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Resumo 

 

  A crescente fragmentação das paisagens tem contribuído para a perda da diversidade biológica nas 

diversas regiões brasileiras e pode-se associá-la à maneira desordenada com que o homem vem ocupando 

as terras. A manutenção e sobrevivência de grande parte das comunidades biológicas dependem da 

estruturação espacial da paisagem e da conservação dos remanescentes de vegetação nativa que 

geralmente estão restritos às áreas protegidas criadas pelos órgãos de governo. Este tem sido o principal 

mecanismo utilizado pelo Estado para a conservação da biodiversidade, onde a representatividade dos 

ecossistemas e o potencial de conectividade estrutural da paisagem com vistas à manutenção de fluxo 

biológico assumem importância fundamental. A área de estudo, localizada no extremo sul da Serra do 

Espinhaço e região central de Minas Gerais, é considerada como de relevante importância biológica sendo 

constituída por um mosaico de unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável. Com o 

intuito de se conhecer a dinâmica da fragmentação da flora nativa, formada pela floresta estacional 

semidecidual, campo rupestre e campo, e suas possíveis implicações sobre o isolamento das áreas 

protegidas e manutenção de fluxos biológicos foram realizadas análises temporais da cobertura do solo 

por meio de índices espaciais da paisagem (Fragstats), nos anos de 1985 e 2008. Também foram feitas 

avaliações sobre o estado de percolação da paisagem com base nos limiares de percolação (Stauffer) e de 

fragmentação (Andrén). Os resultados demonstraram que mesmo com a vocação mineral, historicamente 

responsável pela ocupação territorial e desenvolvimento econômico da região, houve manutenção do 

habitat natural na área de estudo, inclusive no interior das áreas protegidas, indicando que as atividades 

antrópicas desenvolvidas nos últimos 23 anos, de modo geral, não alteraram a vegetação nativa em termos 

quantitativos. Os índices de quantificação estrutural da paisagem permitiram constatar que houve 

diminuição da fragmentação do habitat natural e intensificação na conectividade entre as manchas 

florestais remanescentes que se tornaram mais alongadas e próximas umas das outras, ocupando grandes 

extensões territoriais e com significativas porções de áreas nucleares. A análise conjunta das métricas da 

paisagem e dos limiares de percolação e fragmentação indica que as áreas protegidas se mantiveram 

estruturalmente conectadas, proporcionando condições para a sustentação de fluxos biológicos e proteção 

da biodiversidade. Apesar da condição privilegiada em termos de habitat natural o grau de fragmentação 

da paisagem (46%) desperta a atenção para necessários cuidados com relação ao uso do solo no entorno 

das áreas protegidas. A dinâmica da fragmentação da flora nativa no Espinhaço Sul indica uma situação 

adequada para a implantação de corredores ecológicos visando resguardar a condição de conectividade 

estrutural verificada entre as áreas protegidas. 
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Abstract 

 

  Increasing landscape fragmentation has contributed to biodiversity loss in various Brazilian 

regions and might be associated with unplanned human land occupation. Conservation and survival of 

most biological communities are dependent upon the spatial restructuring of landscape often limited to 

government protected areas. This constitutes the main mechanism used by governments in preserving 

biodiversity, in which both ecosystems representativeness and the potential for landscape structural 

connectivity associated with the maintaining of biological fluxes are of fundamental importance. The area 

studied, located in the southernmost part of the Espinhaço Mountains in the central region of Minas Gerais 

state and regarded as of high biological importance, is comprised of a mosaic of conservation units of 

integral protection and sustainable use. In order to investigate the fragmentation dynamics of the native 

flora, which is constituted by seasonal semideciduous forest, rupestrian field and field, and their possible 

implications on the isolation of protected areas and maintenance of biological fluxes, a temporal analysis 

of land cover through landscape spatial indices (Fragstats) was carried out in the years of 1985 and 2008. 

Assessments on landscape percolation state based on percolation thresholds (Stauffer) and fragmentation 

(Andrén) were also made. Results show that even with the presence of mining activity, historically 

responsible for land occupation and economic development in the region, the natural habitat is still 

preserved in the area investigated and even inside the protected areas, which indicate that anthropic 

activities developed in the last 23 years have generally not altered native flora in quantitative terms. 

Results show that structural landscape fragmentation indices point to a decrease in natural habitat 

fragmentation as well as some connectivity strengthening among remaining forest patches which have 

become more elongated and closer from one another, thus occupying greater land extension with 

considerable portions of core areas. Correlation analysis of landscape metrics, percolation thresholds and 

fragmentation reveals that protected areas remain interconnected, thus allowing biological fluxes and 

biodiversity protection. The degree of landscape fragmentation (46%) calls for greater attention to the use 

of soil in the surroundings of the protected areas, notwithstanding the privileged condition regarding 

natural habitat. The fragmentation dynamics of the native flora in the southernmost part of the Espinhaço 

Mountains evidence a suitable condition for the implementation of ecological corridors to safeguard the 

present situation of structural connectivity detected among the protected areas.    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 – INTRODUÇÃO 

  O uso e ocupação das terras de maneira desordenada, por atividades agropecuárias, exploração 

de recursos naturais e ocupação urbana, de modo geral, resultam em processos de perda e 

fragmentação de habitats, alterando processos biológicos e fragilizando ecossistemas com 

conseqüências que implicam em perdas na diversidade biológica. Apesar de existir naturalmente, a 

fragmentação da paisagem tem aumentado em decorrência da ação humana. Segundo Cerqueira et al. 

(2005), tal processo se intensificou na Europa a partir do século XIX e vem ocorrendo no Brasil desde 

sua conquista pelos europeus.  

  A fragmentação de habitats é um fenômeno global e está presente em quase todos os biomas. 

Suas conseqüências são particularmente graves, apesar de não valoradas adequadamente, por 

comprometer as funções ecológicas desses ecossistemas influenciando negativamente a 

sustentabilidade de animais e plantas (Viana & Pinheiro 1998). A manutenção e sobrevivência de 

grande parte das comunidades biológicas dependem da configuração espacial e do estado de 

conservação dos fragmentos remanescentes de vegetação nativa, que geralmente estão restritos às 

áreas protegidas criadas pelos órgãos de governo. 

  No Brasil, a criação de unidades de conservação (UCs) se constitui no principal mecanismo 

utilizado para a conservação da biodiversidade, sendo amparada legalmente pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC (Brasil 2000). Infelizmente, o histórico de criação das unidades de 

conservação aponta para a falta de critérios de natureza técnico-científica, não se levando em 

consideração a extensão e distribuição espacial das áreas protegidas ao longo da paisagem, fatores 

primordiais para a conservação da biodiversidade. A adoção de novos critérios somente foi 

considerada a partir da década de 1980, com ênfase na necessidade de se estabelecer um sistema de 

áreas protegidas que contemplasse efetivamente a preservação da diversidade biológica do país em 

longo prazo (MMA 1999). 

  Medidas de planejamento ambiental, como o levantamento do uso das terras, são 

fundamentais para o entendimento da forma com que o espaço está sendo ocupado pelo homem e para 

compreensão da organização espacial da paisagem (Pachêco & Ribas 1998). Sob o foco da ecologia da 

paisagem, supõe-se que a criação de áreas protegidas precisa ser repensada em nível de planejamento 

regional, visando não transformá-las em fragmentos ou manchas isoladas na paisagem, com pouca 

probabilidade de auto-sustentação ecológica ao longo do tempo. 
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   Nesse contexto, o estudo da paisagem torna-se relevante, pois considera que as áreas 

protegidas sejam avaliadas não apenas por sua extensão territorial, mas também, pela maneira como 

estão geograficamente distribuídas no território. Segundo Fonseca et al. (1997), os esforços para a 

conservação da biodiversidade devem ser concentrados na ampliação da conectividade entre a 

vegetação remanescente e no manejo da paisagem, tendo em vista que as unidades de conservação, de 

modo geral, são muito pequenas e isoladas e os habitats remanescentes não protegidos comumente se 

encontram fragmentados e sob forte pressão e ameaça. 

  Os espaços reservados para a conservação da natureza são estimados como o instrumento mais 

aceito de conservação da biodiversidade, no entanto, torna-se necessário levar em conta a 

representatividade dos ecossistemas a serem protegidos, a conectividade entre as áreas e a ocupação 

dos recursos naturais nas circunvizinhanças. Assim, para assegurar efetivamente a conservação da 

biodiversidade, o uso das terras deve ser considerado além dos limites das reservas (Bensusan 2006).  

  Nesse sentido, as unidades de conservação ou áreas legalmente protegidas, consideradas como 

elos vitais no sistema de proteção à biodiversidade, necessitam que as áreas localizadas no seu entorno 

e influenciadas diretamente pela ação humana sejam admitidas como parte integrante do processo de 

conservação da natureza, com vistas a evitar o isolamento geográfico das UCs e permitir que estas 

possam desempenhar o seu papel a contento (Fonseca et al. 1997). 

  Na região do Espinhaço Sul, mais precisamente entre os municípios mineiros de Ouro Branco, 

Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Santa Bárbara, foram criadas várias áreas protegidas entre as décadas 

de 1960 e 1980, todavia, pouco se conhece sobre os padrões espaciais da vegetação nativa 

remanescente que compõe a extensão de terras onde estas reservas de preservação da biodiversidade 

estão inseridas. Apesar da proximidade entre as áreas protegidas, não existem dados científicos sobre o 

grau de conectividade entre elas nem sobre o potencial de percolação da paisagem. 

  Além da grande concentração de áreas protegidas, formando um verdadeiro mosaico de 

unidades de conservação, a região escolhida para o desenvolvimento deste estudo reúne algumas 

particularidades que merecem ser destacadas, como o interesse mínero-metalúrgico, já que a área 

pertence ao Quadrilátero Ferrífero; a notável vocação turística com cidades históricas e roteiro da 

Estrada Real; e, segundo Drummond et al. (2005), de importância biológica considerada como 

“especial e extrema”, devido ao endemismo de anfíbios e plantas, alta riqueza de vertebrados, alta 

riqueza de espécies de aves raras, endêmicas e ameaçadas de extinção e ambiente único no Estado por 

abrigar campos ferruginosos. 
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  A paisagem regional integra os Domínios da Floresta Atlântica com predomínio da flora 

nativa formada pela floresta estacional semidecidual, campo (limpo, sujo e de altitude) e campo 

rupestre (Scolforo & Carvalho 2006). Tais fitofisionomias estão distribuídas de maneira contígua na 

paisagem e apresentam sinais típicos de fragmentação, de origem natural e antrópica, situação 

comumente encontrada na maior parte das regiões brasileiras. Segundo Ribeiro et al. (2009), restam 

entre 11% a 16% da cobertura original da Floresta Atlântica, sendo que 83% dos remanescentes 

florestais se encontram distribuídos em fragmentos menores que 50 ha.  

   Considera-se que a fragmentação da flora nativa, em decorrência das atividades antrópicas, 

possa estar comprometendo a funcionalidade ecológica do mosaico de áreas protegidas no extremo sul 

da Serra do Espinhaço, mais especificamente: Parque Estadual do Itacolomi, Estação Ecológica do 

Tripuí, Área de Proteção Especial Estadual do Veríssimo, Área de Proteção Ambiental Seminário 

Menor de Mariana, Área de Proteção Permanente Gruta da Igrejinha, Área de Proteção Ambiental 

Cachoeira das Andorinhas e Floresta Estadual do Uaimii. De acordo com os conceitos preconizados na 

ecologia da paisagem, é fundamental que os fragmentos remanescentes de habitat natural tenham uma 

configuração estrutural adequada (tamanho, forma e distância entre fragmentos), a fim de facilitar a 

ocorrência de fluxos biológicos por meio da conectividade entre as áreas protegidas e outras áreas 

naturais, proporcionando condições de sobrevivência e longevidade às espécies que nelas são 

abrigadas e sustentabilidade aos ecossistemas. 

  A caracterização quantitativa da estrutura de uma paisagem pode ser retratada com base em 

mapas de uso e cobertura do solo, desenvolvidos por meio de técnicas de interpretação de imagens 

orbitais. Os Sistemas de Informações Geográficas – SIGs têm sido muito utilizados no planejamento 

de paisagens visando a representação de cenários de uso e cobertura do solo em diferentes épocas. Nos 

estudos de ecologia da paisagem, em particular, grande importância é atribuída aos SIGs, 

principalmente nas investigações sobre as mudanças de uso do solo, padrões de vegetação, 

distribuição de animais e modelagem de processos (Farina 2007). 

  Com o propósito de contribuir para o processo de proteção à biodiversidade, o presente 

trabalho buscou verificar o estado de fragmentação e a conectividade da vegetação nativa 

remanescente do Espinhaço Sul, visando avaliar o grau de isolamento entre as áreas protegidas e as 

possíveis implicações sobre a manutenção de fluxos biológicos na paisagem. Para tanto, foram 

realizadas análises sobre a dinâmica da vegetação nativa com base em mapas de cobertura do solo dos 

anos de 1985 e 2008, elaborados em ambiente SIG, levando-se em conta o histórico de ocupação 

territorial da região. A quantificação estrutural da paisagem foi feita por meio de índices de 

composição e configuração espacial resultantes do software Fragstats® (MacGarigal et al. 2002). A 

verificação do potencial de percolação da paisagem, proporcionada pela conectividade entre as 

manchas de habitat natural, foi baseada no limiar de percolação de Stauffer (1985) e no limiar de 

fragmentação de Andrén (1994).  
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  Dessa maneira, tornou-se possível avaliar a pressão de origem antrópica e o estado de 

conservação dos recursos naturais em termos espaciais, caracterizados pela flora nativa, no extremo 

sul da Serra do Espinhaço. 

  Como produto final deste trabalho, pretende-se fornecer dados e informações que contribuam 

com a política de conservação ambiental no que tange à delimitação e (re)ordenamento de unidades de 

conservação ou áreas protegidas, a fim de que sejam efetivamente sustentáveis sob o ponto de vista 

ecológico, além de fomentar discussões sobre a necessidade de se investigar a funcionalidade 

(proteção da biodiversidade) das unidades já criadas, considerando a paisagem onde estão inseridas. 

Assim sendo, o estudo buscará contribuir com subsídios para a definição de projetos de conservação 

ambiental e preservação da biodiversidade em áreas protegidas. 

 

1.2 – OBJETIVOS 

  1.2.1 – Objetivo Geral  

  Por se constatar que a maior parte dos estudos que envolvem as unidades de conservação está 

ligada ao seu manejo e às espécies que abrigam, o presente estudo visa verificar a dinâmica da 

fragmentação e a configuração estrutural da flora nativa na paisagem onde estão inseridas sete áreas 

protegidas, objetivando avaliar o grau de isolamento entre essas unidades de preservação da 

biodiversidade e as possíveis implicações sobre a manutenção de fluxos biológicos, em razão da 

ocupação antrópica ocorrida na região, tendo como base os anos de 1985 e 2008.  

   

  1.2.2 – Objetivos Específicos 

  - Analisar a dinâmica e a evolução da fragmentação da flora nativa no extremo sul da Serra do 

Espinhaço por meio de mapas de cobertura do solo, elaborados para os anos de 1985 e 2008; 

  - Avaliar o nível de isolamento e conectividade dos fragmentos de flora nativa de acordo com 

a caracterização quantitativa da estrutura da paisagem, obtida por meio de índices espaciais da 

paisagem; 

  - Avaliar as condições de sustentabilidade ecológica das áreas protegidas, consideradas no 

estudo, com base no potencial de percolação da paisagem, bem como pela determinação do grau de 

agregação das manchas de flora nativa; 

  - Realizar análise sobre a importância do estudo da paisagem no processo de criação, 

manutenção e monitoramento de áreas protegidas. 

   



 

CAPÍTULO 2 

BASES CONCEITUAIS 

 

2.1 – CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM ÁREAS PROTEGIDAS 

  De acordo com dados do Ministério de Meio Ambiente – MMA (2003), o Brasil é o país mais 

rico do mundo em termos de animais vertebrados, considerando as espécies de peixes e mamíferos, o 

segundo em espécies de anfíbios, o terceiro em espécies de aves e o quinto em espécies de répteis. 

Com relação às plantas terrestres, possui a maior biodiversidade do mundo com 15 a 20% das espécies 

conhecidas. Tal diversidade impõe ao país uma grande responsabilidade na exploração e preservação 

da biodiversidade mundial. Segundo Fonseca et al. (1997), a situação de conservação da diversidade 

biológica contida no território brasileiro é considerada como uma das mais graves do mundo, apesar 

de ser estimada como talvez a mais elevada biodiversidade do planeta. 

  Pereira et al. (2007) descrevem que a biodiversidade é um recurso com valor estratégico 

vinculado ao bem-estar das sociedades humanas, sendo imprescindível o compromisso com a 

conservação da natureza. 

  Para Troppmair (2008), a grande biodiversidade encontrada no Brasil com altos índices de 

espécies endêmicas está relacionada às sucessivas mudanças climáticas ocorridas num período 

geológico recente, originando condições especiais de habitats, acompanhado de mudanças na 

cobertura vegetal e formação de refúgios, contribuindo para a o aparecimento e expansão de novas 

espécies. 

  A preocupação com a conservação dos ecossistemas nativos tem levado diversas nações a 

estabelecerem medidas legais de proteção do uso das terras, destacando-se a criação de áreas 

protegidas como o principal instrumento regulador. Além de assegurar a manutenção de amostras 

representativas de ambientes naturais e da diversidade de espécies, as áreas protegidas possibilitam 

oportunidades para a pesquisa científica, educação ambiental e turismo (Fonseca et al. 1997).  

  De acordo com as estratégias de conservação preconizadas pelo Programa Nacional da 

Diversidade Biológica – PROBIO (MMA 1999), as diretrizes para preservação da biodiversidade em 

longo prazo no Brasil assumiram objetivos mais amplos, como a proteção de recursos hídricos, de 

espécies ameaçadas, da biodiversidade (in situ) e dos recursos genéticos, considerando também o grau 

de endemismo e a fragmentação de habitats, tendo em vista o retrospecto de criação de áreas 

protegidas adotado até a década de 1980. 
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  Cesar et al. (2003) relatam que desde a criação do Parque Nacional de Itatiaia em 1937, houve 

um grande esforço de criação de áreas protegidas até os anos 90, mas sem estratégia política para 

maximizar a conservação da biodiversidade. Acrescentando, conforme documento elaborado pelo 

PROBIO (MMA 1999): “é importante levantar um aspecto comumente negligenciado quanto ao 

conhecimento necessário ao manejo e conservação da biodiversidade das áreas protegidas, que é o 

entendimento dos fatores abióticos dos ambientes alvo da proteção, desde a base geológica, até os 

solos, climas, dentre outros”. Associam-se a estes fatos as dificuldades dos órgãos de governo em 

proporcionar meios adequados de manejo e proteção dessas reservas. 

  As iniciativas para criação de áreas protegidas no Brasil remontam ao período colonial e 

tinham como objetivo o controle sobre o manejo de recursos como a madeira e a água. Durante o 

Governo Imperial vários foram os instrumentos adotados com foco na proteção de determinados 

recursos naturais sem necessariamente haver a demarcação de áreas ou territórios específicos. Embora 

as manifestações para a criação de parques tenham sido expressivas durante o segundo reinado, apenas 

em 1937 foi criado o primeiro parque brasileiro, o Parque Nacional de Itatiaia, com base no Código 

Florestal de 1934. Com pouca expressividade, foram criadas outras áreas protegidas até a década de 

1960, sendo que a principal característica desse período foi a consolidação legal para garantir um 

regime diferenciado de proteção de parcelas do território brasileiro (Medeiros 2006). 

  Segundo Alves (1996), na década de 1960 houve um grande impulso na criação de unidades 

de conservação com a finalidade principal de se resguardar o valor paisagístico das áreas silvestres; e a 

década de 1970 foi marcada pela institucionalização do instrumento área protegida/unidades de 

conservação, tendo como suporte o Novo Código Florestal de 1965 (Brasil 1965). 

   Para Medeiros (2006), a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

(Brasil 2000) estabelece uma importante modificação na estrutura das áreas protegidas, definindo 

critérios mais objetivos para criação e gestão destas unidades que antes se encontravam dispersas em 

diferentes instrumentos legais, concretizando uma ambição surgida no final da década de 1970. Ainda, 

segundo o autor, o SNUC propiciou um inegável avanço à questão das áreas protegidas no Brasil, no 

entanto, aprofundou a divisão existente entre as diferentes tipologias de áreas protegidas que ficaram 

excluídas do seu texto, consolidando as unidades de conservação como a tipologia de maior 

visibilidade e expressão. 

  A Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB (MMA 2000), instrumento internacional de 

conservação da diversidade biológica mundial, da qual o Brasil é signatário, estabelece diretrizes para 

assegurar a manutenção das espécies, materiais genéticos, habitats, ecossistemas e paisagens. Com 

relação à conservação da biodiversidade in situ, segundo Bensusan (2006), a CDB determina que os 

países membros da Convenção estabeleçam um sistema de áreas protegidas considerando as áreas 

adjacentes a fim de reforçar a sua proteção.  
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  Para atender aos objetivos estabelecidos na CDB, o Brasil formalizou “A Política Nacional de 

Biodiversidade” (Brasil 2002) que trata, dentre outros componentes, das diretrizes para conservação da 

biodiversidade em unidades de conservação, em consonância com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação. 

   O Art. 2º da CDB define a diversidade biológica ou biodiversidade da seguinte maneira: 

“variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os 

ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que 

fazem parte; compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas” 

(MMA 2000).  

   Para Primack & Rodrigues (2001), todos os níveis de diversidade biológica, sejam genéticos, 

de espécies ou de ecossistemas, são necessários para a sobrevivência contínua das espécies e das 

comunidades naturais, como também para a espécie humana. Odum & Barrret (2007) relatam que a 

redução dos habitats, das espécies e da diversidade genética resultantes das atividades humanas possa 

estar colocando em risco a adaptabilidade futura dos ecossistemas naturais. Acrescentam ainda a 

necessidade de enfatizar a preservação da diversidade em nível de ecossistema ou de paisagem, como 

a medida mais eficaz para a manutenção de espécies e de estoques de genes. 

  De acordo com Primack & Rodrigues (2001), a melhor maneira de se preservar a 

biodiversidade em larga escala se dá por meio da conservação de comunidades biológicas intactas, seja 

através do estabelecimento de áreas protegidas, de medidas de conservação fora das áreas protegidas e 

pela restauração biológica em ambientes degradados. Enfatizam ainda que as reservas devem estar 

próximas umas das outras e conectadas, seja por corredores ou pontes de ligação, num sistema 

manejado regionalmente e considerando a integração social das comunidades do entorno. Segundo 

Meffe e Carroll (1997), o manejo dos ecossistemas se torna fundamental para a conservação da 

biodiversidade, visto que as áreas protegidas, de modo geral, não possuem extensão suficiente para a 

sobrevivência de todas as espécies existentes no local ou se encontram fragmentadas e isoladas, 

dificultando as migrações naturais. Para Fonseca et al. (1997), a matriz da paisagem se constitui num 

complemento essencial para assegurar a proteção da diversidade biológica, tendo em vista que o 

número e a extensão das áreas protegidas não são suficientes o bastante para manter a integralidade 

dos componentes biológicos nelas contidos. 

  A CDB define área protegida como: “uma área definida geograficamente que é destinada, ou 

regulamentada, e administrada para alcançar objetivos específicos de conservação”. A Comissão de 

Áreas Protegidas da União Internacional para a Conservação da Natureza – UICN define mais ampla e 

precisamente o conceito de área protegida: “uma área de terra ou mar especialmente dedicada à 

proteção e manutenção da diversidade biológica, e de recursos naturais e culturais associados e 

manejados por instrumentos legais ou outros meios efetivos” (Gastal 2002). 
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   O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Brasil 2000) define unidade de conservação 

como sendo: “Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam as garantias 

adequadas de proteção”. As unidades de conservação podem ser de proteção integral (Estações 

Ecológicas, Reservas Biológicas, Parques Nacionais, Monumentos Naturais e Refúgios de Vida 

Silvestre) e de uso sustentável (Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, 

Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas, Reservas de Fauna, Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável e Reservas Particulares do Patrimônio Natural).  

   O SNUC também aborda questões relativas ao entorno das unidades de conservação por meio 

da necessidade do estabelecimento da zona de amortecimento que, segundo a lei, é definida como “o 

entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. Para 

Faria & Pires (2007), a medida contemplada no SNUC se configura num importante instrumento para 

o resgate e conservação de pequenos fragmentos, considerados essenciais para a conexão entre 

fragmentos isolados na paisagem. 

