & METZGER, J.P. O efeito da fragmentação florestal na composição e 

riqueza de árvores na região da Reserva Morro Grande (Planalto de Ibiúna, SP). Rev. Inst. 

Florest. 18(1):121-166, 2006. 

BERTALANFFY, L. V. Teoria geral dos sistemas. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1968 

BERTONI, J; LOMBARDI NETO. Conservação do Solo. Piracicaba: Livroceres, 1985. 

 

BERTRAND, G. Paisagem e geografia física global. Esboço metodológico. Revista RA´E 

GA, Curitiba, Editora UFPR. n. 8, p. 141 – 152, 2004. 

 

BOITANI, L. et al. Ecological Networks as Conceptual Frameworks or Operational Tools in 

Conservation. Conservation Biology, v. 21, n. 6, p.1414-1422, 16 jul. 2007. 

BOLÓS, M.I.C. Problemática actual de los estudios de paisaje integrado. Revista de 

Geografia. Barcelona, v. 15, n. 1-2., p. 45-68, 1981.  

 

BOLÓS, M; et. al. Manual de Ciencia del Paisaje: Teoria, métodos y aplicaciones. 

Barcelona, España: Masson, S.A., 1992. 

 

BRASIL. Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, 

III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

Natureza e dá outras providências. Diário Oficial da União: Brasília, 2000. 

______. Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; 

altera as Leis nos 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; 

revoga as Leis nos 4.771, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de 

agosto de 2001; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília - DF, 28 de mai. 

de 2012. p. 1. 

______. Lei n° 4771, de 15 de setembro de 1965. Institui o Código Florestal. Diário Oficial 

Da União, Brasília - DF, 28 de set. de 1965. Seção 1, p. 9529. 

______. O corredor central da mata atlântica: uma nova escala de conservação da 

biodiversidade. Brasília: Ministério do Meio Ambiente; Conservação Internacional, 2006. 

BURROUGH, P.A. & MCDONNELL, R.A. Principles of Geographic Information 

Systems. Oxford: Oxford University, 352 p., 1998. 

 

CALDAS, A.J.F. S. Geoprocessamento e análise ambiental para determinação de 

corredores de habitat na Serra da Concórdia, Vale do Paraíba- RJ. 2006. 110f. 

Dissertação (Mestrado) - Curso de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais, 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Florestas, Seropédica. 2006. 



147 
 

CALEGARI, L.; et al. Análise da dinâmica de fragmentos florestais no município de 

Carandaí, MG, para fins de restauração florestal. Rev. Árvore, v. 34, n. 5, p. 871-880, 2010.  

CÂMARA, C. et. al. Técnicas de Inferência Geográfica. In: CÂMARA, G.; DAVIS, C.; 

MONTEIRO, M.V.M. (Coords.), Introdução à Ciência da Geoinformação. São José dos 

Campos: INPE, p. 241-288, 2001. 

 

CÂMARA, G. et al. Anatomia de Sistemas de Informação Geográfica.  Rio de Janeiro: 

Geotec, 1996. 

 

CAMARA, I.G. 2005. Breve história da conservação da Mata Atlântica. Belo Horizonte: SOS 

Mata Atlântica/Conservação Internacional do Brasil. In: GALINDO-LEAL, C; CAMARA, 

I.G (Edt.) Mata Atlântica : biodiversidade, ameaças e perspectiva. Belo Horizonte: 

Conservação Internacional, 2005  

CARROLL, Carlos; McRAE, Brad H.; BROOKES, Allen. Use of Linkage Mapping and 

Centrality Analysis Across Habitat Gradients to Conserve Connectivity of Gray Wolf 

Populations in Western North America. Conservation Biology, v. 26, n. 1, p.78-87, 2012. 

CASES, Maria Olatz; FERREIRA, Leandro Valle. Síntese de experiências de corredores no 

Brasil. Brasília: MMA, Ibama. 2007. 

CAVALCANTI, Roberto Brandão. Estratégias de conservação em nível regional: priorização 

de áreas de corredores de biodiversidade. In: ROCHA, C. F. D. et al. Biologia da 

conservação: essências. São Carlos: Rima, 2006. 343-356. 

CERQUEIRA, R. et al. Fragmentação: alguns conceitos. In: RAMBALDI, Denise Marçal; 

OLIVEIRA, Daniela América Suárez de. Fragmentação de Ecossistemas: Causas, efeitos 

sobre a biodiversidade e recomendações de políticas públicas. Brasília: MMA/SBF, 2003. 

Cap. 1, p. 24-39. 

CESAR, A.; ZEILHOFER, P. Geoprocessamento no Planejamento de Corredores Ecológicos: 

Proposta para Ligação das Terras Indígenas Japuíra e Serra Morena. In: SIMPÓSIO 

BRASILEIRO DE CIÊNCIAS GEODÉSICAS E TECNOLOGIAS DA 

GEOINFORMAÇÃO, 3., 2010, Recife. Anais. Recife, 2010. CD-ROM. 

 

CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de sistemas ambientais. São Paulo: Edgar Blücher, 

1999. 

 

CONDEZ, T.H. Efeitos da floresta na diversidade e abundância de anfíbios anuros e lagartos 

de serrapilheira em uma paisagem do Planalto Atlântico de São Paulo.190f (Mestrado em 

Biotecnologia) - Instituto Butantan, São Paulo,  2008. 

 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (CONAMA). Resolução nº 9, de 24 de 

outubro de 1996. “Define corredor de vegetação entre remanescentes” como área de trânsito 

para a fauna. Brasília: Diário Oficial da União, 1996.  

CORRÊA, R.L; ROZENDAHL, Z. Apresentando leituras sobre paisagem, tempo e cultura. 

In: CORRÊA, R. L. & ROZENDAHL, Z. (orgs.). Paisagem, Tempo e Cultura. Rio de 

Janeiro: UERJ, 1998.123p. p.7-11 

 



148 
 

COSGROVE, D. A geografia está em toda parte: cultura e simbolismo nas paisagens 

humanas. In: CORRÊA, R.L.; ROSENDAHL, Z. (Orgs). Paisagem, tempo e cultura. 2. ed. 

Rio de Janeiro: UERJ, 2004. 

 

COSTA, C. Uma floresta de oportunidades: um novo olhar sobre a Mata Atlântica do 

Nordeste. Belo Horizonte: Conservação Internacional, 2012. 

DEAN, W. A ferro e fogo : a história e a devastação da Mata Atlântica brasileira. 1. ed. 

São Paulo: Cia. das Letras,1996. 

 

DRAMSTAD, W.E; OLSON, J.D; FORMAN, R.T.T. Landscape Ecology Principles in 

Landscape Architecture and land-use planning. Washington DC: Havard University 

Graduate School of Design, 1996. 

 

FAABORG, J. et al. Habitat fragmentation in the temperate zone. In: MARTIN, T.E.; 

FINCH, D. M. Ecology and management of neotropical birds: a synthesis and review of 

critical issues. New York: Oxford University Press, 1995. p. 357-380. 

 

FAHRIG, L. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. Annual Review Of Ecology, 

Evolution And Systematics, n. 34, p.487-515, nov. 2003. Disponível em: 

<http://www.unemat.br/prppg/ppgca/docs/disciplina/Fahrig2003.pdf>. Acesso em: 01 jun. 

2012. 

 

FAHRIG, Lenore. Effect of Habitat Fragmentation on the Extinction Threshold: A Synthesis. 

Ecological Applications, v. 12, n. 2, p.346-353, abr. 2012. Disponível em: 

<http://www.jstor.org/stable/3060946>. Acesso em: 01 jun. 2012. 

 

FERRARI, J. L. et al. Corredores ecológicos potenciais na sub-bacia hidrográfica do córrego 

Horizonte, Alegre-ES, indicados por meio de SIG. Rev. Bras. Ciênc. Agrár. Recife, v.7, n.1, 

p.133-141, 2012. 

 

FERREIRA, M.C. Considerações Teórico-Metodológicas sobre as origens e a inserção do 

Sistema de Informação Geográfica na Geografia. In: VITTE, A.C . (org.). Contribuições à 

história e à epistemologia da geografia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. 

 

FERREIRA, V.O. A abordagem da paisagem no âmbito dos estudos ambientais integrado: 

GeoTextos, vol. 6, n. 2, dez. 2010. 