  Nesse contexto, a criação de áreas protegidas com o propósito de conservar a biodiversidade 

deve considerar a escala regional e a representatividade do sistema em contraposição ao enfoque 

pouco eficiente de áreas individualizadas ou demarcadas aleatoriamente (Rebelo & Siegfried 1992, 

Bensusan 2006). Para Margules & Pressey (2000), a concepção de áreas protegidas deve passar pelas 

seguintes etapas de planejamento: levantamento de dados sobre a biodiversidade regional (existentes e 

novos); identificação dos objetivos de conservação regional, definindo metas quantitativas de 

conservação em nível de espécies assim como as dimensões mínimas e conectividade da área; revisão 

de áreas de conservação existentes para analisar a necessidade de expansão, técnica conhecida como 

análise de lacunas; seleção de áreas adicionais para conservação; implementação de ações de 

conservação, identificando possíveis dificuldades e conflitos; gerenciamento das áreas protegidas e seu 

entorno, por meio de zoneamento e plano de gestão. 

  Nas paisagens de importância biológica relevante, o planejamento de áreas protegidas deve 

levar em consideração uma série de princípios, destacando-se: reservas maiores são mais adequadas 

para a manutenção de espécies, embora pequenas reservas bem manejadas também sejam importantes; 

a fragmentação interna deve ser evitada ao máximo, assim como o efeito de borda, sendo preferíveis 

as reservas com formato próximo ao circular; a proximidade e conexão das reservas, seja por 

corredores ou pontes de ligação por meio de pequenas reservas, num sistema manejado regionalmente 

e considerando a integração social das comunidades do entorno (Primack & Rodrigues 2001, Lang & 

Blaschke 2009). 
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  De acordo com Metzger (2002), existem bases científicas consolidadas sobre a extensão ideal 

para reservas legais, que ao mesmo tempo protejam a biodiversidade e permitam o desenvolvimento 

de outras atividades, assim como uma disposição espacial adequada para essas reservas, que otimize a 

proteção da biodiversidade. 

  Com relação aos corredores ecológicos, estes são reconhecidos como importantes elementos 

da paisagem, possibilitando a dispersão animal e transferência da informação genética entre manchas 

(Forman & Godron 1986, Odum & Barret 2007). Quando implementados estrategicamente, 

desempenham papel ecológico fundamental na sustentabilidade de áreas protegidas, conectando-as e 

reduzindo a pressão sobre o seu entorno, possibilitando o fluxo de genes entre as reservas e o 

movimento da biota, aumentando as chances de sobrevivência de populações que demandam áreas 

com extensão maior do que aquelas das unidades individuais e de recolonização com populações de 

espécies localmente reduzidas (Brasil 2000, Arruda 2004).  

  Segundo Sanderson et al. (2003) e Ayres et al. (2005), os corredores correspondem a áreas de 

grande importância biológica constituídas por redes de unidades de conservação e áreas não protegidas 

com diferentes graus de ocupação e uso da terra, onde o manejo deve ser integrado para a 

sobrevivência das espécies e manutenção dos processos ecológicos. Para Fonseca et al. (2004), os 

corredores de biodiversidade ou corredores ecológicos compreendem uma rede de áreas protegidas e 

outras áreas de uso menos intensivo gerenciadas de maneira integrada visando garantir a 

biodiversidade de uma região, sendo considerados como unidades de planejamento territorial. 

  Os supostos efeitos negativos relacionados aos corredores ecológicos como o favorecimento à 

invasão por espécies daninhas, transmissão de doenças contagiosas, propagação de fogo e ocorrência 

da caça, são suplantados pelos benefícios proporcionados pela conectividade em prol da conservação 

da biodiversidade (Primack & Rodrigues 2001, Campos 2003). 

  De acordo com o Projeto Corredores Ecológicos do Ministério do Meio Ambiente (MMA 

2006), os corredores ecológicos ou corredores de biodiversidade constituem-se num importante 

instrumento para a proteção da biodiversidade, assim como as unidades de conservação públicas. 

Nessa nova concepção, os corredores englobam todas as áreas protegidas e os interstícios entre elas, 

podendo considerar as áreas de preservação permanente, reservas legais, reservas particulares de 

patrimônio natural e áreas não protegidas. O Projeto Corredores Ecológicos vem sendo construído 

pelo Ministério do Meio Ambiente desde 1997 com ênfase na formação e conservação de grandes 

corredores na Amazônia e na Mata Atlântica. 

  Embora a região central do Estado de Minas Gerais ainda não esteja inserida no âmbito do 

projeto de corredores ecológicos em nível federal, mais precisamente no Corredor Central da Mata 

Atlântica (Arruda 2004), vários são os estudos (Drummond et al. 2005 e Drummond et al. 2009) que 

apontam a riqueza e importância biológica dos remanescentes da Mata Atlântica no Espinhaço Sul.  
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  De acordo com Drummond et al. (2005), Minas Gerais redefiniu, em iniciativa pioneira, as 

prioridades para a conservação da biodiversidade, via aplicação da metodologia de worhshops, 

incentivada pelo Ministério do Meio Ambiente. Os resultados apontam para o desafio de promover a 

conservação da biodiversidade em paisagens muito fragmentadas, onde a maioria das áreas 

preservadas se encontra isolada numa matriz normalmente hostil às espécies nativas. Os estudos 

destacam a importância da qualidade da matriz na preservação da biodiversidade em escala de 

paisagem, influenciando os processos ecológicos e as dinâmicas populacionais. 

   A grande diversidade de paisagens do território mineiro se encontra fortemente ameaçada, em 

decorrência do processo histórico de ocupação desordenada, provocando uma crescente erosão da 

diversidade biológica no Estado, principalmente nos remanescentes de Mata Atlântica, ecossistema 

mais degradado em Minas Gerais. Mesmo com o avanço na legislação florestal nos últimos anos, 

registra-se grande perda do patrimônio natural e da biodiversidade. A riqueza biológica se encontra 

isolada em ilhas de vegetação nativa remanescente, devendo ser preservada por meio de um plano de 

ação consistente, exigindo esforços conjuntos da sociedade e dos órgãos estaduais de gestão ambiental 

(Drummond et al. 2005).  

   O Relatório do Ministério do Meio Ambiente sobre “Ampliação da Área Potegida” (MMA 

1994) apontava que o Brasil, no início da década de 1990, tinha apenas 4% do seu território coberto 

por unidades de conservação. Este percentual, segundo Bensusan (2006), foi elevado para 10,52% no 

ano de 2004. De acordo com o Informe Nacional sobre Áreas Protegidas no Brasil (IBAMA 2007), a 

simples fixação de metas percentuais para proteção do território nacional é considerada insuficiente 

para orientar a política nacional de conservação da natureza, sendo necessário uma “abordagem 

ecossistêmica”.  

   Faria & Pires (2007) relatam que é possível vislumbrar a eficácia das áreas protegidas no que 

tange à conservação dos recursos naturais, mediante a união de critérios técnicos, vontade política e 

valorização participativa da sociedade. 

   Visando estimular a criação e manutenção de unidades de conservação, o Estado de Minas 

Gerais regulamentou a distribuição de receitas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias – ICMS 

aos municípios com base em critérios de natureza ambiental. A criação do ICMS Ecológico, Lei n.º 

12.040, de 28/12/1995 (Minas Gerais 1995) e a redefinição dos critérios de rateio dos recursos, Lei n.º 

13.803, de 27/12/2000 (Minas Gerais 2000) se constituem num importante instrumento de gestão 

ambiental, com objetivos de premiar e compensar os municípios que atuam de forma responsável na 

tentativa de solucionar seus problemas ambientais (Pires 2001, Drummond et al. 2005). 
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  Segundo critérios do ICMS Ecológico, os municípios que possuírem unidades de conservação 

(federais, estaduais, municipais ou particulares) cadastradas junto ao órgão ambiental do Estado, com 

limites territoriais definidos e restrição ao uso do solo, poderão ser beneficiados pelo imposto 

ambiental (Pires 2001). De acordo com Leite (2001), em Minas Gerais houve aumento significativo do 

número de unidades de conservação entre 1995 e 1998, passando de 65 para 135 UCs, 

aproximadamente 207%. O aumento em área preservada neste período correspondeu a 48%. 

  Para Drummond et al. (2005), o ICMS Ecológico representou um avanço para a conservação 

da biodiversidade nos municípios, embora várias UCs tenham sido criadas sem a observância de 

critérios técnicos e inexistência de planejamento visando garantir estrutura administrativa para a sua 

implementação e monitoramento. 

  O panorama de criação e implantação de unidades de conservação no Estado de Minas Gerais 

mostrou-se positivo, principalmente a partir de 1974 quando o crescimento ganhou ritmo 

gradativamente maior. Em 2006, Minas Gerais possuía 84 unidades de conservação, correspondendo a 

2,85% de seu território. As unidades de uso sustentável representam 66% da área total conservada, 

enquanto as unidades de proteção integral somam 22% e as áreas de proteção especial (estadual) 

representam 12%. A disposição para a criação de unidades de conservação pelo governo mineiro se 

faz extremamente necessária, visto que o bioma Mata Atlântica se restringe a apenas 4% da área do 

Estado, originalmente cobria 41% de sua extensão territorial (Drummond et al. 2009). 

  Infelizmente, o cenário conservacionista global aponta para uma redução da diversidade 

biológica semelhante a das grandes catástrofes naturais ocorridas no fim dos períodos Paleozóico e 

Mesozóico. Grande parte dos problemas enfrentados pelos seres humanos nos trópicos poderia ser 

solucionada parcialmente se a diversidade biológica fosse utilizada como fonte de riqueza econômica, 

mas devido à acelerada extinção das espécies, corre-se o risco de perder essa oportunidade para 

sempre (Wilson 1997). 

  A conservação da biodiversidade depende da manutenção de processos ecológicos e 

evolutivos que vão além das áreas protegidas. Portanto, não basta ter um conjunto de áreas protegidas 

e destruir o resto do planeta. A percepção sobre a importância da biodiversidade pela humanidade, por 

diversos fatores, cria dificuldades na expansão da agenda de conservação e no uso racional dos 

recursos naturais (Bensusan et al. 2006). 
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2.2. – ECOLOGIA DA PAISAGEM E FRAGMENTAÇÃO DE HABITATS 

  A paisagem terrestre é produto da combinação entre processos geológicos e fisiográficos, 

história climática, variação temporal, padrões de colonização de organismos e possíveis perturbações 

nos ecossistemas locais; efeito de uma evolução específica, com diferentes formas de relevo, tipos de 

vegetação e usos do solo, organizada em fragmentos ou manchas (Villotta 1991, Forman & Godron 

1986). Para Maximiano (2004), a paisagem se organiza de maneira dinâmica, sendo produto das 

interações entre elementos de origem natural e humana, podendo ser compreendida como uma 

manifestação do espaço geográfico.  

  O termo “paisagem”, no sentido científico-geográfico, foi introduzido pelo geobotânico, A. 

von Humboldt, no início do século XIX, referindo-se à “característica total de uma região terrestre” 

(Metzger 2001). A partir daí, a paisagem deixou de ser entendida apenas pela visão estética ou como 

parte do ambiente físico e passou a ser concebida de maneira integrada, considerando a totalidade do 

espaço de vida humano (Nucci 2007).  

  Os conceitos mais modernos empregados para definir uma paisagem possuem caráter 

interdisciplinar, integrando as esferas ambientais e sociais. Tal percepção considera o estudo da 

paisagem como primordial frente à compreensão dos problemas relacionados ao desenvolvimento 

sustentável (Lang & Blaschke 2009). 

  O planejamento da ocupação e conservação da paisagem deve levar em consideração a 

compatibilização do uso das terras com a sustentabilidade ambiental, social e econômica (Metzger 

2001). No entanto, conforme relata Bensusan (2006), o avanço crescente da humanidade sobre o meio 

ambiente, em função das tecnologias desenvolvidas que permitem explorar mais rapidamente a 

natureza, tem causado profundas modificações na paisagem com influência direta na destruição da 

biodiversidade. 

  Em 1938 o biogeógrafo alemão, Carl Troll, utilizou o termo “ecologia de paisagens” 

destacando o uso da fotointerpretação como técnica futura a ser empregada nos estudos da paisagem 

(Troppmair 2001). Apesar de ter origem semelhante à ecologia de ecossistemas, a ecologia da 

paisagem difere desta pela preocupação com a heterogeneidade espacial, combinando a análise 

geográfica com o estudo funcional da ecologia, sendo considerada como a base científica para o 

planejamento, manejo e conservação da paisagem (Naveh & Lieberman 1994, Christofoletti 1999, 

Metzger 2001, Silva 2004, Odum & Barret 2007).   

  O estudo da ecologia da paisagem leva em consideração a dinâmica da heterogeneidade 

espacial da paisagem e seus efeitos nos processos ecológicos, podendo ser analisada segundo três 

características: estrutura, função e mudança (Forman & Godron 1986). 
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  A estrutura da paisagem é baseada nas relações espaciais de ecossistemas distintos, mais 

especificamente: distribuição de energia, matéria e espécies em relação ao tamanho, forma, número e 

configuração dos ecossistemas. A função corresponde às interações ou fluxos entre os elementos 

espaciais, como o trânsito de animais e a dinâmica populacional e de fragmentos. A mudança refere-se 

à alteração na estrutura e na função do mosaico ecológico ao longo do tempo (Forman & Godron 

1986).   

  O estudo da Ecologia da Paisagem tem assumido dimensões científicas expressivas por meio 

de pesquisas que abordam a integração entre o ordenamento territorial e a conservação biológica, 

considerando os aspectos físicos, biológicos e socioeconômicos de determinada região, assim como o 

seu histórico de perturbação antrópica (Primack & Rodrigues 2001). Dentre as principais 

contribuições da ecologia da paisagem, destacam-se: a consideração sobre a importância da 

heterogeneidade espacial e da escala nos estudos ecológicos e a possibilidade de obtenção de respostas 

diante dos problemas ambientais relacionados à fragmentação de habitats e ao uso inadequado dos 

solos e da água (Wiens 1999, Metzger 2001). 

  A crescente fragmentação das paisagens tem contribuído para a perda da diversidade biológica 

nas diversas regiões brasileiras, podendo associá-la à redução na extensão dos habitats naturais, 

exploração econômica de recursos naturais, caça, extrativismo e poluição (Fonseca et al. 1997). 

Considerada como um processo dinâmico, a fragmentação de habitats pode ser originária de causas 

naturais ou antrópicas, na qual uma grande e contínua área de habitat é dividida em manchas ou 

fragmentos, implicando na perda de habitats como um todo, na redução do tamanho dos fragmentos 

remanescentes e no crescente isolamento destes fragmentos (Cerqueira et al. 2005). 

  Para Harris (1984), a diminuição da área de manchas florestais pode afetar a dinâmica de 

populações de plantas e animais e comprometer a sustentabilidade do ecossistema. De acordo com 

Viana & Pinheiro (1998), o potencial de sustentabilidade de fragmentos florestais é decorrente da área, 

forma, isolamento, vizinhança e relação da população do entorno com o fragmento. Fahrig (2003) 

destaca quatro efeitos do processo de fragmentação sobre o padrão de uso do habitat: redução na 

extensão do habitat original, aumento no número de fragmentos, diminuição no tamanho dos 

fragmentos e aumento no isolamento dos fragmentos. 

  Para Cerqueira et al. (2005), a fragmentação de habitats é a mais profunda alteração causada 

pelo homem ao meio ambiente, considerando que habitats naturais, quase contínuos, foram 

transformados em paisagens compostas por manchas isoladas do habitat natural. Farina (2007) cita a 

perda de espécies nativas de plantas e animais, invasão de espécies exóticas, aumento da erosão e 

piora da qualidade das águas como algumas das conseqüências da fragmentação de habitats.  
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Forero-Medina & Vieira (2007) relacionam a extinção de espécies e perda de diversidade 

biológica como uma das principais causas decorrentes da fragmentação de habitats. Com base em 

extensa revisão bibliográfica, os autores citam algumas conseqüências negativas do processo de 

fragmentação: redução do número de espécies com a diminuição da área do fragmento; interfere na 

abundância e distribuição das populações; reduz a probabilidade de persistência em populações 

isoladas que ocupam pequenos fragmentos; afetam o sucesso reprodutivo e a taxa de predação. 

  No relatório do Ministério do Meio Ambiente – MMA (1999), sobre Estratégia de 

Conservação in situ no Brasil, é enfatizada a preocupação com o isolamento geográfico das UCs em 

decorrência da fragmentação de habitats em seu entorno: “Na ausência de medidas que impeçam a 

antropização progressiva dos espaços que circundam as unidades de conservação, essas últimas 

passarão a se comportar como fragmentos crescentemente isolados em um oceano de habitats 

essencialmente inóspito [...] A matriz da paisagem é pois um complemento essencial para assegurar a 

proteção da diversidade biológica”. 

 

2.3 – ESTRUTURA DA PAISAGEM 

  As paisagens compartilham uma estrutura fundamental comum, composta por fragmentos, 

corredores e matriz (Forman & Godron 1986). A matriz é uma área extensa com tipos de ecossistemas 

ou vegetação similares, onde estão inseridos os fragmentos e os corredores. Em ambientes primitivos, 

a matriz é representada pelo habitat natural e em ambientes fragmentados representa a área que 

envolve os fragmentos ou manchas originais (McIntyre & Hobbs 1999, Odum & Barret 2007); os 

fragmentos são áreas relativamente homogêneas e diferem em aparência da matriz que os cercam, 

podem ser classificados como de baixa ou alta qualidade, dependendo da sua cobertura vegetal; os 

corredores são faixas que conectam fragmentos de vegetação semelhante, diferindo da matriz da 

paisagem na qual estão inseridos. A funcionalidade biológica dos corredores depende da sua origem, 

das características físicas que possui e da relação geográfica com as áreas adjacentes (Odum & Barret 

2007). 

  Para Metzger (1999), a estrutura da paisagem pode ser definida pela área, forma e disposição 

espacial de suas unidades interativas (ecossistemas, unidades de vegetação ou de uso e ocupação das 

terras). Dentre os diversos parâmetros da estrutura da paisagem ligados à fragmentação que atuam na 

dinâmica de populações e na diversidade de comunidades, destacam-se: a área e o isolamento dos 

fragmentos, a conectividade dos habitats e a complexidade do mosaico da paisagem. De acordo com 

Odum & Barret (2007), o tamanho e a qualidade das manchas de habitat assim como a sua disposição 

na paisagem, afetam os processos ecológicos e a abundância de animais e plantas.  
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  Para Primack & Rodrigues (2001), o conhecimento dos padrões de tipos de habitats e sua 

influência na distribuição das espécies são fundamentais para a conservação da biodiversidade, pois a 

presença e densidade de muitas espécies podem ser afetadas pelo tamanho dos fragmentos de habitat e 

pelo seu grau de conectividade. Relatam ainda que a fragmentação do habitat pode limitar o potencial 

de uma espécie para dispersão e colonização, reduzir a capacidade de alimentação dos animais nativos 

como também precipitar a extinção e o declínio de uma população ao dividi-la, em duas ou mais 

subpopulações, em áreas restritas ou fragmentos isolados.  

  Lord & Norton (1990) relatam que alterações na estrutura da paisagem, provocadas por 

processos antrópicos de fragmentação, resultam em mudanças na composição e diversidade das 

comunidades locais. Estudos de revisão apresentados por Metzger (1999) mostram que a riqueza de 

espécies diminui quando a área do fragmento fica menor do que o mínimo necessário para a 

sobrevivência das populações, sendo que em alguns casos a área do habitat pode explicar mais de 80% 

da variância da riqueza. Outros fatores associados à área do fragmento e que contribuem para a 

extinção das espécies são: redução da heterogeneidade interna do habitat que ocorre em conseqüência 

à perda de área; aumento da área sob efeito de borda em decorrência da diminuição da área total do 

fragmento, com conseqüências no aumento do parasitismo e predação; redução nos recursos existentes 

intensificando as competições internas. Já o isolamento dos fragmentos pode ter efeito negativo na 

riqueza das espécies ao diminuir a taxa de imigração ou o seu potencial, dependendo de outros fatores 

que devem ser considerados como as distâncias e as áreas dos fragmentos vizinhos, o arranjo espacial 

dos fragmentos e as características ambientais entre os fragmentos. 

  A funcionalidade das manchas resultantes do processo de fragmentação é afetada pelo 

tamanho e formato adquirido, pela distância de outros fragmentos ou grau de isolamento, pelo efeito 

de borda e pelo tipo de ocupação circundante (Bennett 2003, Cerqueira et al. 2005, Farina 2007). 

  A conectividade estrutural da paisagem ou continuidade física entre habitats possibilita a 

ligação funcional entre manchas, dependendo da espécie ou processo de interesse, já a conectividade 

funcional, estabelecida pela interação dos fluxos ecológicos com o padrão da paisagem, está baseada 

na proximidade das manchas e na resistência proporcionada pela matriz (Taylor et al. 1993, Goodwin 

2003).  

  Para Metzger (1999), a sobrevivência de espécies está relacionada à sua capacidade de 

deslocamento entre fragmentos, sendo que os principais componentes espaciais que devem ser 

considerados, em relação à conectividade, são: o arranjo estrutural dos fragmentos de habitat na 

paisagem que permite inferir sobre o potencial de percolação; os corredores ou pontes de ligação, 

unindo fragmentos; a permeabilidade da matriz onde os fragmentos de habitat estão dispostos. De 

acordo com Forero-Medina & Vieira (2007), a mobilidade dos organismos entre remanescentes de 

habitat original é determinada por restrições fisiológicas e morfológicas de cada espécie.  
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   Segundo Cerqueira et al. (2005), a distância e o isolamento dos fragmentos gerados no 

processo de fragmentação levam as populações de plantas e animais a ter menores taxas de migração e 

dispersão, podendo acarretar em declínios populacionais. Cada espécie responde de maneira diferente, 

mas os efeitos da fragmentação alteram os mesohabitats e microhabitats disponíveis, afetando, 

portanto, as comunidades de modo geral.  

  As manchas de vegetação são diretamente influenciadas pelo efeito de borda decorrente, 

também, do processo de fragmentação. O efeito de borda é caracterizado por alterações na parte 

marginal do fragmento, que se torna mais suscetível às perturbações ambientais, podendo implicar na 

redução da área interna das manchas com qualidade suficiente para suportar determinadas espécies 

(Turner & Gardner 1990). Estes novos habitats que surgem nas bordas dos fragmentos, ficam mais 

intensamente expostos a variações microclimáticas e a ações antrópicas, além de outras implicações 

físicas e biológicas que resultam na perda de espécies (Skole & Tuker 1993, Andrén 1994, Murcia 

1995).  

  Segundo Pires (1995), quanto maior a área interna das manchas melhor será a proteção das 

espécies de habitats interiores, proporcionando maior potencial de sustentabilidade ao fragmento. Para 

Primack & Rodrigues (2001), as áreas protegidas devem ser planejadas de forma a minimizar os 

efeitos de borda, sendo as áreas de formato circular menos afetadas em relação às de formato irregular 

ou alongado.  

  Algumas espécies animais evitam os setores de borda em razão de potenciais perturbações, 

dando preferência às áreas nucleares (Lang & Blaschke 2009). Existem também as espécies que se 

beneficiam das condições encontradas nas bordas, fazendo com que os índices de predação e 

parasitismo sejam mais intensos (Metzger 1999). Complementa ainda o autor “a extensão dos efeitos 

de borda depende das condições do meio, assim como das espécies e dos fatores ecológicos 

considerados”. 

  Para Lima-Ribeiro (2008), o efeito de borda tem sido muito estudado em fragmentos 

florestais, mas poucos estudos foram realizados em outras fisionomias vegetais. Segundo Castro 

(2008), no Brasil os estudos sobre o tema “borda” se concentram principalmente nos ecossistemas da 

Amazônia e Mata Atlântica. 
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  Os princípios mais consolidados no planejamento de paisagens são baseados nas teorias de 

biogeografia de ilhas (MacArthur & Wilson 1967), onde alguns modelos de formatos e distribuição 

espacial das áreas protegidas apresentam configuração considerada mais adequada aos propósitos de 

conservação da biodiversidade (Primack & Rodrigues 2001). Para Metzger (2006), outras abordagens 

têm sido utilizadas para melhor compreender as paisagens fragmentadas, após a visão fundamentada 

na biogeografia de ilhas onde a riqueza da comunidade era controlada pela área e isolamento dos 

fragmentos de habitat a uma fonte estável de espécies. A ênfase mudou para a análise de populações 

com base na teoria das metapopulações, introduzida por Levins em 1970, considerando os fluxos 

biológicos conectados por redes de fragmentos. Mais recentemente, a tendência é considerar a 

conectividade da paisagem como um todo, visando facilitar os fluxos biológicos.  

 

2.4 – MÉTRICAS ESTRUTURAIS DA PAISAGEM 

  Nos estudos relacionados à ecologia da paisagem, vários índices ou métricas estruturais têm 

sido utilizados para a descrição quantitativa da estrutura da paisagem, com o intuito de melhorar o 

entendimento entre os padrões espaciais e os processos biológicos (Forman & Godron 1986, 

Gustafson & Parker 1992, MacGarigal & Marks 1995, Uuemaa et al. 2009). Para Lang & Blaschke 

(2009), as métricas estruturais da paisagem representam uma visão de conjunto e indicam 

determinadas circunstâncias ecológicas.  

  A quantificação dos padrões espaciais da paisagem, por meio de “índices ou métricas 

estruturais”, possibilita conhecer as unidades presentes na paisagem e o seu grau de dominância 

(habitat e não habitat), como também o arranjo dessas unidades com relação ao grau de fragmentação 

e freqüência, grau de isolamento e conectividade, área, formato e complexidade das manchas que 

formam o mosaico da paisagem (Metzger 2006). 

  As métricas utilizadas para quantificação dos padrões espaciais da paisagem são agrupadas em 

índices de composição e de disposição, podendo ser definidas em três níveis, conforme citam 

MacGarigal et al. (2002):  

  - indicadores em nível de fragmentos ou manchas: caracteriza o contexto espacial da mancha 

ou fragmento de determinado tipo de cobertura do solo, individualmente.  

  - indicadores em nível de classes de fragmentos ou categorias de cobertura do solo: considera 

a configuração em conjunto de todos os fragmentos ou manchas de um determinado tipo de cobertura 

do solo. 

  - indicadores em nível de paisagem: neste tipo de medida são integrados todos os tipos de 

fragmentos e classes de fragmentos pertencentes à paisagem, em um único valor. 
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  As métricas ou índices espaciais são algoritmos que quantificam as características espaciais 

dos fragmentos, classes de fragmentos e a paisagem como um todo (Couto 2004). Segundo Leitão & 

Ahern (2002) e Lang & Blaschke (2009), a utilização de apenas um determinado conjunto de métricas, 

dentre várias centenas de índices e medidas existentes, é suficiente para se obter as interpretações 

ecológicas essenciais e mais relevantes na maior parte dos estudos, destacando-se: área das manchas, 

análise da área central, indicação da forma das manchas, distância entre manchas do mesmo tipo de 

habitat e grau de agregação.  

  As métricas de área e de fragmentos são consideradas como a base do conhecimento da 

paisagem e muito úteis em estudos ecológicos. O tamanho dos fragmentos pode ser relacionado à 

riqueza e abundância de certas espécies. Segundo MacGarigal & Marks (1995), a maioria das espécies 

necessita ter área mínima de habitat para atender os seus requisitos biológicos e para algumas dessas 

espécies as manchas de habitat precisam ser contínuas.  

  Segundo Pereira et al. (2007), diversos estudos apontam para uma relação positiva entre a 

dimensão da mancha de habitat e a capacidade de persistência das espécies. Para Lang & Blaschke 

(2009), a qualidade das manchas de habitat deve ser considerada nos índices de área e o grande 

número de fragmentos pode indicar riqueza estrutural como também retalhamento da paisagem. 

  Métricas de forma e de área central permitem estimar a qualidade interna dos fragmentos em 

termos de área nuclear, considerando as implicações causadas pelo efeito de borda. A complexidade 

da forma dos fragmentos pode influenciar inúmeros processos ecológicos, sobretudo em fragmentos 

muito recortados ou alongados onde o efeito de borda pode ser mais acentuado. A área central ou 

nuclear é definida como a área dentro do fragmento excluindo a distância especificada como borda ou 

largura da margem. Os índices de área central consideram o tamanho e a forma da mancha de 

vegetação como também a largura da faixa de borda, devendo ser interpretados em conjunto com 

outros índices. A faixa ou distância de borda adotada para estimar o efeito de borda dependerá da 

espécie e do habitat em análise, sendo muitas vezes escolhida de maneira arbitrária (MacGarigal & 

Marks 1995). Estudos realizados por Ferreira & Laurance (1997) e Laurance et al. (2007), indicam 

que as alterações provocadas pelo efeito de borda em florestas se concentram nos primeiros 100 

metros da margem de borda. 

  Métricas de isolamento e conectividade são baseadas na proximidade entre fragmentos, 

quantificam a configuração da paisagem e estão relacionadas com a capacidade de interação de 

espécies entre as manchas de habitat. Para Cerqueira et al. (2005), a distribuição espacial das manchas 

pode facilitar ou dificultar os processos de migração, pois a capacidade de movimento é característica 

de cada espécie sendo que algumas se deslocam com facilidade por grandes distâncias outras são 

dependentes de transporte.  
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  De acordo com Andrén (1994), a sensibilidade das espécies à fragmentação de habitats varia 

em função da proporção de área ocupada pelo habitat na paisagem, sugerindo um limiar de 

fragmentação em função da proporção de habitat e não-habitat na paisagem. Paisagens com 

proporções de habitats inferiores a 30% possuem fragmentos mais dispersos e isolados afetando 

espécies particularmente sensíveis à disposição espacial dos fragmentos. Nestes casos, onde a 

fragmentação da paisagem é considerada muito alta, o arranjo espacial dos fragmentos assume grande 

importância na mobilidade dos organismos. Em paisagens com proporções de habitat superiores a 

30%, os efeitos da perda de diversidade biológica são devidos principalmente à redução de habitat. 

Nestas circunstâncias a configuração do habitat na paisagem teria menor importância. Para Metzger 

(2010), há evidências que paisagens com menos de 30% de habitat tendem a ter fragmentos pequenos 

e isolados. Este limiar poderia ser considerado como um limite mínimo de cobertura nativa para 

paisagens com intensa utilização antrópica. 

  Vários estudos relacionam o movimento de organismos na paisagem com a Teoria da 

Percolação (Stauffer 1985), que estabelece o limiar de percolação ou proporção crítica (pc)1 para 

determinar o limite entre uma paisagem conectada ou desconexa. A teoria considera uma paisagem 

bimodal (formada por habitat e não-habitat) e corresponde à proporção, em área, da paisagem a ser 

ocupada por habitat, o valor dessa proporção crítica é de 59,28%. Segundo Metzger (2010), a teoria da 

percolação, inicialmente utilizada na física abordando questões sobre condutividade elétrica, tem sido 

amplamente utilizada na ecologia, nos últimos anos, em questões sobre conectividade biológica. 

  Em modelos neutros, no qual a ocupação da matriz é determinada aleatoriamente, importantes 

mudanças ocorrem nas características dos fragmentos quando a proporção de habitat e não-habitat fica 

próxima ao valor crítico (pc = 0,5928) e consequentemente pode haver diminuição dos fluxos 

biológicos do habitat, diminuição da possibilidade de recolonização, aumento da propagação de 

perturbações da matriz e aumento dos riscos de extinção. Valores superiores ao pc indicam paisagens 

conectadas (existe percolação) e valores inferiores indicam paisagens desconectadas, onde não há 

percolação. O valor de pc pode variar de acordo com o tipo de paisagem, mas o limiar de percolação 

sempre é encontrado (Gardner et al. 1987, Gustafson & Parker 1992, Metzger 1999).  

  A teoria da percolação encontra aplicação no estudo do movimento dos animais e na utilização 

de recursos disponíveis. Valores iguais ou superiores ao limite de percolação permitem o movimento 

animal em toda a paisagem (Farina 2007). Segundo Metzger (2010), o limiar de percolação é a 

quantidade mínima de habitat numa paisagem para que uma espécie possa cruzá-la, em toda a sua 

extensão, sem sair do seu habitat. Acima do valor de 59,28% de habitat os fragmentos se encontram 

mais agrupados, favorecendo os fluxos biológicos na paisagem (Figura 2.1). 

                                                        
1 Limiar de percolação ou proporção crítica (pc=0,5928) estabelece valor mínimo de habitat que deve existir em determinada paisagem para 
que possa haver percolação, ou seja, um ambiente favorável para que uma espécie possa cruzar toda a sua extensão, indicando que a 
paisagem está conectada (Metzger 2010). 
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p = 0,4                                         p = 0,6                                           p = 0,8 

Figura 2.1 – Exemplos de três mapas categóricos com diferentes proporções de habitats (p = 0,4 não existe 
percolação; p = 0,6 existe percolação; p = 0,8 existe percolação). As células escuras (cinza) indicam habitat e as 
brancas não-habitat (adaptado de Farina 2007). 

 

  Metzger (2006) relata que a conectividade na paisagem está relacionada com a densidade das 

estruturas de conexão, seja por fragmentos lineares (corredores) ou pequenos fragmentos (pontos de 

ligação ou stepping-stones); com a proximidade ou percolação das áreas de habitat, estabelecendo uma 

porcentagem mínima de habitat (40%) para haver percolação da paisagem; e, com a permeabilidade da 

matriz ou capacidade de facilitar os fluxos biológicos, levando-se em consideração a distância 

(isolamento) a uma área fonte e o grau de resistência ou dissimilaridade da matriz.  

  Métricas de contágio refletem a tendência de agregação espacial das classes de vegetação ou a 

maneira como estão dispersas e intercaladas na paisagem. Saunders et al. (1991) relatam que a 

fragmentação promove a desagregação de manchas de vegetação contínua, por meio da redução do 

contágio e conseqüente aumento na subdivisão do habitat, prejudicando as funções ecológicas na 

paisagem. O índice de intercalação e justaposição reflete o grau de mistura entre os diferentes tipos de 

manchas. De acordo com Dunning et al. (1992), a justaposição de diferentes habitats pode ser positiva 

para espécies que necessitam de recursos biológicos complementares para sobreviverem. 

  Métricas de diversidade são consideradas como bons indicadores da fragmentação da 

paisagem, sendo particularmente importantes para espécies que utilizam mais de um tipo de 

ecossistema como habitat (Pereira et al. 2001). Os índices de diversidade foram adotados pela ecologia 

da paisagem como medida da diversidade de composição da paisagem (Turner 1990), sendo 

influenciados pela riqueza e equidade das classes de cobertura do solo na paisagem. A riqueza de 

classes é um elemento fundamental da estrutura da paisagem e frequentemente está relacionada com a 

riqueza de espécies (MacGarigal & Marks 1995).  
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  Para Metzger (2006), paisagens mais diversificadas favorecem o desenvolvimento de espécies 

generalistas enquanto paisagens mais homogêneas podem beneficiar espécies mais sensíveis à 

fragmentação. Contudo, a relação entre diversidade da paisagem e de espécies é muito complexa por 

envolver um conjunto grande de variáveis, sendo por isso ainda pouco conhecida. De acordo com 

Melo (2008), os índices de diversidade têm sido utilizados há décadas e ainda assim não se constituem 

num consenso científico. 

  A quantificação da estrutura da paisagem por meio de métricas ou índices espaciais, obtida a 

partir de mapas categóricos (de cobertura do solo), possibilita a realização de interpretações biológicas 

sobre as interações entre as manchas que compõem determinada paisagem (padrões espaciais), 

constituindo-se numa importante ferramenta de investigação ecológica (Metzger 2006). Esses índices 

permitem descrever o nível de fragmentação espacial de uma paisagem, sendo indispensáveis na 

avaliação dos processos ecológicos responsáveis pelas distribuições populacionais (Périco & Cemin 

2006). 

  Em extensiva revisão bibliográfica, Uuemaa et al. (2009) mostra o grande interesse que o 

tema métricas da paisagem ainda desperta na comunidade científica contemporânea. A maioria dos 

artigos publicados em revistas científicas de alta qualidade, entre 1994 a 2008, foi dedicada a analisar 

a relação entre o habitat e a biodiversidade, bem como à avaliação das mudanças ocorridas na 

paisagem em decorrência do uso das terras. Ainda segundo os autores, existe uma lacuna importante a 

ser explorada a fim de se determinar métricas úteis para a área de gestão e planejamento da paisagem. 

  Nesse contexto, o presente trabalho utiliza métricas da paisagem visando conhecer o estado de 

configuração estrutural dos remanescentes de vegetação nativa do Espinhaço Sul para verificar as 

mudanças no habitat natural em decorrência da ocupação antrópica desenvolvida entre 1985 e 2008, 

bem como para avaliar se as condições naturais encontradas favorecem a preservação da 

biodiversidade na paisagem, constituída por um mosaico de áreas protegidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rezende R.A. 2011. A Fragmentação da Flora Nativa como Instrumento de Análise da Sustentabilidade Ecológica… 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 3 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

3.1 – LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

  A área de estudo está situada na região central de Minas Gerais, conhecida como Quadrilátero 

Ferrífero, mais precisamente na porção meridional da Serra do Espinhaço, considerada como Reserva 

Mundial da Biosfera pela Organização das Nações Unidas – UNESCO. Sob o ponto de vista da 

conservação a área é estimada como “insubstituível”, termo recomendado pela Conferência das Partes 

da Convenção sobre Diversidade Biológica – COP 7, em 2001, que indica a região como única no 

planeta em termos de biodiversidade, sendo sua conservação fundamental (UNEP-CDB 2004). 

Localiza-se nas Bacias do Rio São Francisco (alto Rio Paraopeba e alto Rio das Velhas) e Rio Doce 

(alto Rio Piranga e alto Rio Piracicaba), abrangendo parte dos municípios mineiros de Ouro Branco, 

Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Santa Bárbara, entre os paralelos 20° 10’ 53” e 20° 30’ 52” Sul e 

meridianos 43° 22’ 38” e 43° 44’ 24” Oeste, perfazendo um total de 1.372 km² (Figura 3.1).  

  Ao todo são sete áreas protegidas que estão inseridas na área de estudo, a saber: Parque 

Estadual do Itacolomi – PE Itacolomi (7.543 ha), Estação Ecológica do Tripuí – EE Tripuí (337 ha), 

Área de Proteção Especial Estadual do Veríssimo – APE Veríssimo (2.000 ha), Área de Proteção 

Ambiental Estadual do Seminário Menor de Mariana – APA Seminário (350 ha), Área de Proteção 

Permanente Gruta da Igrejinha – APP Gruta da Igrejinha (688 ha), Área de Proteção Ambiental 

Estadual da Cachoeira das Andorinhas – APA Cachoeira das Andorinhas (18.700 ha) e Floresta 

Estadual do Uaimii – FLOE Uaimii (4.398 ha). 
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 Figura 3.1 – Localização da Área de Estudo de acordo com os limites municipais e unidades de conservação. 
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3.2 – CLIMA 

  De acordo com estudos do CETEC (1983), vários são os fatores que determinam o regime 

climático da região, como a circulação geral da atmosfera e as características de umidade e topografia. 

A precipitação anual do Estado de Minas Gerais varia entre 800 mm e 1.600 mm, sendo que os valores 

máximos são encontrados nas regiões mais elevadas, como por exemplo, na Serra do Espinhaço. 

Encontram-se no Estado, características meteorológicas tropicais e subtropicais, de modo geral, o 

norte possui clima quente e o sul clima temperado. As temperaturas médias anuais oscilam entre o 

máximo de 24 °C e o mínimo de 18 °C. Em julho, mês mais frio do ano, as temperaturas médias 

anuais oscilam entre 14 °C e 22 °C. 

 Grande parte da área de estudo encontra-se em região elevada, ocorrendo valores extremos de 

baixas temperaturas. Assim sendo, o clima da região pode ser classificado como tropical de altitude 

com variações tipo Cwa e Cwb (classificação Köppen), apresentando precipitações abundantes no 

verão, principalmente nos meses de dezembro e janeiro com médias superiores a 300 mm. A média 

anual de precipitação se mantém em torno de 1.400 mm a 1.600 mm (Figura 3.2), com verões 

rigorosos ou brandos apresentando temperatura média do mês mais quente entre 19 °C e 27 °C e 

temperatura média do mês frio sempre inferior a 18 °C (Fundação João Pinheiro 1975, Werneck et al. 

2001, Dutra et al. 2005). 
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Figura 3.2 – Precipitação média mensal referente ao período de 1990 a 2007 – Estação Saramenha da Novelis 
do Brasil Ltda, Ouro Preto (MG). 
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3.3 – HIDROGRAFIA 

  A área de estudo abrange parte das Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio Doce. 

Na Bacia do Rio São Francisco estão inseridos mananciais pertencentes ao alto Rio das Velhas e alto 

Rio Paraopeba e, na Bacia do Rio Doce, mananciais do alto Rio Piracicaba e alto Rio Piranga. A 

Figura 3.3 mostra a localização das áreas protegidas com relação às bacias hidrográficas da área de 

estudo.  

 

  3.3.1 – Alto Rio das Velhas  

  Localizado na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, o Rio das Velhas tem sua nascente no 

município de Ouro Preto, na APA Cachoeira das Andorinhas. Possui cerca de 761 km de extensão, 

sendo considerado como manancial de grande importância para o abastecimento da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH. 

  A área de estudo não abrange integralmente a bacia do alto Rio das Velhas, mas apenas parte 

dos cursos d’água situados entre os municípios de Ouro Preto e Itabirito, compreendendo as cabeceiras 

do Velhas, trecho mais meridional da bacia e porção centro-oeste da área de estudo. Andrade (2000), 

em trabalho de pesquisa sobre a caracterização da situação ambiental das águas da cabeceira do Rio 

das Velhas, detectou várias alterações nos parâmetros físico-químicos e microbiológicos, com base 

nos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) para 

enquadramento das águas em classes de uso e qualidade. Tais alterações eram decorrentes, 

principalmente, da ocupação urbana, extração de quartzito e garimpo de ouro.  

  De acordo com o diagnóstico da qualidade das águas superficiais da Sub-Bacia do Rio das 

Velhas, realizado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) no ano de 2007, o curso do alto 

Rio das Velhas apresentou Índice de Qualidade da Água – IQA, classificado como Médio (50 < IQA < 

70) e contaminação por tóxicos considerada como Baixa (IGAM 2008). 

  Os resultados da qualidade da água no alto curso do Rio das Velhas, segundo Andrade (2000) 

e IGAM (2008), mostram a contaminação por resíduos provenientes de urbanização e atividades 

minerárias, indicando mau uso e ocupação do solo na região que abrange as cabeceiras do rio. A 

região também enfrenta problemas causados por incêndios florestais e pela extração ilegal de madeira, 

especialmente a candeia (Eremanthus sp.), comum na região do Espinhaço Sul e atrativa por seus usos 

diversos. Mesmo assim, grande parte da vegetação composta principalmente pela floresta estacional 

semidecidual se mantém preservada, muito provavelmente, devido às unidades de conservação 

presentes no local, com destaque para a APA Cachoeira das Andorinhas e FLOE Uaimii. 
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  Figura 3.3 – Mapa Hidrográfico da Área de Estudo, Espinhaço Sul (MG). 
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  Além da existência das unidades de conservação no alto Rio das Velhas, ações foram 

realizadas com vistas à melhoria da qualidade ambiental da região durante o período de 2004 a 2008, 

como a implantação do Parque Natural Municipal da Cachoeira das Andorinhas, a interrupção da 

extração de quartzito na cabeceira do Rio das Velhas e a implantação da Estação de Tratamento de 

Esgotos no distrito de São Bartolomeu. Muitas das ações de preservação ambiental difundidas na 

Bacia têm participação efetiva do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas, criado em 1998. 

 

  3.3.2 – Alto Rio Paraopeba  

  Um dos principais tributários do alto Rio São Francisco, o Rio Paraopeba, nasce no município 

de Cristiano Otoni (MG) e deságua na represa de Três Marias em Felixlândia (MG), possuindo 510 

km de extensão. O abastecimento de água público e industrial da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte depende diretamente de boa parte das águas da bacia do Paraopeba. Entre os complexos de 

abastecimento de água potável destacam-se o Sistema Rio Manso, Serra Azul e Várzea das Flores. 

  Desde a sua nascente, o trajeto do alto Paraopeba é marcado por propriedades rurais com 

predomínio de pastagens e ausência de mata ciliar, despejos de esgotos domésticos, exploração 

indiscriminada de areia, extração de minério de ferro, garimpo clandestino, assoreamento, entre outros 

(Alves & Vono 1997). De acordo com o Relatório Anual da qualidade das águas superficiais da Sub-

Bacia do Rio Paraopeba (IGAM 2008), os principais cursos do alto Paraopeba que possuem estações 

de monitoramento apresentaram Índice de Qualidade da Água – IQA, classificados como Médio (50 < 

IQA < 70) a Ruim (25 < IQA < 50) e contaminação por tóxicos considerada como Baixa para o 

primeiro e segundo trimestres de 2007. 

  Os rios da bacia do Rio Paraopeba estão situados no extremo sudoeste da área de estudo, 

abrangendo parte dos municípios de Ouro Preto e Ouro Branco. No entorno da APP Gruta da Igrejinha 

é possível identificar áreas mineradas, que se encontram abandonadas e sujeitas às ações erosivas, 

podendo comprometer os cursos d’água por assoreamento.  

 

  3.3.3 – Alto Rio Piranga 

  O Rio Piranga nasce nas serras da Mantiqueira e do Espinhaço, no município mineiro de 

Ressaquinha, e é considerado o principal formador do Rio Doce, que recebe este nome por ocasião do 

encontro do Rio Piranga com o Rio do Carmo, que nasce no município de Ouro Preto 

(www.riodoce.cbh.gov.br). 
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  Os cursos d’água pertencentes à bacia do alto Piranga estão situados nas porções centro-sul e 

leste da área de estudo, abrangendo parte dos municípios de Ouro Branco, Ouro Preto e Mariana, com 

destaque para o Rio do Carmo e seus afluentes, Rio Gualaxo do Sul e Gualaxo do Norte. Os principais 

problemas hídricos característicos da região estão associados à urbanização, principalmente com 

relação ao lançamento de esgoto doméstico, extração mineral e assoreamento.  

  Também é possível identificar áreas ainda preservadas, como a APE Veríssimo no alto da 

Serra do Ouro Branco, onde nasce o Córrego da Lavrinha ou Veríssimo, importante manancial para o 

abastecimento da cidade de Ouro Branco, em meio a campos rupestres e de altitude. Ademais, outras 

três unidades de conservação fazem parte da bacia do alto Rio Piranga, considerando a área de estudo 

como referência: Parque Estadual do Itacolomi, Estação Ecológica do Tripuí e APA Seminário Menor 

de Mariana. 

  De acordo com o Relatório Anual da qualidade das águas superficiais da Bacia do Rio Doce 

realizado pelo IGAM em 2007, os principais cursos do alto Piranga que possuem estações de 

monitoramento apresentaram Índice de Qualidade da Água – IQA - classificados como Médio (50 < 

IQA < 70) e contaminação por tóxicos considerada como Baixa na maior parte dos rios avaliados, com 

exceção para o Rio do Carmo que apresentou índice de contaminação classificada como Alta (IGAM 

2008). 

 

  3.3.4 – Alto Rio Piracicaba 

  O Rio Piracicaba nasce no município de Ouro Preto (MG), nas proximidades da Serra do 

Caraça, numa altitude de 1.680 m. Deságua no Rio Doce, município de Ipatinga (MG), após percorrer 

um trecho de 241 km de extensão, a uma altitude de 210 m (Trindade 2007). 

  Os cursos d’água pertencentes à bacia do alto Piracicaba estão situados no extremo norte da 

área de estudo, abrangendo parte dos municípios de Ouro Preto, Santa Bárbara e Mariana, com 

destaque para o Rio Piracicaba e para o Rio Conceição. Os principais problemas que atingem o Rio 

Piracicaba estão relacionados com o despejo de esgotos domésticos sem tratamento, contaminação 

tóxica provocada por despejos industriais e assoreamento provocado pela extração mineral e mau uso 

do solo. 