 

FIGUEIREDO, W.M.B.; SILVA, J.M.C.; SOUZA, M.A. Biogeografia e a conservação 

da biodiversidade. In: ROCHA, C.F.D.; et al. Biologia da Conservação: Essências. São 

Carlos: Rima, 2006. 

 

FISCHER, Joern; LINDENMAYER, David B. Landscape modification and habitat 

fragmentation: a synthesis. Global Ecology And Biogeography, v. 16, p.265-280, 7 fev. 2007.  

 

FONSECA G.A.B. et al. Corredores de Biodiversidade: o corredor Central da Mata Atlântica. 

In: Corredores Ecológicos: uma abordagem integradora de ecossistemas no Brasil. 

Brasília; IBAMA. 2:47-66. 

 



149 
 

FORMAN, R T. T. Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1995. 656 p. 

 

FORMAN, R.T.T. Land Mosaics. Great Britain :Cambridge University Press, 1995. 

 

FROLOVA, M. A paisagem dos geógrafos russos: a evolução do olhar geográfico entre o 

século XIX e XX. Revista. RA´E GA, Curitiba, n. 13, p. 159-170, 2007. 

 

FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 

ESPACIAIS (INPE). ATLAS DOS REMANESCENTES FLORESTAIS DA MATA 

ATLÂNTICA PERÍODO 2008-2010. São Paulo, 2011. Disponível em: 

http://mapas.sosma.org.br/site_media/download/atlas_200810_relatorio%20final_versao2_jul

ho2011.pdf. Acesso em: 22 jan. 2012 

 

FURLAN, S.A; MALDONADO, W; NUNES, M. Corredores ecológicos da mata Atlântica: 

visão integradora do planejamento territorial no contínuo de Paranapiacaba - estado de São 

Paulo - Brasil. Revista Geográfica de América Central. N. 43, 2009 p. 49-78. 

GALINKIN, M.; et al. Projeto corredor ecológico Araguaia – Bananal. In: ARRUDA, M.B.; 

SÁ, L.F.S.N. (Orgs.) Corredores Ecológicos: Uma abordagem integradora de ecossistemas 

no Brasil. Brasília: IBAMA. 2004. p. 81-132. 

GANEM, R. S. Gestão integrada da biodiversidade: corredores, mosaicos e reservas da 

biosfera. In: GANEM, R. S. (org.). Conservação da biodiversidade: legislação e políticas 

públicas. Brasília: Câmara dos Deputados. 2010 

GANEM, R.S; DRUMMOND, J.A . Biologia da conservação: as bases científicas da proteção 

da biodiversidade  In: GANEM, R.S (org.). Conservação da biodiversidade : legislação e 

políticas públicas. Brasília : Câmara dos Deputados, 2010 

GIMENES, M.R; ANJOS, Luiz Dos. Efeitos da fragmentação florestal sobre as comunidades 

de aves. Acta Scientiarum: Biological Sciences, Maringá, v. 25, n. 2, p.391-402, 2003. 

Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciBiolSci/article/view/2030>. 

Acesso em: 1 jun. 2012. 

GUEDES, M.L.S., M.A. BATISTA, M. RAMALHO, H.M.B. FREITAS & E.M. SILVA. 

2005. Breve incursão sobre a biodiversidade da Mata Atlântica, p.39-92. In C.R. FRANKE, 

P.L.B. ROCHA, W. KLEIN & S.L. GOMES (orgs.), Mata Atlântica e biodiversidade. 

Salvador, Editora da UFBA, 476p.  

GURRUTXAGA,M; LOZANO, P.J; DEL BARRIO, G. GIS-based approach for 

incorporating the connectivity of ecological networks into regional planning. Journal for 

Nature Conservation, n.18, p. 318–326, 2010.  

HAILA, Y.  A conceptual genealogy of fragmentation research: from island biogeography to 

landscape ecology. Ecological Applications. n.12, 321–334, 2002. 

HAN OLFF, MARK E. RITCHIE. Fragmented nature: consequences for biodiversity 

Landscape and Urban Planning, n. 58, 2002. 

HERRMANN, G; MACHADO, R.B; MACEDO, D.R. Planejamento para a Conservação da 

Biodiversidade Regional: uma proposta metodológica para indicação de áreas prioritárias para 



150 
 

recuperação, formação de microcorredores e criação de unidades de conservação. In: 

HERRMANN, G. Incorporando a teoria ao planejamento regional da conservação: a 

experiência do corredor ecológico da Mantiqueira. Belo Horizonte: Valor Natural, 

2011.228p. 

HESS, G. R; FISCHER, R. A. Communicating clearly about conservations Corridors. 

Landscape and Urban Planning, v. 55, n. 2001, 2001. 

INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPT). 

Orientações para o combate à erosão no estado de São Paulo, Bacia do Pardo Grande. São 

Paulo: IPT, 1990. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA ( IBGE). Mata Atlântica: 

mapa da área de aplicação da lei nº 11.428 de 2006. Caracterização geral dos tipos de 

vegetação. Rio de Janeiro: IBGE, 2008. 

INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

(IBAMA). Corredores Ecológicos: experiências em planejamento e implementação. Brasília: 

Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Biodiversidade e Florestas (MMA), 2007. 

LANG, S., BLASCHKE, T. Análise de paisagem com SIG. São Paulo: Oficina de textos, 

2009. 

LAURANCE, W. F. et al. Tropical Forest Fragmentation: Synthesis of a Diverse and 

Dynamic Discipline. In: LAURENCE, Willian F. et al.Tropical Forest Remnants: Ecology, 

Management and Conservation of Fragmented Communities. Chicago: University Press, 

Chicago, 1997. Cap. 32, p. 502-514. 

LAURANCE, W.F. Theory meets reality: How habitat fragmentation research has 

transcended island biogeographic theory. Biological Conservation, v. 141, p.1731-1744, 7 jul. 

2008.  

LEITE, Julia Rodrigues. Corredores ecológicos na reserva da biosfera do cinturão verde 

de São Paulo: Possibilidades e Conflitos. 2012. Tese (Doutorado) - Faculdade de Arquitetura 

e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 

LIMA, Crisalda de Jesus dos Santos. Efeito da fragmentação e isolamento da paisagem na 

riqueza e composição de espécies de lagartos no reservatório de Tucuruí, Pará. Dissertação 

(Mestrado em Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais - 

Universidade Federal do Pará. 2008 

LIMA, Patrícia Barbosa.... Efeito da fragmentação na assembléia de herbáceas de uma área de 

floresta Atlântica do Nordeste do Brasil. Universidade Federal Rural de Pernambuco, 2012 

(dissertação de mestrado). 

LIMBERGER, L. Abordagem sistêmica e complexidade na geografia. Geografia, Londrina - 

v. 15, n. 2, p. 95 - 109 jul./dez. 2006. 

 

LOMBARD, A. T. et al. Designing conservation corridors in production landscapes: 

assessment methods, implementation issues, and lessons learned. Ecology And Society, v. 

15, n. 3, 2010. Disponível em: <http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss3/art7/>. Acesso 

em: 19 maio 2012. 



151 
 

LOUZADA, F.L.R.O; et al. Utilização de geotecnologia na delimitação de corredores 

ecológicos. In: SANTOS, A.R.; et al. (orgs.). Geotecnologias aplicadas aos recursos 

florestais.  Alegre/ES:CAUFES, 2012. 

MACIEL, L.V.B. Análise dos remanescentes do bioma Mata Atlântica no Estado do Rio 

Grande do Norte: uma perspectiva em alta resolução. Natal/RN, 2011 (Mestrado em 

Ecologia/UFRN). 

MALCZEWSKI, J., GIS and Multicriteria Decision Analysis. New York: John Wiley and 

Sons, p. 392, 1999. 

 

MAUÉS, M. M. ; OLIVEIRA, P. E. A. M. . Consequências da fragmentação do habitat na 

ecologia reprodutiva espécies arbóreas em florestas tropicias, com ênfase na Amazônia. 

Oecologia brasiliensis, v. 14, p. 238-250, 2010. 