  De acordo com o Relatório Anual da qualidade das águas superficiais da Bacia do Rio Doce 

realizado pelo IGAM em 2007, o Rio Piracicaba apresentou Índice de Qualidade da Água – IQA, 

considerado como Médio (50 < IQA < 70) e contaminação por tóxicos considerada como Alta. Já o 

Rio Santa Bárbara, apresentou IQA considerado como Bom (70 < IQA < 90) e contaminação por 

tóxicos considerada Baixa (IGAM 2008). 
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3.4 – GEOLOGIA REGIONAL 

  Vale destacar algumas particularidades sobre o Quadrilátero Ferrífero, região onde o estudo 

está sendo desenvolvido (Figura 3.4), desde a sua importância como área de ocorrência das principais 

jazidas de ferro do centro do Estado de Minas Gerais, delimitadas pelas Serras do Curral, da Moeda e 

do Ouro Branco (Barbosa 1968), com diversidade de interesses que raramente poderia ser reunida 

numa área tão pequena (7.000 km²), até a sua importância histórica no desenvolvimento de Minas 

Gerais e do Brasil, a partir do ciclo do ouro (Barbosa & Rodrigues 1965, MME 1993).  

 

 

Figura 3.4 – Localização da Área de Estudo em relação ao Quadrilátero Ferrífero (CODEMIG 2005, adaptação). 

   

  O Quadrilátero Ferrífero está localizado na extremidade sudeste do Cráton São Francisco, cujo 

embasamento se deu ao término do Ciclo Transamazônico e os dobramentos durante o Pré-Cambriano 

(Almeida 1977). A região é composta de terrenos granito-gnáissicos arqueanos e transamazônicos, 

greenstones belts arqueanos e sequências supracrustais do Proterozóico Inferior, Médio e Superior 

(Chemale Jr. et al. 1991). 
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  Trabalhos clássicos sobre a estratigrafia do Quadrilátero Ferrífero, relatados por Dorr (1957) 

compõem, até os dias de hoje, a base de referência sobre as informações geológicas desta região, 

destacando-se Derby em 1906 com a definição da Série de Minas; Harder & Chamberlain em 1915 

apresentando a divisão da “Série Minas”; Guimarães em 1931 sobre a Série Itacolomi; Barbosa em 

1954, restringindo ainda mais a Série de Minas e Oliveira em 1956, sobre a existência da Série-Pré-

Minas.  Nessa mesma publicação, Dorr define a Série Pré-Minas como Série Rio das Velhas, 

subdividindo-a nos grupos Nova Lima e Maquiné.  

  A geologia da região é caracterizada por três grandes unidades litoestratigráficas: terrenos 

granito-gnáissicos de idade arqueana, constituindo o embasamento cristalino para as unidades 

supracrustais; cinturões arqueanos do tipo greenstone belts, pertencentes ao Supergrupo Rio das 

Velhas; e Supergrupo Minas, formado por seqüências supracrustais do Paleoproterozóico (Varajão 

1991). Alkmin & Marshak (1998) propõem cinco principais unidades litoestratigráficas consideradas 

como síntese das informações geológicas do Quadrilátero Ferrífero, sendo: Embasamento Cristalino 

arqueano; Supergrupo Rio das Velhas (Grupos Nova Lima e Maquiné); Supergrupo Minas (Grupos 

Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará); Intrusivas pós-Minas e Grupo Itacolomi.  

  Para explicar a evolução do Quadrilátero Ferrífero, Marshak & Alkimim (1989) consideram a 

ocorrência de quatro eventos tectônicos pós-Minas, sendo o primeiro ligado à orogênese 

Transamazônica, afetando as rochas do Supergrupo Minas, o segundo correspondente ao evento 

Uruaçuano, seria responsável pela acomodação do Sinclinal Moeda e Dom Bosco, sendo ambos de 

natureza contracional. O terceiro evento, de extensão crustal, seria responsável pela formação da Bacia 

do Espinhaço e o último, pelo desenvolvimento dos dobramentos do Espinhaço, na idade Brasiliana.  

   Chemale Jr. et al. (1991) relatam a ação de dois grandes eventos deformacionais após a 

deposição do Supergrupo Minas, o Transamazônico (2100 a 1700 Ma) de caráter extensional e 

responsável pela formação de megassinclinais (Serra do Curral, da Moeda, de Dom Bosco e de Santa 

Rita), soerguimento de blocos granito-gnáissicos (do Bação, de Bonfim, de Belo Horizonte, de Caeté e 

de Santa Rita) e zonas de cisalhamento; e o evento Brasiliano (650 a 470 Ma), de caráter 

compressional e caracterizado por falhamentos de empurrão e deslocamentos, principalmente na 

porção leste do Quadrilátero Ferrífero. 

  Endo (1997) descreve que a evolução tectônica do Quadrilátero Ferrífero, a princípio, é fruto 

de três eventos deformacionais, sendo que o primeiro evento afetou as unidades do Supergrupo Rio 

das velhas, o segundo caracterizou-se por arqueamentos e soerguimentos, sem fortes dobramentos, das 

camadas Minas durante a sedimentação do Supergrupo Minas e do Grupo Itacolomi, e o terceiro 

evento, de natureza orogênica, que ocorreu após a sedimentação do Grupo Itacolomi, sendo 

responsável pela formação dos principais sinclinais e anticlinais e soerguimento parcial do Complexo 

Metamórfico Bação. 
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  3.4.1 – Aspectos Geológicos da Área de Estudo 

  A área de estudo é caracterizada pela presença das quatro principais unidades estratigráficas 

do Quadrilátero (Figura 3.5): Complexos do Embasamento – Complexos do Bação, Santa Bárbara e 

Santo Antônio do Pirapetinga; Supergrupo Rio das Velhas (Grupos Nova Lima e Maquine); 

Supergrupo Minas (Grupos Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará); Grupo Itacolomi. 

  O embasamento cristalino é constituído por rochas gnáissicas de composição tonalítica a 

granítica que foram submetidas a diversos episódios deformativos (Endo 1988). Bacellar (2000) 

aponta que estes gnaisses em sua maioria de composição granítica são, em geral, as rochas menos 

resistentes ao intemperismo na região e consequentemente à erosão, sendo o solo formado a partir 

deste embasamento mais propenso ao voçorocamento.  

  Dorr (1969) descreve o Supergrupo Rio das Velhas como uma seqüência vulcano-sedimentar 

subdividida em dois grupos, Nova Lima e Maquiné:  

  - Grupo Nova Lima: em sua unidade basal, é constituído por rochas metavulcânicas 

ultramáficas e, na unidade intermediária, é composto de metassedimentos químicos e clásticos. Os 

xistos do Grupo Nova Lima apresentam-se pouco resistentes ao intemperismo, formando extensos 

saprólitos em determinadas áreas.  

  - Grupo Maquiné: é composto, essencialmente, por quartzitos, xistos e conglomerados. Os 

quartzitos são altamente resistentes à erosão, gerando um perfil pedológico delgado.  

 Marshak & Alkmim (1989) descrevem o Supergrupo Minas como uma seqüência de rochas 

metassedimentares com pequeno aporte vulcânico, que recobre as unidades do Supergrupo Rio das 

Velhas e o complexo granítico-gnáissico, em uma nítida discordância. Segundo Almeida et al. (2005), 

essa unidade litoestratigrafica é constituída pelos grupos Caraça, Itabira, Piracicaba e Sabará: 

  - Grupo Caraça: é constituído essencialmente por quartzitos da Formação Moeda formando 

delgado manto de intemperismo e filitos da Formação Batatal, caracterizando solos mais 

desenvolvidos. 

  - Grupo Itabira: se diferencia do Grupo Caraça por conter sedimentos essencialmente 

químicos, sendo composto pelas formações Cauê e Gandarela. A Formação Cauê é a mais importante 

do ponto de vista econômico, por conter grandes depósitos de ferro e por apresentar ampla distribuição 

no Quadrilátero Ferrífero. A morfologia das áreas onde afloram os litotipos da Formação Cauê é 

marcada por relevo abrupto.  
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   Figura 3.5 – Principais formações litológicas da área de estudo (adaptado da Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo, CPRM 2004).
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  - Grupo Piracicaba: consiste em metassedimentos clásticos, incluindo conglomerado fino, 

quartzito e filito grafitoso, contendo esporadicamente precipitados químicos ou bioquímicos. Os filitos 

do Grupo Piracicaba são particularmente sujeitos a escorregamentos devido a problemas geodinâmicos 

que provocam instabilidades superficiais, o que impõe limites de uso antrópico. 

- Grupo Sabará: constitui a unidade mais jovem do Supergrupo Minas e posiciona-se no topo 

do Grupo Piracicaba. Representa a unidade de idade paleoproterozoica do Quadrilátero Ferrífero, 

sendo composta por sedimentação essencialmente terrígena. 

De acordo com Nalini Jr. (1990), o Grupo Itacolomi é composto por quartzitos, apresentando 

ainda porções compostas por metaconglomerados e filitos. Por ser constituído principalmente por 

quartizitos, esta unidade apresenta-se altamente resistente ao intemperismo e consequentemente à 

erosão. Nestas formações são observados grandes afloramentos rochosos e exuberantes serras. Devido 

a alta resistência dos quartzitos, os solos da região são normalmente pouco desenvolvidos, 

proporcionando o desenvolvimento de vegetação de pequeno e médio porte por entre afloramentos 

rochosos.  

 

3.5 – GEOMORFOLOGIA REGIONAL 

  Com relação à geomorfologia regional, o Quadrilátero Ferrífero está localizado na parte 

meridional da Serra do Espinhaço, importante unidade que se entende desde a Serra de Ouro Branco 

em Minas Gerais até o interior da Bahia (CETEC 1983), alongando-se por cerca de 1.200 km de 

extensão na direção N-S, possui largura que varia de poucos quilômetros até mais de 100 km e altitude 

que se alterna entre 1.000 e 1.500 m, chegando a 2.017 m. Representa a faixa orogênica pré-cambriana 

mais extensa e contínua do território brasileiro, dividindo a Bacia do São Francisco e as Bacias que 

drenam diretamente para o Atlântico (SEMAD 2005).  

  As serras do Curral e da Moeda formam duas arestas longas e agudas enquanto as serras do 

Ouro Branco e do Caraça destacam-se em linhas descontínuas e imprecisamente marcadas ao longo da 

paisagem, devido a uma grande complexidade estrutural e litológica. As cotas variam entre 1.400 a 

1.500 m nas cristas das serras e 850 a 900 m nas áreas deprimidas (Barbosa & Rodrigues 1965). 

  Varajão (1991) argumenta que o conjunto litoestrutural do Quadrilátero Ferrífero foi 

submetido a variações climáticas e atividades erosivas desde o Proterozóico, favorecendo a formação 

de um relevo diferenciado e constituindo-se num importante registro da evolução da paisagem, onde as 

superfícies mais elevadas são compostas por quartzitos e itabiritos, as superfícies de altitudes 

medianas por xistos e filitos e as rochas do embasamento compõem as áreas mais rebaixadas. O 

mesmo autor descarta a possibilidade de se identificar superfícies de aplainamento no domínio da 

plataforma, assim como relata Valadão (1998). 
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  Salgado (2006) analisa as propostas de interpretação da gênese e evolução geomorfológica do 

Quadrilátero Ferrífero (Davis 1898, Harder & Chamberlin 1915, James 1933, Martone 1940, Freitas 

1951, Ab’Saber 1954, King 1956, Litche 1979, Varajão 1991, Valadão 1998) enfatizando a 

complexidade do assunto, que teve abordagens diferenciadas de acordo com as características 

geológicas singulares e os paradigmas de cada época. Relata o autor que tal evolução provém de uma 

denudação diferencial, onde as rochas mais resistentes são constituídas por quartzitos e itabiritos; as de 

resistência média por xistos e filitos; as de baixa resistência por granito-gnaisses; e, as de menor 

resistência os mármores-dolomitos. 

 

  3.5.1 – Aspectos Geomorfológicos da Área de Estudo 

  Com feições geomorfológicas marcantes na paisagem, a área de estudo concentra algumas das 

serras mais elevadas da Cadeia do Espinhaço, conforme pode ser observado na Figura 3.6. Na porção 

sudoeste da área de estudo está situada a Serra do Ouro Branco, com altitude em torno de 1.400 a 

1.500 m; na porção sudeste encontra-se o Pico do Itacolomi com altitude de 1.772 m; na porção 

central destacam-se as Serras do Siqueira e do Veloso, com altitude entre 1.300 a 1.600 m; na porção 

centro-norte encontra-se a Serra do Ouro Preto, divisor das Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas e 

Rio Doce, com altitude atingindo aproximadamente 1.500 m; na porção norte, a altitude atinge 1.880 

m entre a Serra do Batatal e a Serra do Caraça, ponto mais elevado da área de estudo. 

  A variação hipsométrica encontrada foi de 1.240 metros, sendo a classe mais baixa situada a 

640 m e a mais alta a 1.880 m. Cerca de 19% da área de estudo encontra-se entre 640 a 900 m de 

altitude, principalmente a porção leste da área de estudo (Bacia Hidrográfica do Rio Doce) e pequena 

parte da porção noroeste (Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas). A classe hipsométrica entre 900 a 

1.400 m, corresponde a aproximadamente 75% da área de estudo. A classe hipsométrica entre 1.400 a 

1.880 m, representa 6% da área de estudo, sendo encontrada ao longo dos limites que separam as 

Bacias Hidrográficas do Rio das Velhas e Rio Doce, como também em parte das bacias de cabeceiras 

do alto Rio Piranga e alto Rio Paraopeba. A Tabela 3.1 mostra a representação altimétrica elaborada 

para a área de estudo. 
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   Figura 3.6 – Mapa Hipsométrico da Área de Estudo, Espinhaço Sul (MG). 
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Tabela 3.1: Quantificação da área de estudo de acordo com os intervalos altimétricos adotados 

Área 
 Classes de Altimetria km² ha 

 

Representação da  
Área de Estudo  

(%) 

640 a 900 m 260,76 26.076 19 

900 a 1.400 m 1.029,33 102.933 75 

1.400 a 1.880 m 82,35 8.235 6 

Total 1.372,44 137.244 100 

 

  O mapa de declividade (Figura 3.7), elaborado de acordo com o Sistema de Avaliação da 

Aptidão Agrícola das Terras (Embrapa 1995), conforme descreve a Tabela 3.2, mostra que a maior 

parte da área de estudo possui terras com elevado grau de susceptibilidade à erosão. 

 

Tabela 3.2: Limitação de uso do solo de acordo com a susceptibilidade à erosão 

Classes de 

declividade 
Classificação Limitação/recomendação 

0 a 3% Plano 
Nulo – terras não susceptíveis à erosão. Com uso intensivo podem 

apresentar ligeira erosão, controlada com práticas simples de manejo. 

3 a 8% Suave ondulado 

Ligeiro – terras que apresentam pouca susceptibilidade à erosão. O uso 

intensivo pode acarretar em perda do horizonte superficial em torno de 

25%, após 10 a 20 anos. Práticas simples de conservação podem 

prevenir a erosão. 

8 a 13% 
Moderado 

ondulado 

Moderado – terras com moderada susceptibilidade à erosão. Quando 

utilizadas sem práticas conservacionistas podem apresentar sulcos e 

voçorocas. Requerem práticas de controle desde o início de sua 

utilização. 

13 a 20% Ondulado 
Forte – terras com forte susceptibilidade à erosão. Necessitam de 

práticas intensivas de controle à erosão. 

20 a 45% Forte ondulado 

Muito Forte – terras com uso muito restrito, visto a grande tendência à 

erosão. A prevenção à erosão pode se tornar dispendiosa, sendo fator 

de impedimento à sua utilização. 

Acima de 

45% 

Montanhoso e 

Escarpado 

Extremamente Forte – terras não recomendáveis para uso agrícola 

por apresentar severa susceptibilidade à erosão. É recomendável que 

sejam utilizadas para preservação ambiental. 

Fonte: Embrapa, 1995 (adaptação). 
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Figura 3.7 – Mapa Clinográfico da Área de Estudo, Espinhaço Sul (MG).
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  Analisando-se o mapa clinográfico, verifica-se que 44,2% da área de estudo está inserida na 

classe clinográfica de 20 a 45% de declividade, classificada como terras de relevo Forte ondulado, de 

uso agrícola muito restrito devido a grande tendência à erosão. Com 24,4% de representatividade da 

área de estudo, aparece o relevo Plano, com classe de declividade entre 0 a 3%. Nestas áreas, é 

recomendável a utilização de práticas simples de conservação para o uso agrícola. As terras com 

declividade acima de 45%, classificadas como de relevo Montanhoso e Escarpado, representam 16,2% 

da área, não sendo recomendadas para uso agrícola e sim para preservação ambiental. Representando 

12 % da área, com declividade entre 13 a 20%, estão as terras classificadas por relevo Ondulado, com 

forte tendência à erosão, sendo que o uso agrícola necessitaria de práticas intensivas de conservação 

do solo. As terras com declividade entre 8 a 13% representam 2,9% da área de estudo, sendo 

classificadas como terras de relevo Moderado ondulado, que requerem a utilização de práticas de 

conservação para evitar a erosão. Com apenas 0,3% da área, aparecem as terras com declividade entre 

3 a 8%, classificadas como terras de relevo Suave ondulado, que são consideradas aptas para o uso 

agrícola e requerem a utilização de práticas simples de controle à erosão. A Tabela 3.3 apresenta as 

áreas correspondentes a cada classe clinográfica. 

 

Tabela 3.3 – Quantificação da área de estudo de acordo com as classes clinográficas adotadas 

Área 
 Classes de  

Declividade (%) km² ha 

Representação 
da área de 
estudo (%) 

0 a 3 334,87 33.487 24,4 

3 a 8 4,12 412 0,3 

8 a 13 39,80 3.980 2,9 

13 a 20 164,69 16.469 12,0 

20 a 45 606,62 60.662 44,2 

Acima de 45 222,34 22.234 16,2 

Total 1.372,44 137.244 100 
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3.6 – SOLOS 

  O Brasil ainda é carente em informações sobre levantamento de solos em escalas detalhadas 

(Souza et al. 2005), com ressalvas para trabalhos ou pesquisas realizadas com finalidades específicas 

em determinadas regiões. Nesse contexto, as informações básicas do quadro pedológico mineiro foram 

obtidas do mapa de solos do Estado de Minas elaborado em 1983 pela Fundação Centro Tecnológico 

do Estado de Minas Gerais (CETEC 1983) e reeditado em 2008, em parceria com a Universidade 

Federal de Viçosa (CETEC 2008).  

  A região de estudo é caracterizada, predominantemente, pelas seguintes classes de solos: 

Latossolos Vermelho Amarelo, Cambissolos e Neossolos. A classe Latossolos Vermelho Amarelo, 

formada por solos em avançado processo de intemperização, é encontrada em praticamente todo o 

Estado de Minas Gerais ocupando a maior extensão da superfície mineira, com aproximadamente 

25,11% . Os Cambissolos também ocorrem por todo o estado ocupando uma extensão de 17,84% de 

sua superfície, apresentam características muito variadas de acordo com o material de origem, formas 

de relevo e condições climáticas. A classe Neossolos, constituída de solos pouco evoluídos ou em vias 

de formação, ocupam cerca de 12,69% da superfície do estado mineiro. Nesta classe estão incluídos os 

solos anteriormente reconhecidos como Litossolos e Solos Litólicos, Regossolos, Solos Aluviais e 

Areias Quartzosas (Amaral et al. 2004, Embrapa 2006). 

 

  3.6.1 – Aspectos Pedológicos da Área de Estudo 

  A área de estudo é caracterizada por quatro classes de solos (Figura 3.8), de acordo com a 

escala gráfica adotada (CETEC 2008):  

  - Latossolos Vermelho Amarelo Distrófico típicos (LVAd): classe formada por solos com 

Horizonte B Latossólico de cores vermelho-amareladas, que são normalmente profundos e bem 

drenados, com limitações para a mecanização devido ao relevo ondulado e montanhoso. Possuem 

textura argilosa, horizonte A moderado, acidez elevada e baixa saturação de bases. A vegetação 

predominante sobre este tipo de solo, na área de estudo, é a floresta estacional semidecidual. Ocorrem, 

geralmente, em altitudes acima de 900 m, onde o clima é caracterizado por invernos frescos e verões 

quentes ou brandos, com a média do mês mais frio abaixo de 18°C, podendo ser aproveitados para a 

agricultura seletiva, desde que adubados e corrigidos adequadamente. A sua base litológica pertence 

ao Grupo Nova Lima e ao Complexo do Bação, ocupando grandes extensões nos divisores de águas 

das bacias do Rio Doce. Segundo Crepani et al. (2001), estes solos são considerados como velhos ou 

maduros e a sua classe de vulnerabilidade é classificada como estável, onde os processos de 

pedogênese são favorecidos. 
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   Figura 3.8 – Mapa de Solos da Área de Estudo (adaptado do Mapa de Solos do Estado de Minas Gerais – CETEC, 2008). 
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  - Cambissolos Háplico com Argilas de atividades baixa Distróficos típicos (CXbd): classe 

formada por solos com Horizonte B incipiente, ocorre preferencialmente nos divisores de águas, sendo 

mais comum em relevo ondulado a montanhoso com vegetação campestre predominante. Apresentam 

textura média a argilosa, baixa saturação de bases, baixa fertilidade natural e susceptibilidade à erosão, 

acrescentando-se a falta de água como fatores limitantes à agricultura. Tem como base litológica 

predominante o Complexo do Bação e parte do Grupo Nova Lima. 

  - Neossolos Litólico Distrófico típicos (RLd): classe formada por solos com horizonte A fraco 

a moderado sem horizonte B definido, assentados diretamente sobre a rocha ou sobre o horizonte C. 

Possuem baixa saturação de bases e são típicos dos alinhamentos da Serra do Espinhaço sob a forma 

de pontões, lajeados e blocos arredondados, nas áreas de granito e gnaisses. Apresentam afloramento 

de rochas comuns em relevo forte ondulado e montanhoso e, nas porções altimétricas superiores a 

1.200 m, predomina a vegetação rupícola montana. A base litológica é variada, destacando-se os 

Grupos Piracicaba, Itabira, Itacolomi e Sabará. Segundo Crepani et al. (2001), estes solos são pouco 

desenvolvidos, jovens e ainda em formação, sendo classificados como vulneráveis prevalecendo os 

processos modificadores do relevo (morfogênese). 

  - Latossolos Vermelho Distrófico (LVd): classe formada por solos de matizes mais 

avermelhadas nos primeiros 100 cm do horizonte B (latossólico). As principais limitações do seu 

aproveitamento para a agricultura são acidez elevada e baixa saturação de bases. Localizada no 

extremo sudoeste da área de estudo, tem como base litológica o Grupo Nova Lima e vegetação 

predominante a floresta estacional semidecidual.  

 

3.7 – VEGETAÇÃO  

  Devido à grande variedade topográfica, geomorfológica, edáfica e climática, o Estado de 

Minas Gerais apresenta uma rica diversidade de formações vegetacionais, reunidas estrategicamente 

numa área de transição entre três importantes biomas brasileiros: a Floresta Atlântica, o Cerrado e a 

Caatinga. A conservação desses biomas é de fundamental importância para a manutenção saudável dos 

recursos hídricos do Estado e de grande parte do continente sul americano (Araújo 2000, Scolforo & 

Carvalho 2006). 

  A vegetação típica encontrada na área de estudo varia de acordo com os estratos altitudinais, 

sendo composta por florestas semideciduais em diferentes estádios sucessionais, campos e campos 

rupestres, pertencentes ao Domínio da Floresta Atlântica. Existe uma combinação de fatos 

fisiográficos e ecológicos particulares que condicionam a diversificação da cobertura vegetal, onde a 

maioria desses “mosaicos” pertence às regiões montanhosas da Serra do Espinhaço (Harley 1995).  
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  As regiões mais altas e declivosas são ocupadas pela vegetação rupícola montana, incluindo os 

campos rupestres e campos de altitude, que possuem distribuição ecogeográfica muito restrita e 

geralmente associados a afloramentos rochosos ou solos muito rasos. Entre as famílias de grande 

importância, destacam-se as Asteraceae, Velloziaceae, Melastomataceae, Bignoniaceae, 

Eriocaulaceae, Bromeliaceae, Orchidaceae, Cyperaceae e Ericaceae. De maneira geral, estes locais 

caracterizam-se por apresentar cobertura vegetal de menor porte com grande variedade de espécies e 

predomínio da vegetação herbácea distribuída por entre afloramentos rochosos com abundância de 

liquens das mais variadas cores e formas. Devido à sua localização estão sujeitos a baixas 

temperaturas no inverno e a grandes variações hídricas entre as estações chuvosa e seca (Giulietti et al. 

1987, Scolforo & Carvalho 2006, Oliveira-Filho 2006). 

  Os campos rupestres, em particular, apresentam situações de endemismo e variadas 

adaptações, ocasionadas por fortes pressões seletivas em decorrência das condições severas do meio 

abiótico a que essas plantas estão sujeitas. Entretanto, a fragilidade destes microhabitats presentes nas 

partes mais elevadas da Cadeia do Espinhaço, apresentam elevado potencial de extinção de espécies 

com distribuição restrita e requerimentos mais específicos do habitat (Menezes & Giulietti 1986, 

Giulietti & Pirani 1988). 

  Estudo desenvolvido sobre a vegetação rupestre na porção sul da Serra do Espinhaço, mais 

precisamente nas serras do Ouro Branco, Itatiaia/Bico de Pedra e no Parque Estadual do Itacolomi 

(Silva et al. 2004), todas inseridas na área de estudo, aponta uma grande heterogeneidade na 

composição florística entre áreas muito próximas. Esta baixa similaridade reforça o grau de 

endemismo para algumas espécies e a necessidade de preservação deste habitat.  

  A vegetação campestre (cerrado sensu lato) é formada pela fisionomia campo limpo e campo 

sujo, onde o estrato herbáceo-subarbustivo pode estar ou não presente. As famílias que mais 

representam a vegetação campestre são: Amaranthaceae, Anacardiaceae, Annonaceae, Apocynaceae, 

Asteraceae, Bignoniaceae, Bromeliaceae, Cyperaceae, entre outras, sustentando análoga relação com a 

vegetação rupícola montana característica da região (Scolforo & Carvalho 2006). 

  A floresta estacional semidecidual está distribuída sobre solos rasos ou litólicos até solos mais 

profundos, apresenta dossel superior variando de 4 a 25 m de altura, com árvores emergentes 

chegando a 40 m. Possui deciduidade da massa foliar variando de 20 a 70% na época seca do ano. As 

espécies características do dossel e sub-dossel dessa fisionomia, entre outras, são: monjolo, papagaio, 

farinheira, lixeira, angicos, perobas, angelim, jequitibás, canafístula, quaresmeiras, pau-d’óleo, sangra-

d’água, cedro, camboatã, jacarandá, candeias, ipês e embaúbas. Entre as epífitas encontram-se muitas 

espécies de orquídeas, samambaias e bromélias. Com relação à presença de lianas e bambusóides, a 

densidade é variável (Scolforo & Carvalho 2006).  
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  Das fitofisionomias presentes na área de estudo, a floresta estacional semidecidual é a mais 

representativa em termos de área. Está distribuída em fragmentos de tamanhos variados e diferentes 

estágios sucessionais, sendo as maiores manchas de vegetação florestal encontradas nas áreas 

protegidas e legalmente instituídas.  

 

3.8 – APTIDÃO AGRÍCOLA 

  De acordo com o mapa de aptidão agrícola do Estado de Minas Gerais (Amaral et al. 2004), a 

área de estudo é composta predominantemente por terras próprias para o desenvolvimento da 

silvicultura e classe de aptidão agrícola classificada como regular a restrita, conforme pode ser 

observado na Figura 3.9. 

  As terras com indicação para a silvicultura e aptidão agrícola regular a restrita (Grupo 5), 

ocupam a maior parte da área de estudo e possuem como principais limitações: deficiência em 

fertilidade Forte a Muito Forte; deficiência de água Moderada a Forte; excesso de água Ligeiro a 

Moderada; susceptibilidade à erosão Forte a Muito Forte; Forte impedimento à mecanização. 

  As terras com indicação para pastagem plantada e aptidão agrícola restrita (Grupo 4), situadas 

na porção noroeste da área de estudo (Complexo do Bação), têm como principais limitações:  

deficiência em fertilidade Forte; deficiência de água Forte; excesso de água Moderada a Forte; 

susceptibilidade à erosão Muito Forte; Forte impedimento à mecanização. 

  As terras com indicação para lavouras e classe de aptidão agrícola restrita para nível de 

manejo tecnológico considerado baixo a médio e inapta para práticas agrícolas com alto nível 

tecnológico (Grupo 3), situadas na porção nordeste da área de estudo, têm como principais limitações: 

deficiência em fertilidade Ligeira a Moderada; deficiência de água Moderada a Forte; excesso de 

água Moderada a Forte; susceptibilidade à erosão Ligeira a Forte; impedimento à mecanização 

Ligeira a Forte. 

  As terras sem aptidão agrícola (Grupo 6), onde a preservação da flora e fauna se constitui no 

tipo de utilização mais indicado, estão situadas na porção norte da área de estudo, nos delineamentos 

serranos mais elevados.  

  O Quadro 3.1 mostra o guia de avaliação da aptidão agrícola das terras incluídas na área de 

estudo, segundo Ramalho Filho et al. (1995). 
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Figura 3.9 – Mapa de Aptidão Agrícola da Área de Estudo (Adaptado do Mapa de Aptidão Agrícola das Terras do Estado de Minas Gerais – Embrapa, 2005). 
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Quadro 3.1 – Guia de avaliação da aptidão agrícola das terras para a Área de Estudo 

Aptidão Agrícola Graus de limitação das condições agrícolas das terras 

Deficiência 
de fertilidade 

Deficiência 
de água 

Excesso 
de água 

Susceptibilidade 
à erosão 

Impedimentos 
à mecanização 

Tipo de 
utilização 
indicado 

Grupo Subgrupo Classe 

A B C A B C A B C A B C A B C  

3 3 (abc) Restrita M L/M L M M/F M M/F M  F M L M/F M L Lavouras 

4 4(p) Restrita  F   F   M/F   MF   F  Pastagem 
plantada 

5s Regular  F   M/F   L   F   F  

5 
5(s) Restrita  MF   F   M   MF   F  

Silvicultura 

6 6 
Sem 

aptidão 
agrícola 

 

-   -   -   -   -  
Preservação 

da flora e 
da fauna 

   
Nível de Manejo: 
A - baseado em práticas agrícolas de baixo nível tecnológico 
B - baseado em práticas agrícolas de médio nível tecnológico 
C - baseado em práticas agrícolas de alto nível tecnológico 
 

                      Grau de limitação: 
                       L   - Ligeiro 
                       M  - Moderado 
                       F   - Forte 
                       MF - Muito Forte 
                        /   - Intermediário 

Fonte: Ramalho Filho et al. 1995 (adaptação). 

 

3.9 – ASPECTOS ECONÔMICOS E HISTÓRICOS 

  Com relação à economia municipal, os três municípios que abrangem a maior parte da área de 

estudo (Ouro Preto, Ouro Branco e Mariana) mostram tendências semelhantes com relação ao Produto 

Interno Bruto - PIB, com predominância das atividades industriais que representam aproximadamente 

60% do PIB, seguida pela área de serviços representando entre 24% a 31% do PIB e logo após a 

agropecuária com menos de 1% (Tabela 3.4).  Tal tendência difere do PIB do Estado de Minas Gerais 

que possui predominância na área de serviços (58,23%), seguida por Indústrias (32,46%) e 

agropecuária (9,31), conforme dados do IBGE (2007). 

 

Tabela 3.4 – Representação do Produto Interno Bruto Municipal do ano de 2007 

Produto Interno Bruto (PIB 2007) 
Setor 

Ouro Preto (%) Ouro Branco (%) Mariana (%) 
Indústria 64,31 60,45 63,22 

Serviços 28,57 24,42 31,18 

Agropecuária 0,57 0,26 0,78 

  Fonte: IBGE 2009 (adaptação). 
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  Entre as principais atividades industriais ressaltam-se a extração de minerais metálicos e não-

metálicos e a metalurgia básica, concentrando-se na região siderúrgicas e mineradoras de grande porte. 

São várias as reservas minerais encontradas na região, com destaque para o ferro, alumínio (bauxita), 

manganês, ouro, quartzito, calcário, talco e pedras ornamentais. A Tabela 3.5 mostra como estão 

divididas as atividades industriais dos três municípios (IBGE 2005). 

 

Tabela 3.5 – Caracterização industrial dos municípios de Ouro Preto, Ouro Branco e Mariana (2005) 

N.° de unidades locais 
Tipo de Indústria 

Ouro Preto Ouro Branco Mariana 

Extrativas 

Transformação 

52 

119 

04 

142 

16 

58 

  Fonte: IBGE 2005 (adaptação). 

 

  Ainda com relação às atividades industriais, nas quais a mineração e a metalurgia se destacam 

na região de estudo, torna-se imprescindível recordar alguns aspectos históricos que ajudarão na 

compreensão dessas principais vocações de ocupação econômica. 

  De acordo com Gutersohn (1954), o desbravamento e ocupação das terras da região central de 

Minas Gerais efetuado pelos colonizadores luso-brasileiros tiveram como fator orientador a 

abundância de riquezas minerais, diferentemente de outras regiões brasileiras onde a preferência era 

obter áreas aproveitáveis para a agricultura. Sendo assim, o desenvolvimento da economia, do 

povoamento, das comunicações e mesmo da política se tornaram peculiares, influenciando de maneira 

especial a paisagem cultural da região.  

  Não se sabe exatamente como surgiu a primeira descoberta de ouro no centro de Minas 

Gerais. O certo é que a primeira grande corrida mineradora do Brasil se deu na última década do 

século XVII com sucessivas descobertas de ouro de aluvião nos córregos e ribeirões da região de Ouro 

Preto, Mariana, Sabará e Caeté. A partir do século XVIII as descobertas continuaram e se expandiram 

em todas as direções. As técnicas utilizadas para a extração do ouro eram bastante rudimentares, 

deixando morros inteiros completamente lavados e desnudados com grandes prejuízos à paisagem 

natural da região, além de exigir numerosa mão-de-obra, tendo como seu pilar de sustentação a força 

de trabalho escrava que também era aproveitada na prática da agricultura (Martins & Brito 1989, 

Fonseca 1998). 



Rezende R.A. 2011. A Fragmentação da Flora Nativa como Instrumento de Análise da Sustentabilidade Ecológica… 

 48 

   A exploração das datas auríferas, no período colonial, havia sido regulamentada pela coroa e 

as empresas mineradoras eram chamadas de “lavras”. Nessa época houve deslocamento em massa para 

a região aurífera gerando grande concentração demográfica e problemas tradicionalmente atrelados às 

corridas do ouro. Minas Gerais havia se tornado, no final do século XVIII, o maior núcleo 

populacional da colônia, inclusive com auto-suficiência na produção de alimentos. A fase ascensional 

do ciclo do ouro durou até meados do século XVIII, a partir daí foi caindo continuamente em virtude 

do esgotamento dos depósitos superficiais e das práticas rudimentares de extração. Nos primeiros anos 

do século XIX, o setor se encontrava em profunda crise, a população havia se dispersado voltando-se 

para outras atividades e Vila Rica (Ouro Preto) que já havia sido considerada como o lugar mais rico 

do mundo se encontrava decadente e em ruínas. Em 1817 a coroa portuguesa estabeleceu decreto que 

incentivava a formação de companhias para atuar na mineração do ouro. Como conseqüência desta 

legislação foi fundada a Sociedade Mineralógica (1819), primeira empresa de mineração do Brasil, 

que começou suas operações na mina da Passagem, em Mariana. Nos anos de 1820 – 1830 várias 

Companhias Inglesas, com maior nível tecnológico do que o então empregado, se instalaram em 

Minas com o propósito de explorar as jazidas que consideravam não esgotadas. Assim, no século XIX, 

Minas Gerais foi responsável pela quase totalidade da produção brasileira de ouro (Martins & Brito 

1989). 

  Para atender a tamanha demanda por materiais ferrosos (ferramentas para mineração, 

utensílios domésticos e artigos de uso nas tropas de mulas) decorrente do auge da extração aurífera, a 

região das minas havia se tornado no maior mercado de produtos metalúrgicos, sendo que quase todo 

o ferro era importado. Diante da farta disponibilidade e facilidade de exploração do minério de ferro, 

surgiram em Minas as primeiras produções do metal, ainda que incipiente. O grande interesse na 

exploração do minério de ferro manteve-se discreto durante todo o império, tendo em Minas Gerais a 

sua principal região produtora. Durante a república, estudos geológicos e topográficos colocavam a 

região central de Minas Gerais entre as melhores do mundo quanto às jazidas de minério de ferro 

(Martins & Brito 1989, CVRD 1992). 

  Entre 1930 e 1950 a atividade extrativa mineral brasileira apresentou grande crescimento e 

diversificação de produtos, tendo o estado de Minas Gerais como o responsável pela quase totalidade 

da produção de ferro, manganês, ouro, arsênico, bauxita, grafita, diamante, talco, mármore e berilo. A 

exportação de minério de ferro chegou a mais de 2 milhões de toneladas entre 1947 e 1950, 

correspondendo a aproximadamente 37% da produção nacional, sendo as principais jazidas situadas no 

Quadrilátero Ferrífero. Na década de 1970, Minas Gerais respondia por 99% da produção de ferro 

nacional, dirigida quase que exclusivamente ao mercado externo. Mesmo com o início das explorações 

de minério de ferro e ouro em Carajás – PA, a partir de 1980, o estado mineiro ainda era considerado o 

maior centro ferrífero do país e o Brasil o maior exportador mundial de ferro (CVRD 1992). 
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  Com relação ao ouro, apesar da pequena produção entre 1930 e 1950, o estado de Minas 

Gerais era responsável por mais de 95% da produção nacional, sendo as minas mais importantes 

localizadas no Quadrilátero Aurífero, com destaque para a mina de Morro Velho situada em Nova 

Lima e para a mina de Passagem, em Mariana (CVRD 1992). 

  A corrida garimpeira de ouro no estado do Pará, nas regiões do Tapajós, Serra Pelada e 

Tucumã, e a maior industrialização observada no setor foram consideradas as frentes responsáveis 

pelo extraordinário crescimento na produção aurífera nacional, que saltou de 20 toneladas para mais de 

100 toneladas anuais, no final da década de 1980. Minas Gerais passou a ocupar a segunda posição na 

exploração nacional, atrás do estado do Pará. A maior parte da produção mineira, diferentemente da 

paraense de origem garimpeira, foi proveniente de mineração industrial, concentrando-se nas minas de 

Nova Lima, Caeté e Santa Bárbara. Nesta época o ouro extraído no município de Mariana era efetuado 

pela Companhia Minas da Passagem. A partir de 1988, a produção vinda dos garimpos (região 

amazônica) começou a decair em decorrência da diminuição do preço do ouro e exaustão das reservas 

superficiais. No Quadrilátero Ferrífero a produção permaneceu estabilizada, concentrando cerca de 

40% da produção nacional, durante o período de 1982 a 1999 (CVRD 1992, Thorman et al. 2001, 

Porto et al. 2002). 

  Destaca-se ainda na região, a partir da década de 1950, a exploração da bauxita nos municípios 

de Ouro Preto e Mariana com a produção de alumínio primário e a exploração de manganês, a partir de 

1980, nas minas de Miguel Congo e Conta História, no município de Ouro Preto (CVRD 1992).  

  Enquanto o desenvolvimento econômico dos municípios de Ouro Preto e Mariana basearam-se 

na indústria extrativa mineral, o município de Ouro Branco teve como principal atividade econômica a 

indústria siderúrgica, com ênfase na implantação da usina siderúrgica Aço Minas Gerais S.A. 

(AÇOMINAS) que iniciou sua operação no ano de 1986, sendo a principal atividade em geração de 

emprego e renda da população. A partir de 1999 o grupo GERDAU assumiu o controle administrativo 

da empresa. 

  Minas Gerais é o líder na produção mineral brasileira com 44% (198 milhões de toneladas) de 

representação no setor, seguida pelo Pará com 22% (77 milhões de toneladas). O minério de ferro 

ainda continua sendo o principal produto, com aproximadamente 71% da produção nacional, 

colocando o Brasil em segundo lugar na produção mundial, atrás da China. Com o declínio da 

produção de ouro no Pará, o estado de Minas Gerais configura-se como o maior produtor (14,8 

toneladas) nacional. A maior parte dos recursos investidos na mineração ainda segue para as 

tradicionais províncias minerais brasileiras, onde o Quadrilátero Ferrífero ocupa posição de destaque 

(DNPM 2006). 
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  De acordo com relatório da Fundação João Pinheiro (FJP 2008), a economia mineira 

apresentou taxa de crescimento real superior ao desempenho nacional no período de 2005 a 2006, 

sendo a indústria extrativa mineral o setor que mais contribuiu, com crescimento próximo a 12%.  

 

3.10 – DINÂMICA DEMOGRÁFICA 

  De acordo com estudos realizados pela Fundação João Pinheiro (FJP 2003), Minas Gerais 

concentrava 12% da população brasileira em 1970, decrescendo para 10,5% em 2000, quando chegou 

a quase 18 milhões de habitantes. Seguindo a mesma tendência das grandes regiões brasileiras o 

Estado mineiro tem passado por intenso processo de urbanização, com a sua população urbana 

passando de aproximadamente 67% em 1980 para 82% em 2000, índice bem próximo à média do país 

(81,2%). A população rural em 1980 chegava a 4,3 milhões de habitantes e em 2000 a 3,2 milhões, 

representando apenas 18% da população total do Estado, evidenciando taxas negativas de crescimento. 

Entretanto, a população total apresenta crescimento relativamente constante desde a década de 1970, 

com taxas de 1,4% no período de 1991 a 2000, enquanto que no Brasil a taxa de crescimento foi de 

1,6%. 

  A maior parte da área de estudo, denominada microrregião geográfica de Ouro Preto de acordo 

com a divisão administrativa do Estado de Minas Gerais, apresentou elevado dinamismo com relação 

às taxas de crescimento populacional durante o período de 1980 a 2000. O aumento da população total 

girou em torno de 35%, sendo caracterizado por acréscimo de 60% na concentração urbana e êxodo 

rural em torno de 27% (FJP 2003).  

  A dinâmica demográfica, aqui analisada, se concentra principalmente nos municípios de Ouro 

Branco, Ouro Preto e Mariana, cujas sedes urbanas estão inseridas na área de estudo. A concentração 

urbana no entorno do mosaico de unidades de conservação existente na região em 1991 era de 101.629 

habitantes e em 2000 atingiu um total de 121.274 habitantes, aumento de aproximadamente 19%. 

Algumas áreas urbanas estão localizadas bem próximas das unidades de conservação, ocupando boa 

parte da zona de amortecimento da área protegida, como é o caso do Parque Estadual do Itacolomi, da 

Estação Ecológica do Tripuí, da Área de Proteção Ambiental da Cachoeira das Andorinhas e da Área 

de Proteção Ambiental do Seminário Menor de Mariana. A Tabela 3.6 mostra a densidade 

demográfica dos municípios supracitados. 
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Tabela 3.6 – Densidade Demográfica dos principais municípios que compõem a Área de Estudo 

1980 1991 2007 

Município Área 
(Km²) Pessoas 

residentes 

Densidade 
Demográfica 

(hab/Km²) 

Pessoas 
residentes 

Densidade 
Demográfica 

(hab/Km²) 

Pessoas 
Residentes 

Densidade 
Demográfica 

(hab/Km²) 

Ouro Branco 261 12.641 48,43 27.423 105,06 33.548 128,53 

Ouro Preto 1.245 56.571 45,43 62.514 50,21 67.048 53,85 

Mariana 1.193 29.401 24,64 38.180 32 51.693 43,33 

Total 2.699 98.613 36,53 128.117 47,46 152.289 56,42 

Fonte: IBGE 1983, 1994 e 2007 (adaptação). 

 

  Para o fluxo turístico, também é dada maior ênfase às cidades históricas de Ouro Preto e 

Mariana, cujos acessos interceptam grande parte da região estudada. Estas cidades despertam grande 

interesse turístico, visto a sua importância no contexto histórico-cultural brasileiro. Em 1937, a cidade 

de Mariana foi tombada como monumento histórico e em 1945 recebeu o título de Monumento 

Nacional, sendo considerada como berço da civilização de Minas. Já a cidade de Ouro Preto, antiga 

Vila Rica e capital da Província de Minas Gerais (1823 a 1897), foi decretada monumento nacional em 

1933 e em 1980 reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, possuindo o 

mais importante conjunto arquitetônico barroco do país.   

  O relatório estatístico do Museu da Inconfidência de Ouro Preto mostra que este recebeu 

131.759 visitações no ano de 2007. Porém, as evidências indicam que o número de turistas que 

freqüentam a cidade de Ouro Preto seja bem maior devido às diversas comemorações tradicionais que 

fazem parte do calendário da cidade, mas em vista da falta de dados oficiais optou-se por relacionar 

apenas os fornecidos pelo Museu da Inconfidência, que faz o levantamento de visitantes desde 1945. 

Em relação à Mariana, 176.455 turistas visitaram a cidade em 2006, segundo a Prefeitura Municipal. 

De acordo com a Tabela 3.7, aproximadamente 308.214 turistas visitaram a região de Ouro Preto e 

Mariana no período de 2006 e 2007. Número considerado bastante significativo, pois excede a 

população conjunta dos dois municípios em mais de duas vezes e meia. 

 

Tabela 3.7 – Estimativa do fluxo turístico anual dos Municípios de Ouro Preto e Mariana 

Municípios Turistas 

Ouro Preto 131.759 (*) 

Mariana 176.455 (**) 

                         Fonte: (*) Museu da Inconfidência de Ouro Preto para o ano de 2007 

                     (**) Prefeitura Municipal de Mariana para o ano de 2006 
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CAPÍTULO 4 

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 

  As áreas protegidas, consideradas no estudo (Figura 4.1), cobrem conjuntamente 29.618 ha, 

formando um mosaico de unidades de conservação que equivale a 21,58% da área pesquisada. São 

classificadas em diversas categorias de acordo com o SNUC, contudo, todas as reservas possuem 

como objetivo a manutenção em longo prazo dos recursos naturais e da biodiversidade (Quadro 4.1). 

Administrativamente, estas áreas protegidas são subordinadas ao Instituto Estadual de Florestas do 

Estado de Minas Gerais (IEF), autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável – SEMAD.  

 

 

Figura 4.1 – Mosaico de Áreas Protegidas localizadas no Espinhaço Sul (Minas Gerais). 
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Quadro 4.1 – Características das Áreas Protegidas inseridas na Área de Estudo 

Área Protegida 
Ano de 

criação 

Categoria 

(SNUC) 

Área 

(ha) 

Instrumento de 

gerenciamento 

Município  

(MG) 

PE do Itacolomi 1967 Proteção Integral 7.543 Plano de Manejo 
(elaborado em 2007) 

Ouro Preto/ 
Mariana 

EE do Tripuí 1978 Proteção Integral 337 Plano de Manejo 
(elaborado em 1995) Ouro Preto 

APE Veríssimo 1982 Área de Proteção 
Especial 2.000 (*) Ouro Branco 

APA Seminário 
Menor de Mariana 1984 Uso Sustentável 350 Não possui Mariana 

APP Gruta da 
Igrejinha 1986 Área de Preservação 

Permanente 688 (*) Ouro Branco/ 
Ouro Preto 

APA Cachoeira das 
Andorinhas 1989 Uso Sustentável 18.700 

Zoneamento 

Ecológico-Econômico 

(elaborado em 2006) 

Ouro Preto 

FLOE Uaimii 2003 Uso Sustentável 4.398 
Plano de Manejo 

(em elaboração) 
Ouro Preto 

(*) Essas categorias de Áreas Protegidas não são contempladas no SNUC. Possuem amparo legal no Código 
Florestal de 1965 (Brasil 1965) e na Lei de Parcelamento do Solo (Brasil 1979). 

 

  Com o intuito de assegurar a qualidade das áreas protegidas e a sua efetividade com relação à 

proteção dos recursos naturais, o Instituto Estadual de Florestas atribui anualmente uma pontuação 

denominada Fator de Qualidade1 às unidades de conservação cadastradas junto ao órgão. A pontuação 

varia de 0,1 (um décimo) a 1,0 (dez décimos), sendo determinada com base nas informações e 

documentação prestadas pela gerência da área protegida e atestadas pelo respectivo órgão colegiado da 

unidade (conselho deliberativo/consultivo). Entre os parâmetros que avaliam o estado de conservação 

da unidade, destacam-se: área percentual de cobertura vegetal nativa; percentual de Reserva Legal 

averbada na zona de amortecimento; situação fundiária; limites da unidade demarcados; plano de 

manejo; articulação da zona de amortecimento com o zoneamento municipal; conselho deliberativo ou 

consultivo; quadro funcional; infra-estrutura e equipamentos; orçamento executado. 