MARQUES NETO, R. A abordagem sistêmica e os estudos geomorfológicos: algumas 

interpretações e possibilidades de aplicação. Geografia  v. 17, n. 2, jul./dez. 2008 

 

MAXIMIANO, L. A. Considerações sobre o Conceito de Paisagem. Revista RA´E GA, 

Curitiba, n. 8, p. 83-91, 2004.  

 

MENDONÇA, F. de A.; VENTURI, L. A. B. Geografia e metodologia científica. In: 

SIMPÓSIO DE GEOMORFOLOGIA. Revista Geosul, n. especial, Florianópolis, 1998. 

 

MERRIAM, G. Corridors and connectivity: animal populations in heterogeneous 

environments. In: SAUNDERS, D.A.; HOBBS, R.J. (Eds.), nature conservation 2: the role 

of corridors. New South Wales, Australia, 1991 

MITTERMEYER, R.A.; MYERS, N.; MITTERMEYER, G.C. Hotspots earth’s biologically 

richest and most endangered terrestrial ecoregions. New York: CEMEX, Conservation 

International. 1999 

MONTEIRO, C. A. de F. Geossistemas: a história de uma procura. São Paulo: Contexto, 

2001. 

 

MORAN, E.F 2011. Interações homem-ambiente em ecossistemas florestais: uma introdução. 

In: MORAN, E.F; OSTROM, E. Ecossistemas florestais: interação homem-ambiente. São 

Paulo: Senac/Edusp, 2009. 

MOREIRA, F.R et. al. Inferência Geográfica e Suporte à Decisão. In: CÂMARA, G.; 

DAVIS, C.; MONTEIRO, M.V.M. (Coords.), Introdução à Ciência da Geoinformação. São 

José dos Campos: INPE, 2001. 

 

MOURA, D. V; SIMÕES, C.S. A evolução histórica do conceito de paisagem.  Ambiente & 

Educação. v. 15, p. 179-186. 2010. 

 

MURCIA, Carolina. Edge effects in fragmented forests: implications for conservation. Tree 

Review, v. 10, n. 2, p.58-62, fev. 1995.  



152 
 

MYERS, Norman et al. Biodiversity hotspots for conservation priorities. Nature, v. 403, 

p.853-858, 24 fev. 2000.  

NASCIMENTO, F.R; SAMPAIO, J.L.F. Geografia Física, Geossistemas e Estudos Integrados 

da Paisagem. Revista da Casa da Geografia de Sobral. Sobral, v. 6/7, n. 1, p. 174. 2005. 

 

OLIVEIRA, F.F.G Aplicação das técnicas de geoprocessamento na análise dos impactos 

ambientais e na determinação da vulnerabilidade ambiental no litoral sul do Rio Grande 

do Norte. Rio Claro/SP, 2011 (Doutorado em Geociência e Meio Ambiente/UNESP) 

 

OLIVEIRA JUNIOR, T.G. Delimitação do Microcorredor Ecológico na parte sudeste da 

Bacia Hidrográfica do Córrego São Pedro, Juiz de Fora, MG. 2007. 80 f. Dissertação 

(Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Ecologia Aplicada À Conservação e 

Manejo de Recursos Naturais, Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz De Fora, 2007. 

PALAZZO JR., J. T. Conservação da Biodiversidade no Brasil: Desafios para a Sociedade In: 

Rema Brasil (org.). Estratégias de Conservação da Biodiversidade no Brasil. Fortaleza: 

Brasil Cidadão, 2007. 

PARKER, K; et al.  A conceptual model of ecological connectivity in the Shellharbour Local 

Government Area, New South Wales, Australia. Landscape and Urban Planning, n. 86, 

p.47-59, 2008. 

PASSOS, M. M. Biogeografia e Paisagem. 1. ed. Presidente Prudente: UNESP, 1988. 280p 

 

PEREIRA, M.A.S.; NEVES, A.G.S.; FIGUEIREDO, D.F.C. Considerações sobre a 

fragmentação territorial e as redes de corredores ecológicos. Revista Geografia, v.16, n.2, p.5-

24, 2007 

PIMENTEL, Liliana. A Questão dos Corredores Ecológicos no Distrito Federal: Uma 

Avaliação das Propostas Existentes. 2007. 166 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 

Mestrado em Arquitetura e Organismo, Departamento de Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade de Brasília, Brasília, 2007. 

RANTA, P. et al. The fragmented Atlantic rain forest of Brazil: size, shape and distribution of 

forest fragments. Biodiversity And Conservation, n. 7, p.385-403, 1998.. 

RIBEIRO, M. et al . A restauração da Mata Atlântica apoiada em Sistemas de Informação 

Geograficas In: PAESE, A; et al.(orgs.). Conservação da biodiversidade com SIG. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

RIITTERS, K. et al. Global-Scale Patterns of Forest Fragmentation.Conservation Ecology, v. 

4, n. 2, 2000.  

ROCHA, C.F. D; et al. Corredores Ecológicos e Conservação da Biodiversidade: Um Estudo 

de Caso na Mata Atlântica In: ROCHA, C.F.D; et al. Biologia da conservação: essências. 

São Carlos: Rima, 2006. 

RODRIGUES, E. Edge effects on the regeneration of forest fragments in south Brazil. Tese 

de Doutorado. Harvard University, Cambridge, Massachusetts. 1998. 



153 
 

RODRIGUEZ, J. M. M.; SILVA, E. D.; CAVALCANTI, A. P. B. Geoecologia da paisagem: 

uma visão geossistêmica da análise ambiental. Fortaleza: EDUFC, 2010.  

ROSS, J.L.S. Ecogeografia do Brasil: subsídios para o planejamento ambiental. São Paulo: 

Oficina de Textos, 2006 

 

RUDNICK, Deborah A. et al. The Role of Landscape Connectivity in Planning and 

Implementing Conservation and Restoration Priorities. Ecological Society Of America, n. 

16, p.1-20, 2012. 

RUTLEDGE, Daniel. Landscape indices as measures of the effects of fragmentation: can 

pattern reflect process?. Wellington: Department Of Conservation, 2003. 

SAATY, T.L. Decision making with the analytic hierarchy process. Int. J. Services Sciences, 

v. 1, n. 1, p.83–98, 2008 

 

SAATY, T.L. The Analytic Hierarchy Process. New York: McGraw Hill, 1980. 

 

SANDERSON,J ; et al. Biodiversity Conservation Corridors: Planning, Implementing, 

and Monitoring Sustainable Landscapes. Washington: Conservation Internacional, 2003. 

SANTOS, M. Metamorfoses do espaço habitado. São Paulo: HUCITEC, 1988. 

 

SAUNDERS, Denis A.; HOBBS, Richard J.; MARGULES, Chris R. Biological 

Consequences of Ecosystem Fragmentation: A Review. Conservation Biology, v. 5, n. 1, 

p.12-32, mar. 1991.  

SCHIER, R. A. Trajetórias do conceito de paisagem na geografia. Revista RA’E GA, 

Curitiba, n. 7, p. 79-85, 2003. 

 

SILVA, A.N.R; et. al. SIG: Uma plataforma para introdução de técnicas emergentes no 

planejamento urbano, regional e de transportes: uma ferramenta 3D para análise ambiental 

urbana, avaliação multicritério, redes neurais artificiais. São Carlos: EdUFSCar, 2008. 

 

SILVA, M. M.; et al. Uma proposta de Corredor Ecológico para o município de 

Uberlândia/MG. OBSERVATORIUM: Revista Eletrônica de Geografia, v.3, n.7, p. 115-

133, out. 2011. 

SOARES, F.M . A Paisagem como Campo de Estudo Geográfico. Cadernos do Logepa, 

João Pessoa - v. 4, n. 1, p.47-54, 2005. 

 

SOCIEDADE NORDESTINA DE ECOLOGIA (SNE). Mapeamento da Mata Atlântica, seus 

Ecossistemas Associados: Paraíba e Rio Grande do Norte. Relatório Técnico. Recife: SNE, 

2002. 

SUERTEGARAY, D. M. A. Geografia Física (?) Geografia Ambiental (?) ou Geografia e 

Ambiente(?). In: MENDONÇA, F. e KOZEL, S. (orgs). Elementos de Epistemologia da 

Geografia Contemporânea. Curitiba: Editora da UFPR, 2002.  