                                                        
1 Deliberação Normativa COPAM nº 86, de 17 de junho 2005 – Estabelece os parâmetros e procedimentos para aplicação do Fator de 
Qualidade referente às unidades de conservação da natureza e outras áreas especialmente protegidas. 
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  O índice referente ao Fator de Qualidade está previsto na Lei nº 13.803/2000 – Lei Robin 

Hood (Minas Gerais 2000) e dispõe sobre a distribuição da parcela do Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias (ICMS) aos municípios, de acordo com a Deliberação Normativa COPAM 086/2005 

(Minas Gerais 2005). A Tabela 4.1 apresenta a pontuação atingida pelas unidades de conservação 

consideradas no estudo e que participam oficialmente do processo. 

 

Tabela 4.1 – Índices referentes ao Fator de Qualidade das áreas protegidas 

Fator de Qualidade 2006 2007 2008 2009 

PE Itacolomi 0,4 0,5 0,6 0,1 

EE Tripuí 0,5 0,5 0,1 0,1 

APA Cachoeira das Andorinhas 0,3 0,5 0,1 0,5 

APA Seminário Menor de Mariana 0,1 0,1 0,1 0,1 

FLOE Uaimii 0,3 0,4 0,3 0,7 

  Fonte: www.siam.mg.gov.br 

 

  Com relação ao critério Meio Ambiente, estabelecido no ICMS Ecológico, o índice de 

conservação calculado para as áreas protegidas do município de Ouro Preto, que possui a maior parte 

das UCs relacionadas neste estudo, proporcionou ao município o repasse de R$ 37.830,15 no ano de 

2009 (FJP 2009). 

 

4.1 – PARQUE ESTADUAL DO ITACOLOMI 

  O Parque Estadual do Itacolomi está localizado nos municípios mineiros de Ouro Preto e 

Mariana, bacia hidrográfica do Rio Doce e possui 7.543 ha. Foi criado pela Lei nº 4.495 de 14/06/1967 

(Minas Gerais 1967), com objetivos básicos de preservação de ecossistemas naturais de grande 

relevância ecológica e beleza cênica. Abriga o Pico do Itacolomi com 1.772 metros de altitude, que se 

constitui numa referência geográfica desde o século XVII, época em que os bandeirantes chegaram à 

região. De acordo com o Plano de Manejo do Parque Estadual do Itacolomi (SEMAD 2007), o nome 

“Pico do Itacolomi”, significa “a pedra e o menino” (ITA – CORUMI) em tupi-guarani. É possível 

identificar tal formato que é considerado o “principal cartão-postal” do Parque, destacando-se em seu 

relevo uma pedra grande “a mãe” e ao seu lado uma menor que seria “o filho”.  
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  Com relação aos monumentos existentes no Parque, a Casa Bandeirista construída nos anos de 

1706 a 1708 para vigilância das Minas e cobrança dos impostos (quinto) merece atenção especial por 

sua conservação e importância histórica. Está localizada na fazenda São José do Manso, que também 

abriga a sede administrativa do Parque e o Museu do Chá. O cultivo do chá preto foi introduzido na 

região por volta de 1825, sendo processado na fazenda até a década de 1950, onde parte da produção 

era enviada para Alemanha.  

  O parque é classificado como unidade de conservação de proteção integral de posse e domínio 

públicos, sendo permitida e incentivada a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental, de recreação em contato com a natureza e turismo ecológico. Em 

2004 o PE Itacolomi foi aberto à visitação pública, sendo que possui infra-estrutura básica como 

portaria com sistema de vigilância, guarda-parque brigadistas, alojamento para pesquisadores, área de 

camping e programa de visita monitorada. É administrado por gerência do IEF, lotada na própria UC e 

possui Conselho Consultivo que se reúne regularmente.  

  Segundo o Plano de Manejo do Parque, as principais pressões antrópicas que ameaçam a UC 

estão relacionadas à urbanização em boa parte do seu entorno (porção norte e oeste) ao longo da 

Rodovia do Contorno entre Ouro Preto e Mariana. Na porção sudoeste, o distrito de Lavras Novas, 

com alto potencial turístico, também ocasiona certa pressão antrópica ao Parque. Na porção leste e sul 

as pressões estão mais relacionadas aos usos e retiradas dos recursos naturais como caça, coleta, pesca 

e pastagem de animais. A questão fundiária também é considerada como ponto negativo, dada a falta 

de regularização da área do Parque. Dentro deste contexto dois grandes incêndios merecem registros 

(1997 e 2007), tanto pela dificuldade em seu controle como pelos danos ocasionados a fauna e flora 

locais. 

  Com relação ao estado de conservação do Parque, estudo desenvolvido para a elaboração do 

seu Plano de Manejo identificou 1.333 espécies, sendo que os grupos com maior número de espécies 

foram: flora, aves, mamíferos, anfíbios anuros, invertebrados terrestres e répteis, respectivamente. Do 

total de espécies registradas 2,17% estão ameaçadas de extinção, considerando as listas oficiais de 

espécies em extinção de Minas Gerais e do Brasil.  

  Conforme consta no Atlas de Biodiversidade de Minas Gerais (Drummond et al. 2005), o PE 

Itacolomi (Complexo do Itacolomi/Andorinhas) é classificado como de importância biológica “Alta” 

para conservação da flora e mamíferos, tendo o isolamento geográfico e as queimadas como principais 

ameaças de origem antrópica; importância “Extrema” para conservação de aves e “Especial” para 

conservação de répteis e anfíbios, considerando o Espinhaço Sul. A Figura 4.2 mostra algumas das 

características do Parque Estadual do Itacolomi, bem como as principais fitofisionomias encontradas. 
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Figura 4.2 – Parque Estadual do Itacolomi (2008). 
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4.2 – ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO TRIPUÍ 

  Localizada no município de Ouro Preto, bacia hidrográfica do Rio Doce possui 337 ha, criada 

pelo Decreto Estadual nº 19.157 de 24/04/1978 (Minas Gerais 1978) com a denominação de Estação 

Biológica do Tripuí, sendo a denominação posteriormente alterada para Estação Ecológica do Tripuí 

pelo Decreto Estadual nº 21.340 de 04/06/1981 (Minas Gerais 1981). Passou a ser administrada pelo 

IEF a partir de 1996, conforme Decreto Estadual nº 38.181 de 29/07/1996 (Minas Gerais 1996). O 

principal motivo de sua criação foi a intenção de preservar o habitat natural do Peripatus acacioi, 

sendo a primeira Estação Ecológica criada pelo Governo de Minas Gerais.  

  Nos anos de 1695/96, o Bandeirante Manuel Garcia, membro de comitiva vinda de Taubaté 

com objetivo de buscar índios no sertão acabou se deparando, acidentalmente, com “granito cor de 

aço” no leito de córrego (córrego Tripuí), sem conhecimento do achado levou amostras em sua viagem 

de retorno e após exames a mando do governador do Rio de Janeiro, Artur de Sá e Meneses, ficou 

constatado que se tratava de ouro finíssimo. Fato que se atribui ao Bandeirante mulato o primeiro 

descobrimento das Minas Gerais. O nome Tripuí significa “água de fundo sujo”, de origem Tupi, visto 

que o leito do córrego é constituído de pedras e areias negras (Vasconcelos 1974, FEAM 1995).  

  As descobertas de várias ocorrências minerais sucederam-se na região do Tripuí como o 

cinábrio identificado em 1810 e explotado pela “Companhia Mineralúrgica Brazileira” entre 1891 e o 

início da década de 1930. A partir de 1895 outros minerais foram encontrados como a lewisita, a 

derbylita e a tripuíta (Sobreira et al. 1987, Cruz 2002). 

  De acordo com o Plano de Manejo da EE Tripuí (FEAM 1995), foi instalada no ano de 1949 

uma “Sub-Estação Experimental de Fruticultura”, com 132 ha no Vale do Tripuí, juntamente com 

infra-estrutura para o seu manejo, como moradias e galpões.  A Sub-Estação de Fruticultura foi doada 

à Prefeitura Municipal de Ouro Preto em 1969 e manteve-se funcionando até 1972. Desativada, ficou 

sob a responsabilidade da Prefeitura de Ouro Preto até 1977. Neste período, a comunidade científica 

nacional, internacional e a população ouropretana se mobilizaram reivindicando a preservação da área, 

devido à descoberta do Peripatus acacioi (Figura 4.3), pelo Dr. Acácio Costa Júnior, entomologista da 

Sub-Estação de Fruticultura em 1954.  
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  Figura 4.3 – Peripatus acacioi (laboratório de Paleontologia, DEGEO/EM/UFOP). 

 

O invertebrado Peripatus, pertencente ao raro táxon Onychophora, possui cerca de 176 espécies 

distribuídas pelo mundo e apenas 9 descritas para o Brasil. São considerados como “fóssil vivo” por 

possuírem as mesmas dimensões morfológicas de exemplares datados do Cambriano Médio (Pereira et 

al. 2007). 

  Guimarães Neto (1999) relata que são conhecidas mais de 197 espécies da fauna brasileira na 

EE Tripuí entre aves, anfíbios e répteis. Além de diversos mamíferos que ainda precisam ser 

catalogados. Pedralli et al. (2000) em estudo sobre a florística e fitossociologia na Estação Ecológica 

do Tripuí, identificaram 101 famílias, 242 gêneros e 462 espécies, com destaque para as espécies da 

família Asteraceae, devido ao estágio sucessional da vegetação encontrado em muitas áreas da Estação 

e à presença de muitas espécies herbáceas invasoras. Entre as espécies com maior Índice de Valor de 

Importância (IVI) está a Vanillosmopsis erythropappa ou Candeia-da-serra de grande potencial 

econômico, tanto pelo tradicional uso que a madeira proporciona devido a sua resistência e 

durabilidade, como também pela rica presença de óleos essenciais de uso farmacológico.  

  De acordo com o Atlas de Biodiversidade de Minas Gerais (Drummond et al. 2005), a EE 

Tripuí é classificada como de importância biológica “Potencial” para a conservação de invertebrados; 

importância biológica “Alta” para conservação da flora e mamíferos, considerando a área entre o 

complexo Itacolomi/Andorinhas; importância biológica “Extrema” para conservação de aves e 

“Especial” para conservação de répteis e anfíbios, considerando o Espinhaço Sul. A expansão da área 

urbana de Ouro Preto e o risco de queimadas são as principais ameaças de caráter antrópico para a 

unidade de conservação, sendo recomendada a aplicação integral do Plano de Manejo como 

instrumento básico para minimizar as pressões, segundo os autores supracitados. 
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  A EE Tripuí é classificada como unidade de conservação de proteção integral de posse e 

domínio públicos. A pesquisa científica é incentivada respeitando-se as normas estabelecidas pelo IEF 

e a visitação pública somente é permitida para fins educacionais de acordo com regulamento 

específico. Possui infra-estrutura básica que compete a uma Estação Ecológica como portaria com 

sistema de vigilância, guarda-parque brigadistas e alojamento para pesquisadores (Figura 4.4). É 

administrada por gerência do IEF, lotada na própria UC e possui Conselho Consultivo que se reúne 

regularmente. 

 

 
Figura 4.4 – Características da Estação Ecológica do Tripuí (2008). 
 

  Para a gerência local (IEF), as queimadas constituem-se na principal ameaça que aflige a 

Estação Ecológica. Tal preocupação se intensifica durante o período seco do ano, devido à 

proximidade da UC com a área urbana de Ouro Preto, além de ser circundada pela Rodovia dos 

Inconfidentes (MG-356) em boa parte de sua extensão. Relata-se também que o Plano de Manejo se 

encontra desatualizado, sendo necessária a sua revisão juntamente com maiores incentivos para a sua 

aplicação na íntegra. 

Portaria da EE Tripuí Estrada no interior da Estação Ecológica 

Galpões do Centro de Pesquisa e 
Educação Ambiental 

 

Vista geral do Vale do Tripuí 
 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 27, 187p. 

 61 

4.3 – ÁREA DE PROTEÇÃO ESPECIAL ESTADUAL DO VERÍSSIMO 

   Localizada no município de Ouro Branco, bacia hidrográfica do Rio Doce, a APE Veríssimo 

possui 2.000 ha. Criada pelo Decreto Estadual nº 22.055 de 05/05/1982 (Minas Gerais 1982) com a 

finalidade de proteção e conservação de mananciais, é classificada como Área de Proteção Especial 

Estadual (Brasil 1979, Drummond et al. 2009), não possui gerência administrativa local e está sob o 

monitoramento informal da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA – Ouro Branco), 

que capta água do Ribeirão do Veríssimo ou Córrego da Lavrinha (Figura 4.5) para posterior 

tratamento e distribuição, atendendo cerca de 30.000 habitantes da área urbana municipal. 

    

 

 Figura 4.5 – Características da APE Veríssimo (2008). 
 

   Segundo Fonseca et al. (1997), as reservas florestais criadas com a finalidade de protegerem 

mananciais também podem cumprir com a importante função de manutenção da diversidade biológica. 

   A APE Veríssimo está situada no alto da Serra do Ouro Branco, a 1.400 m de altitude, 

extremo sul da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço. A Serra do Ouro Branco foi tombada pelo 

Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) como monumento natural, conforme 

Decreto Estadual nº 19.530/1978 (Minas Gerais 1978), com a finalidade de proteger a sua silhueta 

paisagística (Figura 4.6). Um outro instrumento de proteção foi instituído pela Lei Orgânica do 

Município de Ouro Branco (nº 366/1982), conferindo à serra o título de Área de Função de 

Preservação Paisagística, da Flora e Fauna. 

 

 

Ribeirão do Veríssimo Cabeceira do Ribeirão Veríssimo  
(alto da Serra do Ouro Branco) 
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Figura 4.6 – Características da Serra do Ouro Branco (2008). 
 

   O sopé da Serra do Ouro Branco também foi legalmente protegido por iniciativa da 

Siderúrgica GERDAU/AÇOMINAS, localizada no município de Ouro Branco, que inaugurou em 

2008 a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Luis Carlos Jurovsky Tamassia, numa área 

de 1.247 ha (Portaria IEF 056/2008), com objetivos de preservar a biodiversidade e transformar o local 

em espaço de pesquisa e visitação para fins turísticos, recreativos e educacionais. 

Apesar do contexto favorável proporcionado pelos diversos instrumentos que visam a proteção 

da Serra do Ouro Branco, várias ameaças dificultam a sua preservação, como as freqüentes queimadas 

que ocorrem durante o período seco do ano, a utilização irregular da área como pastagem, a falta de 

estrutura turística e a especulação imobiliária. 

   De acordo com o Atlas da Conservação da Biodiversidade de Minas Gerais (Drummond et al. 

2005), a região que abrange a APE Veríssimo é enquadrada como de “Alta” importância biológica 

para mamíferos e para a flora; importância biológica “Extrema” para aves; importância biológica 

“Especial” para répteis e anfíbios. Os mamíferos têm como principal pressão antrópica o isolamento e 

a flora é ameaçada pelo turismo desordenado, extração vegetal e queimadas. As aves são pressionadas 

pelo desmatamento e os répteis e anfíbios são ameaçados pela agropecuária e por barramentos. Para 

minimizar as pressões de origem antrópica, os autores supracitados recomendam: realização de 

inventários, criação de unidades de conservação, plano de manejo e educação ambiental. 

 

 

 

Silhueta da Serra do Ouro Branco 
(protegida pelo IEFHA) 

 

Estrada que corta o alto da serra  
(APE Veríssimo) 
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   Estudos demonstram que na Serra do Ouro Branco ocorre maior diversidade de espécies da 

flora em área de campos rupestres, quando comparada com outras serras integrantes da Cadeia do 

Espinhaço, com 23,7 espécies/km² contra 7,95 espécies/km² registradas na Serra do Cipó. As espécies 

da família Asteraceae possuem maior representatividade em todas as fisionomias características da 

serra (Paula et al. 2004). 

 

4.4 – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SEMINÁRIO MENOR DE MARIANA 

  Localizada no município de Mariana, bacia hidrográfica do Rio Doce, a APA do Seminário 

possui 350 ha e foi criada pelo Decreto Estadual nº 23.564 de 11/05/1984 (Minas Gerais 1984) com a 

finalidade de assegurar o bem-estar das populações humanas, conservar e melhorar as condições 

ecológicas locais. Segundo o Decreto de criação da APA, a administração e fiscalização estariam sob a 

responsabilidade do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia, através 

da Comissão de Política Ambiental, atualmente denominado Conselho de Política Ambiental 

(COPAM).  

  Classificada como unidade de conservação de uso sustentável, a APA é constituída por terras 

de propriedade da Arquidiocese de Mariana, não possui Plano de Manejo e sua proteção está sujeita à 

eficiência da fiscalização dos órgãos estaduais, pois nenhuma ação para a sua real implantação foi 

efetivada após a publicação do Decreto de criação.  

  Devido à sua proximidade com a zona urbana de Mariana (sul e sudeste), a APA é afligida por 

pressões antrópicas constantes, principalmente pelas queimadas e supressão ilegal de madeira. A 

existência de uma Estação de Tratamento de Água em seus domínios (ETA – Mata do Seminário), 

administrada pela Prefeitura Municipal de Mariana, demonstra a necessidade de se preservar os 

pequenos cursos d’água e a vegetação em sua micro-bacia (Figura 4.7).  

  De acordo com o Atlas da Conservação da Biodiversidade de Minas Gerais (Drummond et al. 

2005), a região que abrange a APA do Seminário é enquadrada como de “Alta” importância biológica 

para mamíferos; importância biológica “Extrema” para aves e flora; importância biológica “Especial” 

para répteis e anfíbios. Os mamíferos têm como principal pressão antrópica o isolamento; as aves e a 

flora são ameaçadas pelo desmatamento e agricultura; e os répteis e anfíbios são ameaçados pela 

agropecuária e por barramentos. Entre as recomendações para minimizar as pressões antrópicas, 

segundo os autores supracitados, destacam-se: realização de inventários, educação ambiental, plano de 

manejo e conectividade entre os fragmentos. 
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Figura 4.7 – Imagens da APA Seminário Menor de Mariana (2008). 
 

  Como alento à preservação da unidade de conservação, cita-se o projeto para criação do 

Centro Marianense de Educação Ambiental e Ecoturismo (CEAME), na área da APA, iniciativa da 

Arquidiocese de Mariana e Seminário São José, que segundo a administração do Seminário de 

Mariana, aguarda recursos para a sua implantação. 

 

Vista geral da APA do Seminário  
Menor de Mariana 

ETA – Mata do Seminário 
 

Vegetação degradada em estágio de 
regeneração 

Área urbana ao lado da APA do Seminário 
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4.5 – ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE GRUTA DA IGREJINHA  

   A APP Gruta da Igrejinha abrange parte dos municípios mineiros de Ouro Branco e Ouro 

Preto, entre a Estação Ferroviária de Hargreaves e a Comunidade Morro do Gabriel, bacia hidrográfica 

do Rio Paraopeba, possuindo 688 ha. Foi criada pelo Decreto Estadual nº 26.420 de 09/12/1986 

(Minas Gerais 1986) por se tratar de um patrimônio natural de reconhecido valor histórico, cultural e 

científico e de grande interesse espeleológico. A gruta da Igrejinha constitui-se numa rara ocorrência 

de cavernas no Quadrilátero Ferrífero, servindo como referência para estudos desde a década de 1937. 

   Em trabalhos realizados pela Sociedade Excursionista e Espeleológica (SEE), da Escola de 

Minas da Universidade Federal de Ouro Preto, Salgado (1964) e Zeferino et al. (1986) relatam que a 

gruta está localizada em rochas dolomíticas do supergrupo Minas. Possui duas aberturas secas com 

desnível de 22 m, direção oeste para leste e 930 m de desenvolvimento. Registram também a presença 

de um salão de aproximadamente 2.540 m², com céu em forma de abóbada e altura máxima de 37,3 m. 

A coloração da rocha ao longo da gruta varia de camadas escuras (típicas de manganês) a camadas 

brancas, indicando carreamento de cálcio. Em diversos locais encontram-se veios de quartzo e calcita, 

além da existência de massas colunares de estalactites e estalagmites, finamente cristalinas e densas. A 

parte externa é formada por intensa vegetação nativa, de vital importância ecológica para a gruta. A 

Figura 4.8 mostra algumas imagens da APP. 

  O grande interesse minerador na área onde se localiza a gruta desencadeou uma mobilização 

coordenada pela SEE com intuito de preservar a caverna, culminando na Lei 15/86 do Município de 

Ouro Preto, que declarou a Gruta da Igrejinha como Área de Preservação Permanente, ação 

consolidada em seguida por Decreto Estadual. Na tentativa de impedir a preservação da área e obter a 

licença de lavra, a empresa de mineração realizou explosões que obstruíram totalmente a entrada da 

gruta, cinco meses antes da aprovação do decreto estadual de preservação entrar em vigor. 

  De acordo com o Atlas da Conservação da Biodiversidade de Minas Gerais (Drummond et al. 

2005), a região que abrange a APP Gruta da Igrejinha é enquadrada como de “Extrema” importância 

biológica para aves e importância biológica “Especial” para répteis, anfíbios e flora, considerando o 

Espinhaço Sul e mais precisamente o Quadrilátero Ferrífero. As principais pressões antrópicas estão 

relacionadas à mineração, expansão urbana, queimadas, agropecuária, desmatamento e extração 

vegetal. Para minimizar as ameaças à biodiversidade, os autores supracitados recomendam: realização 

de inventários e a criação de unidades de conservação. 
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Figura 4.8 – Imagens da APP Gruta da Igrejinha e comunidade Morro do Gabriel, localizada em seu entorno 
(2008).  

 

   De acordo com o Código Florestal Brasileiro (Brasil 1965), as Áreas de Preservação 

Permanente (APP) são áreas de grande importância ecológica, que podem ser “...cobertas ou não por 

vegetação nativa com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem estar 

das populações humanas”. 
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Brasil Ltda (Morro do Gabriel) 

Manifesto DNPM N.° 820 
 

Caminho no interior da APP 
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4.6 – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CACHOEIRA DAS ANDORINHAS 

   A APA Cachoeira das Andorinhas está localizada no município de Ouro Preto, bacia 

hidrográfica do Rio das Velhas e possui área de 18.700 ha. Foi criada pelo Decreto Estadual nº 30.264 

de 16/10/1989, considerando que a área constitui patrimônio natural de reconhecido valor histórico, 

cultural, paisagístico, turístico e de rara beleza cênica, emoldurando o entorno histórico da cidade de 

Ouro Preto. Sua criação também se deve pela necessidade de assegurar o bem-estar da população, 

conservar as condições ecológicas locais e preservar a biota regional. Além disto, a APA Andorinhas 

contém nascentes que dão origem ao Rio das Velhas, importante manancial de captação de água do 

sistema de abastecimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Classificada como 

unidade de conservação de uso sustentável, é constituída por terras públicas e privada, sendo 

gerenciada pelo IEF. Possui Conselho Consultivo e Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), 

elaborado em 2006. 

  A APA das Andorinhas abrange o Distrito de São Bartolomeu (786 habitantes), cujo 

povoamento remonta ao final do século XVII, considerado como uma das localidades mais antigas da 

região do ouro e ponto de passagem das Bandeiras Paulistas. De acordo com o relatório do 

Zoneamento Ecológico-Econômico da APA Cachoeira das Andorinhas, a história de ocupação da 

APA foi motivada pela mineração que, exaurida, deu lugar às atividades agropecuárias e florestais. As 

atividades florestais se destacaram na economia local, durante o século passado até a década de 1990, 

onde extensos maciços florestais eram mantidos para garantir as demandas carvoeiras, madeireiras e 

energéticas (Carvalho et al. 2006). A Figura 4.9 mostra algumas imagens da APA das Andorinhas. 

   O ZEE da APA Andorinhas propôs a delimitação espacial da APA em três zonas ecológico-

econômicas com funções estratégicas para o uso sustentável dos recursos naturais:  

   - zona de proteção especial: delimita o espaço para refúgio da fauna silvestre e corredores 

ecológicos interligando o maciço do Caraça aos parques do Itacolomi e Tripui. Além disso, abriga os 

campos rupestres com solos rasos e flora endêmica, bem como as nascentes altas do Rio das Velhas; 

   - zona de proteção: possui o papel de amortecimento do impacto das ações antrópicas sobre a 

zona de proteção especial. Essa zona admite o uso de recursos naturais através de inventário e planos 

de manejo que garantam a proteção da biodiversidade e impeçam a degradação ambiental; 

   - zona de conservação: destinada ao uso direto por proprietários particulares para viabilizar a 

sustentabilidade econômica das propriedades, garantindo a sua autonomia e reduzindo a pressão sobre 

os recursos naturais presentes nas zonas de proteção e proteção especial. 
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Figura 4.9 – Imagens da APA Cachoeira das Andorinhas (2007).  
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   Em virtude de uma situação diferenciada de outras áreas protegidas, em 2003, foi criada a 

Floresta Estadual do Uaimii nos domínios da APA Cachoeira das Andorinhas (Decreto Estadual S/Nº 

de 21/10/2003), com área de 4.398 ha e com a finalidade de fomentar o uso sustentável dos recursos 

florestais e a pesquisa científica com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas 

nativas. A APA abriga também, em seus domínios, o Parque Natural Municipal das Andorinhas (557 

ha), situado na cabeceira do Rio das Velhas. 

  A ocupação do entorno da APA das Andorinhas é caracterizada por áreas urbanas, grandes 

mineradoras e propriedades rurais com baixo nível tecnológico. Machado (2001) relata que após a 

criação da APA o êxodo rural foi intensificado e o uso ilegal dos recursos naturais foi indiretamente 

favorecido, visto o aumento da restrição das atividades econômicas locais, principalmente a 

agropecuária e a extração mineraria. Segundo Carvalho et al. (2006), a estrutura econômica da APA se 

baseia na agricultura familiar, sendo que a maior parte das propriedades possui área menor que 20 

hectares. 

  De acordo com o Atlas da Conservação da Biodiversidade de Minas Gerais (Drummond et al. 

2005), a região que abrange a APA Cachoeira das Andorinhas é enquadrada como de importância 

biológica “Alta” para conservação de mamíferos e da flora, considerando o complexo 

Itacolomi/Andorinhas; importância biológica “Extrema” para aves e “Especial” para répteis e anfíbios, 

considerando o Espinhaço Sul. As principais pressões antrópicas estão relacionadas com a mineração, 

agricultura, queimadas, agropecuária, desmatamento e isolamento, no caso de mamíferos. Para 

minimizar as ameaças à biodiversidade, os autores supracitados recomendam: a realização de 

inventários, plano de manejo e educação ambiental.  

 

4.7 – FORESTA ESTADUAL DO UAIMII 

   Localizada no município de Ouro Preto, bacia hidrográfica do Rio das Velhas, possui área de 

4.398 ha, sendo criada pelo Decreto Estadual S/Nº de 21/10/2003. A FLOE Uaimii, denominação 

indígena atribuída ao Rio das Velhas, está situada dentro dos limites da APA Cachoeira das 

Andorinhas e tem por finalidade o uso sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com 

ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Classificada como unidade de 

conservação de uso sustentável de posse e domínio públicos. É administrada por gerência do IEF, 

lotada na própria UC, possui Conselho Consultivo e o seu Plano de Manejo está em fase de 

elaboração. Nas Florestas Estaduais é admitida a permanência de populações tradicionais e a visitação 

pública, condicionadas às normas administrativas do local. A Figura 4.10 mostra algumas imagens da 

Floresta Estadual. 
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Figura 4.10 – Imagens da Floresta Estadual do Uaimii (2008). 
 

   De acordo com o Atlas da Conservação da Biodiversidade de Minas Gerais (Drummond et al. 

2005), a região que abrange a FLOE Uaimii é enquadrada como de importância biológica “Alta” para 

conservação de mamíferos e da flora, considerando o complexo Itacolomi/Andorinhas; importância 

biológica “Extrema” para aves e “Especial” para répteis e anfíbios, considerando o Espinhaço Sul. As 

principais pressões antrópicas estão relacionadas com a mineração, agricultura, queimadas, 

agropecuária, desmatamento e isolamento, no caso de mamíferos. Para minimizar as ameaças à 

biodiversidade, os autores supracitados recomendam: a realização de inventários, plano de manejo e 

educação ambiental.  
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   Relatório sobre o Diagnóstico Participativo de Unidades de Conservação – DIPUC, realizado 

em 2008 na FLOE Uaimii, sob a coordenação do IEF, apontou que os principais problemas de origem 

antrópica que ameaçam a Floresta Estadual são as queimadas, a retirada de vegetação e a falta de 

entendimento da comunidade do entorno em relação à necessidade de preservação da UC (Figura 

4.11). 

 

 

Figura 4.11 – Incêndios ocorridos em agosto/setembro de 2008 no entorno da FLOE Uaimii (Fotos cedidas pela 
gerência da FLOE Uaimii). 

 

   Com base nos resultados do DIPUC, a gerência da FLOE Uaimii tem direcionado suas ações 

no sentido de minimizar os impactos abordados, por meio de cursos de formação de brigada voluntária 

de incêndios, educação ambiental nas escolas do entorno e capacitação do conselho consultivo.  

 

4.8 – ESTRATÉGIAS PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

  O Quadro 4.2 mostra as recomendações para minimizar os principais impactos que ameaçam a 

integridade biológica das áreas protegidas do Espinhaço Sul, de acordo com o Atlas da Conservação 

da Biodiversidade em Minas Gerais (Drummond et al. 2005), Plano de Manejo da Estação Ecológica 

do Tripuí (FEAM 1995), Plano de Manejo do Parque Estadual do Itacolomi (SEMAD 2007) e 

Zoneamento Ecológico-Econômico da APA Cachoeira das Andorinhas (Carvalho et al. 2006). 
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Quadro 4.2 – Recomendações para proteção da biodiversidade nas áreas protegidas do Espinhaço Sul (Minas Gerais) 
Área Protegida Importância Biológica (1) Ameaças Recomendações 

Parque Estadual 
do Itacolomi 

Alta para flora e mamíferos;  
Extrema para aves;  
Especial para répteis e anfíbios. 

(1) Isolamento geográfico; queimadas.  
(2) Urbanização do entorno; potencial turístico do 
entorno; retirada de recursos naturais; falta de 
regularização fundiária. 

(1) Realização de Inventários; plano de manejo; educação 
ambiental. 
(2) Zoneamento (zona primitiva; zona de uso extensivo; zona de 
uso intensivo; zona de uso especial; zona histórico-cultural; zona 
de recuperação; zona de uso conflitante; zona de amortecimento) 
e Programas de Manejo. 

Estação Ecológica 
do Tripuí 

Potencial para invertebrados; 
Alta para flora e mamíferos; 
Extrema para aves; 
Especial para répteis e anfíbios. 

(1) Expansão da área urbana; queimadas. 
(3) Falta de regularização fundiária; proximidade 
com a área urbana de Ouro Preto e com a Rodovia 
dos Inconfidentes (MG-356); riscos de queimadas. 

(1) Aplicação integral do Plano de Manejo; 
(3) Programa de Manejo do Meio Ambiente (Subprogramas de 
investigação científica e recuperação ambiental); Programa de 
Operacionalização (Subprogramas de infraestrutura, 
regularização fundiária, proteção do entorno, fiscalização, 
normatização); Programa de Integração com a Comunidade 
(Subprogramas de educação/interpretação ambiental e 
divulgação).  

APE do Veríssimo 
Alta para flora e mamíferos; 
Extrema para aves; 
Especial para répteis e anfíbios. 

(1) Isolamento geográfico; turismo desordenado; 
extração vegetal; queimadas; desmatamento; 
agropecuária e barramentos. 

(1) Realização de inventários; criação de UCs; plano de manejo; 
educação ambiental. 

APA Seminário 
Menor de Mariana 

Alta para mamíferos; 
Extrema para aves e flora; 
Especial para répteis e anfíbios. 

(1) Isolamento geográfico; desmatamento; 
agropecuária e barramentos. 

(1) Realização de inventários; plano de manejo; educação 
ambiental; conectividade entre fragmentos. 

APP Gruta da 
Igrejinha 

Extrema para aves; 
Especial para répteis, anfíbios e 
flora. 

(1) Mineração; expansão urbana; queimadas; 
agropecuária; desmatamento; extração vegetal. (1) Realização de inventários; criação de UCs. 

APA Cachoeira 
das Andorinhas 

Alta para flora e mamíferos; 
Extrema para aves; 
Especial para répteis e anfíbios. 

(1) Mineração; queimadas; agropecuária; 
desmatamento; isolamento geográfico. 

(1) Realização de inventários; plano de manejo; educação 
ambiental. 
(4) Zona de proteção especial; zona de proteção; zona de 
conservação. 

FLOE Uaimii 
Alta para flora e mamíferos; 
Extrema para aves; 
Especial para répteis e anfíbios. 

(1) Mineração; queimadas; agropecuária; 
desmatamento; isolamento geográfico. 

(1) Realização de inventários; plano de manejo; educação 
ambiental. 
 

(1) Atlas de Conservação da Biodiversidade em Minas Gerais (Drummond et al. 2005); (2) Plano de Manejo do Parque Estadual do Itacolomi (SEMAD 2007); (3) Plano de 
Manejo da Estação Ecológica do Tripuí (FEAM 1995); (4) Zoneamento Ecológico-Econômico da APA Cachoeira das Andorinhas (Carvalho et al. 2006). 72 

 

 



 

CAPÍTULO 5 

METODOLOGIA 

 

  Para se atingir os objetivos propostos no presente trabalho, os procedimentos metodológicos 

foram organizados em duas etapas: 

  1) Preparação da base cartográfica da área de estudo, utilizando-se o software ArcGIS® (ESRI 

2004); elaboração e interpretação dos mapas de cobertura do solo e da flora nativa dos anos de 1985 e 

2008, por meio do software ENVI®, versão 4.4 (RSI 2007); análise da dinâmica da cobertura do solo 

no período de 1985 a 2008; 

  2) Estudos de fragmentação da flora nativa utilizando-se o software Fragstats®, versão 3.3 

(MacGarigal et al. 2002); verificação do estado de percolação da paisagem, de acordo com a teoria de 

percolação de Stauffer (1985) e do limiar de fragmentação proposto por Andrén (1994).  

  Complementarmente, a metodologia utilizada (análise da fragmentação do habitat natural e do 

potencial de percolação na paisagem por meio de manchas de vegetação nativa) buscou avaliar as 

condições de sustentabilidade ecológica das áreas protegidas que estão inseridas na área de estudo. 

  Os levantamentos de campo consistiram em visitas às áreas protegidas para coleta de 

informações por meio de entrevistas feitas com os gerentes das UCs; obtenção de coordenadas 

geográficas com receptor GPS para verificação da verdade terrestre; e registros fotográficos. 

  O fluxograma ilustrando a síntese da metodologia utilizada para avaliação da dinâmica da 

cobertura do solo e a sustentabilidade ecológica das áreas protegidas pode ser observado na Figura 5.1. 
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Figura 5.1 – Fluxograma da síntese metodológica utilizada para avaliar a dinâmica da cobertura do solo e a 
sustentabilidade ecológica das áreas protegidas. 

 

5.1 – BASE CARTOGRÁFICA 

  Para elaboração da base cartográfica foram utilizados arquivos do IBGE em ambiente digital: 

mapas topográficos, escala 1:50.000 (topo 50, formatos vetor e tif), das folhas de Ouro Branco, 

Piranga, Ouro Preto, Mariana, Acuruí e Catas Altas (www.geoftp.ibge.gov.br). 

  Utilizando-se a versão 9.1 do software ArcGIS® (ESRI 2004), foi feita a conversão dos 

arquivos do IBGE (hidrografia, curvas de nível e limites municipais) para o formato shapefile. O 

Sistema de Coordenadas de referência foi o mesmo utilizado pelo IBGE, ou seja, Datum Córrego 

Alegre, UTM, Zona 23 S, convertido posteriormente para o Datum SAD-69/Brasil. 

A demarcação das áreas protegidas, abordadas na pesquisa, teve como base os seus respectivos 

Decretos de Criação, disponíveis no site da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

(www.almg.gov.br/legislação_mineira).  
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Os limites da área de estudo foram definidos entre os paralelos 20° 10’ 53” e 20° 30’ 52” Sul e 

meridianos 43° 22’ 38” e 43° 44’ 24” Oeste, ocupando superfície equivalente a 1.372,44 km². O 

polígono referente à área de estudo foi delineado considerando um buffer de 1 km no entorno de cada 

área protegida. Como suporte para a demarcação da área de estudo, foram utilizadas imagens de alta 

resolução espacial do município de Ouro Preto, provenientes do satélite Ikonos.  

  A área de estudo ficou subdividida pelas Bacias Hidrográficas do Rio São Francisco e do Rio 

Doce, incluindo mananciais do alto curso dos rios Paraopeba e Velhas e mananciais do alto curso dos 

rios Piranga e Piracicaba. Foram utilizados como referências para a demarcação dos limites das Bacias 

Hidrográficas os arquivos do Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM 

(www.igam.mg.gov.br/geoprocessamento/mapas). 

  A análise das Bacias Hidrográficas baseou-se na grande extensão territorial que ocupam, não 

sendo necessário, para o presente estudo, considerá-las de maneira integral, já que a área de estudo 

ficou bem representada pelas bacias de cabeceiras supracitadas, como também pelo fato do mosaico 

formado pelas áreas protegidas ocupar apenas 21,5% da área total de estudo. Índice que foi 

considerado suficiente para análise da fragmentação da flora nativa na paisagem.  

  Os limites municipais foram obtidos através de arquivos do IGAM, sendo selecionados apenas 

os municípios que fazem parte da área de estudo: Ouro Branco, Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Santa 

Bárbara. 

 

  5.1.1 – Mapa Geológico, Pedológico e de Aptidão Agrícola 

  Os mapas geológico, pedológico e de aptidão agrícola foram inseridos neste trabalho com 

intuito de complementar a caracterização da área de estudo e contribuir para a avaliação da dinâmica 

do uso e ocupação do solo. 

  O Mapa Geológico teve como referência a Carta Geológica do Brasil ao Milionésimo 

desenvolvida pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM 2004), na escala de 1:1.000.000, (CDROM 

SE-23). 

  Os levantamentos de solos em escalas detalhadas ainda são raros no Brasil, apesar de se 

constituir num poderoso instrumento de planejamento agrícola. Para este trabalho foi utilizado como 

referência o mapa de solos de Minas Gerias, elaborado pelo Centro Tecnológico do Estado de Minas 

Gerais (CETEC 2008) em conjunto com a Universidade Federal de Viçosa, na escala 1:600.000. 

  O Mapa de Aptidão Agrícola teve como referência o Mapeamento de Solos e Aptidão 

Agrícola das Terras do Estado de Minas Gerais desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – Embrapa (Solos), na escala 1:1.250.000 (Embrapa 2005). 
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5.1.2 – Hipsometria e Declividade 

  A região onde o estudo foi desenvolvido (porção meridional da Serra do Espinhaço) possui 

características fisiográficas particulares com grandes variações altimétricas. Os mapas de hipsometria 

e declividade foram elaborados com o propósito de complementar a caracterização da área de estudo e 

contribuir para a avaliação da dinâmica do uso e ocupação do solo. 

  O Modelo Digital de Elevação do terreno foi elaborado com base nos arquivos raster das 

folhas cartográficas do IBGE, onde as curvas de nível estão alocadas de 20 m em 20 m. Para gerar o 

mapa de hipsometria (arquivo TIN), optou-se por classificar os níveis do terreno de 100 m em 100 m, 

pois a área de estudo apresenta variação acentuada de nível (640 m a 1.880 m), obtendo-se 13 classes 

de altimetria. 

  O mapa de declividade também foi gerado com base no arquivo TIN. Para definir as classes de 

declividade, utilizou-se a referência da Embrapa (1995) que estabelece os seguintes intervalos: 0 a 3% 

(plano); 3 a 8% (suave ondulado); 8 a 13% (moderado ondulado); 13 a 20% (ondulado); 20 a 45% 

(forte ondulado); acima de 45% (montanhoso e escarpado). 

 

5.2 – MAPAS TEMPORAIS DE COBERTURA DO SOLO 

  Para elaboração dos mapas de cobertura do solo dos anos de 1985 e 2008, foi utilizada a 

versão 4.4 do software Environment for Visualizing Images – ENVI® (RSI 2007) e imagens orbitais 

Landsat – 5 TM do Banco de Imagens da Divisão de Geração de Imagens do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – DGI/INPE (INPE 2008).  

  O intervalo de tempo escolhido para análise dos mapas temporais de 1985 e de 2008 levou em 

consideração a disponibilidade de informações orbitais do sensor Thematic Mapper – TM, presente no 

satélite Landsat – 5, por apresentar uma série de melhorias com relação às resoluções espacial, 

espectral, temporal e radiométrica quando comparado com o sensor Multispectral Scanner Subsystem - 

MSS, lançado em 1972; o acervo cartográfico digital do IBGE; o período de criação das unidades de 

conservação, das quais apenas o Parque Estadual do Itacolomi tem origem na década de 1960. 

 

  5.2.1 – Imagens Orbitais do Satélite Landsat-5 TM 

  O satélite Landsat – 5 lançado em março de 1984 com sensor Thematic Mapper – TM opera 

em sete bandas espectrais, sendo três na região do visível (bandas 1, 2 e 3), três na região do 

infravermelho refletido (bandas 4, 5 e 7) e uma na região do infravermelho termal (banda 6). A largura 

da faixa imageada é de 185 km com resolução espacial de 30 m para as bandas da região do visível e 

infravermelho refletido e a do infravermelho termal a resolução é de 120 m (Florenzano 2007). 
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  As imagens orbitais selecionadas através do catálogo de imagens da DGI/INPE levaram em 

consideração a resposta espectral dos tipos vegetacionais e do solo dentro do período de análise (1985 

e 2008), a qualidade do arquivo e a presença de nuvens sobre a área de interesse. Foi necessário fazer 

o mosaico (função Map-Mosaicking do ENVI) das imagens 218/74 (órbita/ponto) e 217/74 

(órbita/ponto), pois a área de estudo contempla porções destas duas cenas. A relação das cenas Landsat 

– 5 selecionadas consta na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 – Relação das cenas Landsat – 5 TM utilizadas como referência para formação dos mosaicos das 
imagens orbitais 

Data Órbita/Ponto 

08/09/1984 218/74 

17/07/1984 217/74 

17/02/1985 218/74 

04/05/1986 217/74 

25/08/2007 218/74 

02/08/2007 217/74 

07/05/2008 218/74 

29/03/2008 217/74 

 

  Para elaboração do mapa de cobertura do solo de 1985, foram utilizadas imagens orbitais dos 

meses de julho e setembro de 1984, retratando o período seco deste ano. Como também, imagens do 

período chuvoso de 1985 (fevereiro) e do início da estação seca de 1986 (maio). 

  O mapa de cobertura do solo de 2008 teve como base as imagens orbitais dos meses de março 

e maio de 2008, retratando o final do período chuvoso da região (média de precipitação do período foi 

de 324,4 mm). As imagens disponíveis durante o período do verão apresentaram nesta época alto 

índice de cobertura de nuvens, fato regional característico. Também foram utilizadas imagens do 

período seco do ano anterior (agosto de 2007), para melhor interpretação das respostas espectrais dos 

alvos de interesse. 

 

  5.2.2 – Classificação das Imagens de Sensoriamento Remoto 

  Com base no Mapeamento e Inventário da Flora Nativa e dos Reflorestamentos de Minas 

Gerais (Scolforo & Carvalho 2006), foram definidas as classes temáticas para elaboração do mapa de 

cobertura do solo da área de estudo, contemplando as seguintes categorias: 
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  - Paisagem Natural ou em Regeneração, constituída por fitofisionomias nativas predominantes 

na região: Floresta Estacional Semidecidual em estágio sucessional único (não se diferenciando os 

desenvolvimentos inicial, médio e avançado); Campo (limpo, sujo e de altitude); Campo Rupestre. 

 - Paisagem Antropizada, formada pela alteração do habitat nativo em decorrência de ações 

antrópicas diretas ou indiretas, destacando-se na região: Agropecuária, Urbanização e Mineração. 

 - Hidrografia, apesar de significativa por compreender algumas cabeceiras de importantes 

Bacias Hidrográficas mineiras, está representada apenas pelos reservatórios ou açudes artificiais com 

área superior a 900m², tamanho do pixel da imagem orbital utilizada. 

 A adoção das categorias de cobertura do solo não levou em consideração as áreas ocupadas 

por reflorestamentos de eucalipto devido a baixa representatividade apresentada na área de estudo. 

Conforme o Mapeamento e Inventário da Flora Nativa e dos Reflorestamentos de Minas Gerais 

(Scolforo & Carvalho 2006), no município de Ouro Preto a área total de reflorestamento com 

eucalipto, em 2005, era de 551 ha ou 0,44% do território municipal. 

  Para efeito de classificação das imagens orbitais visando a elaboração dos mapas de cobertura 

do solo, foi utilizada a composição colorida TM7 (R), TM3 (G) e TM2 (B). A combinação de bandas 

espectrais utilizada possibilitou uma melhor diferenciação dos pixels usados como referência na 

identificação dos alvos terrestres (categorias de cobertura do solo). 

  A banda 7 do sensor TM do Landsat-5 opera na faixa espectral entre 2,08 a 2,35 µm (região 

do infravermelho médio) apresentando sensibilidade à morfologia do terreno, permitindo obter 

informações sobre geologia e solos. Já a banda 3 opera na faixa espectral entre 0,63 a 0,69 µm (região 

do visível) com forte absorção pela vegetação verde, permitindo bom contraste entre áreas ocupadas 

com vegetação e aquelas sem vegetação. A banda 2 opera na faixa espectral entre 0,52 a 0,60 µm 

(região do visível) apresentando sensibilidade à presença de sedimentos em corpos d’água, facilitando 

a sua identificação (Florenzano 2007). 

  A metodologia utilizada para a classificação das imagens de sensoriamento remoto foi a 

supervisionada e as amostras de treinamento, áreas representativas da imagem, foram selecionadas em 

diversos pontos da área de estudo (regiões de interesse), contemplando as classes que compõem o 

mapa para determinação dos respectivos padrões ou assinaturas espectrais. Segundo Lillesand et al. 

(2004), a classificação supervisionada toma como base a seleção de amostras de treinamento para 

realização da classificação propriamente dita, resultando em mapas temáticos e tabelas com os 

resultados da classificação. 
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  O classificador utilizado para obtenção do mapa de cobertura do solo foi o Support Vector 

Machine (SVM), presente na versão ENVI 4.4, que separa as classes temáticas através de uma 

superfície de decisão conhecida como hiperplano ideal, proporcionando a obtenção de bons resultados 

de classificação, mesmo para conjuntos de treinamento não muito representativos. O parâmetro de 

penalidade do SVM controla a concessão entre erros de treinamento permissíveis, gerando uma 

margem de tolerância entre as classes temáticas.   

  Os classificadores SVM apresentam como principal vantagem, entre os classificadores não-

paramétricos, a capacidade de redução simultânea de erros empíricos provenientes da classificação e a 

maximização da separação das classes espectrais (Waske & Benediktsson 2007). 

  Para este trabalho foi adotado o parâmetro de penalidade padrão (penalty parameter) igual a 

100 e o parâmetro “Gamma” da função Kernel igual a 0,167 (RSI 2007). A função Kernel utilizada na 

classificação das imagens de sensoriamento remoto foi a Radial Basis Function, considerada como 

função padrão, por apresentar bons resultados na separação ótima de classes (Melgani & Bruzzone 

2004, Nascimento et al. 2009). 

 

  Mapa de Cobertura do Solo 

  As seguintes classes temáticas (categorias) foram consideradas para efeito de classificação dos 

mapas de cobertura do solo dos anos de 1985 e 2008: Floresta Estacional Semidecidual; Campo 

Rupestre; Campo; Água (reservatórios); Outros (agropecuária, urbanização e mineração).  

  As Figuras 5.2 e 5.3 mostram as características da cobertura do solo utilizadas como 

referência na determinação das classes temáticas (categorias de cobertura do solo).  
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Figura 5.2 – Classes temáticas de fragmentos florestais, campo e campo rupestre (Fotos de 2008). 

Floresta Estacional Semidecidual  
(Itatiaia – OB) 

Floresta Estacional Semidecidual  
(APA das Andorinhas) 

Campo (APE Veríssimo – Ouro Branco) 
 

Campo (alto da Serra do Ouro Branco) 
 

Campo Rupestre (Serra do Ouro Branco) 
 

Campo Rupestre (Bico de Pedra - OP) 
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Figura 5.3 – Classes temáticas caracterizadas por atividades antrópicas: Água e Outros (Fotos de 2008). 

Água (reservatório) 
(represa do Custódio – PE do Itacolomi) 

Outros 
(plantio de eucalipto em estágio inicial e área 

abandonada pela mineração, região próxima à 
“Serra de Itatiaia” – Ouro Preto) 

 

Outros 
(urbanização - cidade de Ouro Preto) 

 

Outros 
(área de pastagem na APA Cachoeira  

das Andorinhas – Ouro Preto) 

Água (reservatório) 
(represa da Novelis – Itatiaia/Stª. Rita OP) 

Outros 
(barragem de rejeito da Mina de Alegria, 

“Mineradora Vale” –  Mariana) 
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  Mapeamento da Flora Nativa 

  A região onde o estudo foi desenvolvido é caracterizada predominantemente por três 

diferentes fitofisionomias (floresta estacional semidecidual, campo e campo rupestre), que se 

encontram distribuídas de maneira contígua na paisagem, constituindo a flora nativa. A importância 

biológica atribuída à região do Espinhaço Sul (Drummond et al. 2005) se deve em grande parte aos 

diferentes tipos de cobertura vegetal remanescente que caracterizam a paisagem e à necessidade 

premente de mantê-la conservada. Nesse sentido, mesma importância ecológica é atribuída às 

diferentes fitofisionomias que compõem a flora nativa. 

  Os mapas da flora nativa dos anos de 1985 e 2008 foram elaborados com base nos mapas de 

cobertura do solo, utilizando-se a função Merge Classes disponível na interface Interactive Class Tool 

do software ENVI, onde foi possível agrupar as classes temáticas em três grupos: Flora Nativa 

(representada pelas classes fitofisionômicas da Floresta Estacional Semidecidual, Campo Rupestre e 

Campo), Água e Outros. 

 

  Amostras de Treinamento e Qualidade dos Mapas de Cobertura do Solo 

  Com base no prévio conhecimento da área de estudo, buscou-se delimitar amostras de 

treinamento homogêneas, chamadas de regiões de interesse, que foram avaliadas estatisticamente por 

histogramas, disponíveis no programa ENVI, que fornecem o perfil do espectro médio de cada banda 

para a região selecionada, tornando possível verificar a representatividade e qualidade das amostras. 

Os pixels coletados na região de interesse (área de treinamento) representam o comportamento médio 

das classes de cobertura do solo que foram submetidas à classificação (Novo 1992).  

  A verificação da exatidão dos mapas elaborados a partir de imagens de sensoriamento remoto 

pode ser feita pelo uso de técnicas de análise multivariada discreta, utilizando-se a matriz de confusão 

ou de erros (Congalton et al. 1983, Lillesand et al. 2004). Tal estimativa é feita pelo confronto entre o 

resultado da classificação e a informação que contém a verdade terrestre (Jensen 1996). Esse 

procedimento é gerado no próprio programa de tratamento de imagem (ENVI) e possibilita a 

identificação dos erros de omissão e comissão. Segundo Lillesand et.al. (2004), a matriz de erros deve 

incluir no mínimo 50 amostras de cada categoria de uso da terra. 

  Dentre os métodos inseridos nas técnicas de análise multivariada discreta, o coeficiente Kappa 

(k) tem sido utilizado com maior freqüência em pesquisas de cunho acadêmico. Através do parâmetro 

(k) é possível expressar a concordância entre a classificação do mapa temático e a realidade de campo, 

levando em consideração toda a matriz de contingência (Ponzoni & Almeida 1996, Brites et al. 1996, 

Moreira 2005). 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 27, 187p. 

 83 

   Como resultado final da classificação, foram gerados os mapas de cobertura do solo dos anos 

de 1985 e 2008. Landis & Koch (1977) definiram intervalos do índice global de Kappa (k) que podem 

ser utilizados como referência para se avaliar a qualidade de mapas temáticos, conforme pode ser 

observado na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 – Classes de qualidade segundo o coeficiente Kappa 

Kappa (k) Qualidade do Mapa 

< 0,00 Péssima 

0,00 – 0,20 Ruim 

0,21 – 0,40 Razoável 

0,41 – 0,60 Boa 

0,61 – 0,80 Muito Boa 

0,81 – 1,00 Excelente 

    Fonte: adaptada de Landis & Koch (1977). 

 

  Ressalta-se que a classificação serve como uma referência aproximada das condições reais de 

campo auxiliando na sistematização final do estudo, pois pode apresentar algumas limitações técnicas 

dependendo do grau de alteração da paisagem, diversidade de classes e sombreamento em relevo 

acidentado. 

  A determinação do número de pontos para verificação da verdade terrestre foi baseada na 

amostragem estratificada ao acaso, sendo considerado um percentual de exatidão de 85% e um erro 

permissível de 5% (Anderson 1971, Jensen 1996, Brites et al. 1996).  

  Para o ano de 1985, a verdade terrestre foi feita por meio de ortofotos digitais provenientes de 

levantamento aerofotogramétrico realizado pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG 

1986), em tons de cinza na escala de 1:10.000. 

  Após a elaboração do mapa de cobertura do solo de 2008 e visando o cotejo dos resultados 

com a realidade, a área foi percorrida para avaliação das verdades terrestres com auxílio da conexão 

ENVI Link-GPS, que permite a leitura de dados diretamente do receptor GPS no display de 

visualização da imagem. 
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  5.2.3 – Mapa Temporal de Detecção de Diferenças na Cobertura do Solo 

  Com o propósito de verificar as mudanças ocorridas nas categorias de cobertura do solo entre 

1985 e 2008, elaborou-se o mapa de detecção de diferenças por meio da função Change Detection 

Statistics do software ENVI.  Esta ferramenta produz uma imagem de classificação caracterizando as 

diferenças entre pares de imagens que representam um estado inicial, neste caso a imagem de 1985, e 

um estado final, a imagem de 2008. 

  O mapa temporal de detecção de diferenças das categorias de cobertura do solo pode ser 

utilizado para verificar a tendência da expansão das atividades antrópicas (Classe Outros) por meio da 

supressão da vegetação nativa (desmatamento na Classe Flora Nativa), bem como para detectar áreas 

onde a vegetação remanescente tenha permanecido conservada, indicando zonas favoráveis ao 

delineamento de corredores ecológicos. 

   

  5.2.4 – Identificação de Zonas de Fragilidade na Interligação do Habitat Natural 

  Com base no mapa de flora nativa é possível simular situações de alteração (expansão ou 

contração) na categoria representada pela vegetação remanescente (Classe Flora Nativa), assim como 

na categoria referente às atividades antrópicas (Classe Outros), utilizando-se o comando Filter do 

software ENVI. 

  As técnicas de filtragem produzem transformações na imagem de pixel a pixel, podendo ser 

utilizadas para corrigir possíveis ocorrências de ruídos, remoção de freqüências espaciais e para 

melhorar a visualização das feições presentes na imagem (RSI 2007). Neste trabalho, as ferramentas 

de filtragem foram utilizadas para simular a ampliação e a redução das classes de cobertura do solo, 

produzindo cenários que representam a diminuição da vegetação nativa remanescente em decorrência 

da expansão das atividades antrópicas (urbana, agropecuária ou mineração). Dessa maneira tornou-se 

possível identificar, no mapa de cobertura do solo, uma zona de fragilidade onde a conectividade da 

vegetação nativa pode ser interrompida. 

  A conectividade estrutural da classe flora nativa é obtida pela adjacência de pixels que 

representam a vegetação remanescente. Para a identificação da zona de fragilidade foi utilizado o 

comando Dilate Morphology (RSI 2007) que substituiu os pixels da classe flora nativa por pixels que 

representam as atividades antrópicas (Classe Outros), simulando a diminuição da vegetação nativa na 

paisagem como um todo, por meio de dilatações morfológicas, até a obtenção de áreas contínuas de 

desconexão estrutural (Metzger & Décamps 1997). 
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  Esse exercício de identificação do grau de conexão estrutural, por meio de simulações de 

erosão da vegetação nativa na paisagem, se constitui numa operação inversa à determinação do índice 

de percolação das áreas de interior (IHP), de acordo com Metzger (2006). Para identificação da 

desconexão estrututal da vegetação foram aplicadas dilatações morfológicas de 3 x 3 pixels (Kernel 

size). 

  A identificação das zonas de fragilidade de ligação (conectividade) entre manchas de 

vegetação nativa, na área de estudo, teve como referência o potencial crescimento da área urbana do 

Município de Ouro Preto e a análise da tendência de supressão da vegetação, situações possivelmente 

verificadas (visualmente) no mapa temporal de detecção de diferenças na cobertura do solo.  

  As ferramentas de filtragem (circunvoluções e morfologia) também podem ser úteis no 

delineamento de corredores ecológicos, identificando faixas (zonas) de vegetação mais conservadas na 

paisagem e com potencial de conectar áreas protegidas. 

 

5.3 – FRAGMENTAÇÃO DA FLORA NATIVA 

  Para descrever o nível de uniformidade ou fragmentação da flora nativa na paisagem foi 

utilizada a versão 3.3 do software Fragstats®1 (MacGarigal et al. 2002). O Fragstats se constitui num 

conjunto de ferramentas que quantifica a estrutura da paisagem (padrões espaciais) em mapas 

categóricos de cobertura do solo, por meio de índices estatísticos divididos em três níveis (MacGarigal 

& Marks 1995, Lang & Blaschke 2009): nível de fragmento ou mancha (descreve as características 

geométricas das manchas individualmente); nível de classe ou categoria de cobertura do solo (resume 

as características de todas as manchas de uma determinada categoria, analisando a configuração das 

manchas em conjunto); nível de paisagem (reproduz as características estruturais de toda a paisagem). 

  Segundo Couto (2004), as métricas da paisagem podem ser classificadas em índices de 

composição e de configuração (disposição). A composição da paisagem pode ser quantificada sem 

considerar os atributos espaciais do mapa categórico (cobertura do solo), estando associada à 

variedade e abundância dos tipos de manchas no interior da paisagem. Os índices de composição são 

definidos em nível de paisagem, destacando-se: proporção da abundância para cada categoria de 

cobertura do solo; número de diferentes tipos de manchas (riqueza); abundância relativa dos diferentes 

tipos de manchas (uniformidade); diversidade (combinação entre a riqueza das categorias de cobertura 

do solo e a uniformidade de distribuição de área entre as categorias); domínio (indica a extensão de 

domínio das categorias no mapa de cobertura do solo). 

                                                        
1 FRAGSTATS – Programa de Análise de Padrões Espaciais para Mapas Categóricos desenvolvido por MacGarigal & Marks (1995). O 
software encontra-se disponível na internet (http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html). 
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  Os índices de configuração da paisagem estão relacionados com as características espaciais de 

manchas individuais ou entre múltiplas manchas, podendo ser agrupadas da seguinte maneira: 

métricas de área e de fragmentos; métricas de forma; métricas de borda e área central; métricas de 

contágio e mistura; métricas do vizinho mais próximo (MacGarigal & Marks 1995, MacGarigal & 

Cushman 2002, Couto 2004, Metzger 2006). 

  Para analisar os padrões espaciais da paisagem por meio do software Fragstats foi necessário 

converter os arquivos dos mapas categóricos de cobertura do solo, elaborados para os anos de 1985 e 

2008, ao formato ASCII. A seleção dos índices espaciais, de acordo com Metzger (2006), foi baseada 

em preceitos ecológicos de quantificação da paisagem com amplo uso na bibliografia especializada 

(Quadro 5.1).  

  

Quadro 5.1 – Métricas espaciais utilizadas na quantificação estrutural da paisagem 
 

Métrica Variável Grupo Medida 

Número de fragmentos NP Subdivisão de classe/categoria 

Densidade de fragmentos PD Subdivisão proporcional da classe/ 
categoria 

Área do maior fragmento LPI 

Área, 

Densidade e 

Borda 

 Domínio da classe 

Formato médio de classes de cobertura do 
solo SHAPE_MN 

Formato médio de classes de cobertura do 
solo ponderado pela área SHAPE_AM 

Dimensão fractal (perímetro-área) FRAC 

Forma Complexidade da forma 

Área central da mancha CORE Profundidade da borda 

Número de áreas centrais disjuntas NDCA Vizinhança espacial da área central 

Porcentagem de cobertura das áreas 
centrais CPLAND Composição proporcional da 

paisagem 

Distribuição de área central ponderada CAI_AM 

Área Central 

Composição proporcional da área 
central na paisagem 

Proximidade média entre classes 
(categorias) de cobertura do solo PROX_MN 

Distância do vizinho mais próximo 
(distância entre manchas de mesma 

fitofisionomia) 

ENN e 
ENN_MN 

Proximidade e 
Isolamento 

Grau de isolamento dos 
fragmentos 

Contágio CONTAG Agregação de classes (categorias) 
na paisagem 

Intercalação e Justaposição IJI Mistura de classes (categorias) 

Agrupamento CLUMPY 

Contágio e 
Dispersão 

Agregação entre manchas do 
mesmo tipo 

Diversidade de Simpson SIDI Abundância proporcional de 
classes (categorias) na paisagem 

Uniformidade de Simpson SIEI 
Diversidade 

Dominância de classes (categorias) 
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  Os relatórios gerados pelo Fragstats foram organizados em tabelas e figuras e as expressões 

matemáticas utilizadas pelo software para estimar as métricas da paisagem (MacGarigal & Marks 

1995, MacGarigal et al. 2002), encontram-se no Anexo 1. Foram selecionadas as seguintes métricas 

estruturais da paisagem: 

 

  - Métricas de Área e de Fragmentos: fornecem as dimensões dos fragmentos por tipo de 

cobertura do solo e a sua quantidade por unidade de área de paisagem. Estão relacionadas com a 

riqueza e abundância de espécies. As áreas de cada fisionomia vegetal e a correspondente porcentagem 

de ocupação na paisagem foram estimadas pelos softwares ENVI e Fragstats. 

  Em nível de classe de cobertura do solo, foram calculados o número e a densidade dos 

fragmentos que representam a vegetação nativa da paisagem em estudo. Estes índices são 

considerados como medidas da heterogeneidade espacial da paisagem. 

  O número de fragmentos (NP) mede a quantidade de manchas para cada tipo de classe de 

cobertura do solo, indicando a sua fragmentação; a densidade de fragmentos (PD) é expressa pela 

razão entre o número de manchas e a área da paisagem (número/100 ha), sendo útil para efeito de 

comparação. O domínio da classe de cobertura do solo na paisagem foi estimado pelo índice de maior 

fragmento (LPI), que denota a porcentagem da área total recoberta pela maior mancha da categoria. 

No caso das imagens Landsat – 5 TM, que possuem resolução espacial de 30 m, a área mínima dos 

fragmentos considerados é de 900 m². 

 

  - Métricas de Forma: refletem a configuração espacial da paisagem e são calculadas com base 

nos pixels da imagem utilizada como referência no mapeamento da cobertura do solo, em função do 

perímetro/área dos fragmentos. A complexidade da forma está relacionada à geometria das manchas 

que podem ser circulares e compactas ou alongadas e irregulares, sendo difícil de mensurá-la visto as 

inúmeras possibilidades de formatos que podem assumir. Sendo assim, as métricas de forma 

geralmente correspondem a um índice geral da complexidade da forma das manchas (Couto 2004). 

  Em nível de fragmento, o índice de forma (SHAPE) foi calculado para as manchas que 

representam a vegetação nativa da paisagem estudada, em diferentes grupos de tamanho.  

  Em nível de classe de cobertura do solo, o índice de forma foi estimado por meio do formato 

médio (SHAPE _MN) das manchas que representam a categoria e pelo formato médio ponderado pela 

área (SHAPE_AM). 
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  Mapas elaborados no formato raster possuem o pixel como forma padrão (forma quadrada) e 

valor SHAPE = 1. Quanto mais distantes do valor padrão (varia de 1 a infinito) mais irregular é 

considerada a forma. Como alternativa ao índice de forma SHAPE para fragmentos pode-se efetuar o 

cálculo da dimensão fractal (FRAC), apropriado para explicar a geometria das formas naturais com 

base na razão perímetro/área (Silva 2004, Lang & Blaschke 2009), que considera o espaço tratado 

como uma superfície plana, seu valor varia de 1 a 2 (Volotão 1998, Azevedo & Ferreira 2005).  

 

   - Métricas de Área Central: a área central ou nuclear é definida como a área dentro de um 

fragmento separada da borda por uma distância pré-definida. Está associada à qualidade interna do 

fragmento em possibilitar condições para a manutenção da biodiversidade (Pires 1995, Volotão 1998). 

Para esta pesquisa foi adotada uma faixa de borda de 30 m (largura equivalente a um pixel das 

imagens orbitais utilizadas), apenas para a classe floresta estacional semidecidual, considerando que a 

determinação do efeito de borda para as classes campo rupestre e campo ainda carece de suporte 

científico mais consolidado. Segundo Mendonça et al. (2009), o efeito de borda para vegetação de 

cerrado é praticamente desconhecido.  

  Em nível de fragmento, o índice de área central (CORE) foi calculado para as manchas de 

floresta, considerando-se a faixa de borda adotada (30 m).  

  Em nível de classe de cobertura do solo, foi calculado o número de áreas centrais disjuntas 

(NDCA) a fim de retratar a vizinhança espacial das manchas florestais com área central; a 

porcentagem de cobertura das áreas centrais (CPLAND), que reflete a composição proporcional de 

áreas centrais da classe florestal na paisagem; o índice de distribuição de área central ponderada 

(CAI_AM), que quantifica a porcentagem de área central para toda a classe florestal. 

 

  - Métricas de Isolamento e Proximidade: estão relacionadas com o grau de isolamento entre 

os fragmentos do mesmo tipo de vegetação. O isolamento territorial entre manchas de vegetação 

nativa pode influenciar negativamente a riqueza de espécies ao diminuir a taxa de imigração ou de 

recolonização (Primack & Rodrigues 2001, Metzger 2006). Esses índices quantificam a distância 

borda a borda entre os fragmentos com base na mancha vizinha mais próxima, considerando o mesmo 

tipo de vegetação. Por considerar o centro do pixel, a distância mínima detectável será de 60 m em 

decorrência da resolução espacial da imagem Landsat (30 m).  
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  Em nível de classe de cobertura do solo, foi estimado o índice de proximidade média 

(PROX_MN) que leva em consideração o tamanho e a proximidade das manchas do mesmo tipo de 

vegetação cujas bordas estejam dentro de um raio de busca especificado da mancha focal. O índice é 

adimensional, variando de zero ao infinito e pode ser utilizado como valor comparativo. Segundo 

Macgarigal & Marks (1995), o índice de proximidade mede o grau de isolamento e fragmentação da 

mancha dentro de uma vizinhança (distância) especificada da mancha local. 

  O índice da distância do vizinho mais próximo (distância entre manchas do mesmo tipo de 

vegetação) foi calculado em nível de classe de cobertura do solo (ENN_MN) e em nível de fragmentos 

(ENN), com base na distância euclidiana (em metros) entre bordas de manchas do mesmo tipo. 

 

  - Métricas de Contágio e Intercalação: o índice de contágio (CONTAG) está relacionado 

com o grau de agregação das classes de cobertura do solo e baseia-se na adjacência de células (pixels) 

e não de manchas, sendo considerado uma medida de configuração da paisagem. O índice de contágio 

mede tanto a intercalação das classes de cobertura do solo como a dispersão das manchas e varia de 0 

a 100%. Valores baixos de contágio caracterizam paisagens com muitas manchas pequenas e dispersas 

enquanto paisagens com grandes e contíguas manchas apresentam valores altos de contágio.  

  O índice de intercalação e justaposição (IJI) é calculado em nível de classe de cobertura do 

solo e se baseia na adjacência de manchas de diferentes tipos. Varia de 0 a 100%, sendo que valores 

elevados indicam que as manchas estão muito intercaladas ou mais distribuídas entre as demais classes 

de cobertura do solo e valores baixos indicam menor dispersão entre as manchas.  

  O índice de agrupamento (CLUMPY) é calculado em nível de classes de cobertura do solo e 

mede o grau de agregação entre manchas do mesmo tipo, sendo considerado como um eficaz índice de 

fragmentação (MacGarigal et al. 2002). CLUMPY é baseado na vizinhança entre pixels da mesma 

classe (auto-adjacência) e assume valores de -1 a 1. Valores próximos a -1 indicam máxima 

desagregação entre as classes de cobertura do solo; valores próximos a 0 denotam que as manchas de 

mesma fisionomia vegetal estão distribuídas aleatoriamente na paisagem, havendo desagregação entre 

elas; valores próximos a 1 revelam que as manchas de mesma vegetação estão agregadas entre si 

(máximo contágio). 

 

  - Métricas de Diversidade: os índices de diversidade são computados em nível de paisagem, 

sendo influenciados pelo número de classes de cobertura do solo (componente riqueza) e pela 

distribuição da área entre as diferentes classes na paisagem (componente regularidade). Os mapas de 

cobertura do solo (1985 e 2008) utilizados como referências na avaliação dos índices de diversidade 

contemplam cinco categorias: floresta estacional semidecidual, campo rupestre, campo, água e outros. 
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  Para este trabalho foram aplicados os índices de diversidade e uniformidade de Simpson, 

considerados como menos sensíveis à presença de tipos raros de manchas de cobertura do solo e mais 

sensíveis aos tipos mais comuns (Pereira et al. 2001).  

  O índice de diversidade de Simpson (SIDI) mede a proporção de ocupação da paisagem por 

determinada classe de cobertura do solo (abundância ou número de classes presentes) e representa a 

probabilidade de 2 pixels selecionados aleatoriamente pertencerem a classes diferentes (maior 

diversidade). Varia de 0 a 1, com o valor mínimo indicando paisagens compostas por uma única classe 

de cobertura do solo ou tipo de mancha. O valor aumenta conforme cresce o número de classes 

(riqueza de manchas) e a distribuição da área entre as classes se torna mais equilibrada (MacGarigal et 

al. 2002).  

  O índice de diversidade de Simpson é muito utilizado na ecologia de comunidades e assim 

como outros índices de diversidade, deve ser interpretado com prudência, já que a diversidade de 

manchas não denota nenhuma informação direta em nível de espécies (MacGarigal & Marks 1995). 

  O índice de uniformidade de Simpson (SIEI) se refere à distribuição de área entre as classes de 

cobertura do solo. O SIEI indica a diversidade padronizada por meio do valor máximo de diversidade. 

Leva em consideração a proporção da paisagem ocupada por determinada classe de cobertura do solo e 

o número de classes existentes, sendo o complemento de uma posição dominante. Varia de 0 a 1, 

valores próximos a zero indicam que a distribuição de área entre as classes se tornou desigual, ou seja, 

a paisagem é dominada por um tipo de mancha. Valores próximos a 1 indicam que a distribuição de 

área entre as classes de cobertura do solo é similar (MacGarigal et al. 2002, Lang & Blaschke 2009). 

 

5.4 – VERIFICAÇÃO DO ESTADO DE PERCOLAÇÃO DA PAISAGEM 

  Com o intuito de verificar se a vegetação nativa remanescente na área de estudo tem potencial 

para facilitar a ocorrência de fluxo biológico, foram realizadas análises sobre o estado de percolação 

da paisagem segundo o limiar de percolação proposto por Stauffer (1985), o limiar de fragmentação 

de Andrén (1994) e a porcentagem mínima de habitat citada por Metzger (2006). Dessa maneira será 

possível verificar se existem condições favoráveis para que determinada espécie possa cruzar a 

paisagem em toda a sua extensão utilizando apenas a vegetação nativa. 

  Foram determinadas as proporções críticas de habitat e não-habitat para verificação do estado 

de percolação da paisagem, considerando como habitat a área ocupada pela flora nativa (floresta 

estacional semidecidual, campo e campo rupestre) e não-habitat a área caracterizada por ações 

antrópicas (urbanização, agricultura e mineração). Para efeito de estimativa da conectividade da flora 

nativa, os reservatórios de água também foram considerados como atividades antrópicas.  
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  Os valores superiores ao limiar de percolação ou proporção crítica (pc = 0,5928) indicam que 

a paisagem está conectada por meio da flora nativa, permitindo que organismos atravessem toda a sua 

extensão facilitando os fluxos biológicos. Valores inferiores ao pc indicam que não há percolação. 

  Com relação ao limiar de fragmentação de