 



154 
 

TABARELLI, M. et al. Drastic erosion in functional attributes of tree assemblages in Atlantic 

forest fragments of northeastern Brazil. Biological Conservation, v. 141, p.249-260, 2008.  

TABARELLI, M., W. MANTOVANI & C.A. PERES. 1999. Effects of habitat fragmentation 

on plant guild structure in the montane Atlantic forest of southeastern Brazil. Biological 

Conservation 91: 119-127. 

TABARELLI, M.; J. A. SIQUEIRA FILHO & A. M. M. SANTOS. A Floresta Atlântica ao 

norte do rio São Francisco, p. 25–40. In: K. PÔRTO; J.ALMEIDA-CORTEZ & M. 

TABARELLI (Orgs.). Diversidade Biológica e Conservação da Floresta Atlântica ao Norte do 

Rio São Francisco.Brasília, Ministério do Meio Ambiente, . 2006. 

TABARELLI, M; GASCON, C. Lições da pesquisa sobre fragmentação: aperfeiçoando 

políticas e diretrizes de manejo para a conservação da biodiversidade. Megadiversidade, v. 1, 

n. 1, p.181-188, jul. 2005.  

TAYLOR, P. D.; FAHRIG, L.; HENEIN, K.; MERRIAM, G. Connectivity is a vital element 

of landscape structure. Oikos, v.68, n.3, 1993. 

TILLMAN, J. E. (2005): Habitat Fragmentation and Ecological Networks in Europe. 

GAIAEA 14/2, 81– 200 . 

TOLEDO, M.C.M; OLIVEIRA, S.M.B; MELFI, A.J. Intemperismo e Formação do Solo. In: 

W.TEIXEIRA et al. Decifrando a Terra. 2. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 

Cap. 8, p. 139-166. 

TRICART, J; KILIAN J. La ecogeografia y la ordenación del medio natural. Barcelona: 

Anagrama, 1982. 

 

TROPPMAIR, H. Biogeografia e Meio Ambiente. 6. ed. Rio Claro: Divisa, 2004. 205 p.  

TURNER, I.M. Species loss in fragments of tropical rain forest: a review of the evidence. 

Journal of Applied Ecology. V.33, n. 2, p. 200-209,1996. 

TURNER, M. G.; GARDNER, R. H.; O’NEILL, R. V. Landscape Ecology in Theory and 

Practice: Patterns and Processes. New York: Springer-verlag, 2001. 

TURNER, M.G; GARDNER, R.H; O'NEIL. R.V. Landscape ecology in theory and pratice: 

pattern and process. New York: Springer, 2001. 

UEZU, A; CULLEN JUNIOR, L. Da fragmentação florestal à restauração da paisagem: 

aliando conhecimento científico e oportunidades legais para a conservação.In:  PAESE, A; 

UEZU, A; LORINI, M.L; CUNHA, A (orgs.). Conservação da biodiversidade com SIG. São 

Paulo: Oficina de Textos, 2012. 

VALDIVIA, C.E; BAHAMONDEZ, A; SIMONETTI, J.A. Negative effects of forest 

fragmentation and proximity to edges on pollination and herbivory of Bomarea salsilla 

(Alstroemeriaceae) . Plant Ecology and Evolution 144 (3): 281–287, 2011. 

VICENTE, L. E.; PEREZ FILHO, A. “Abordagem Sistêmica e Geografia”. Geografia-

Ageteo, Rio Claro, v. 28, n. 3, p. 323-344, set./dez. 2003. 

 

VITTE, A.C. O desenvolvimento do conceito de paisagem e a sua inserção na geografia 

física. Mercator - Revista de Geografia da UFC, v. 6, n. 11, P 2007.  

 



155 
 

WILCOVE DS, MCLELLAN CH, DOBSON AP. 1986. Habitat fragmentation in the 

temperate zone.In Conservation Biology, ed. ME Soul´e, pp.237–56. Sunderland, MA: 

Sinauer. 

ZADEH, L. , Fuzzy sets.  Information Control, N.8, 1965 

ZELLER, K.A; RABINOWITZ, A. Using Geographic Information Systems for Range-wide 

Species Conservation Planning. In: DAWSEN, C.J.  (Ed.) Geographic Information Systems. 

Nova Publishers. 2011. 

 

 


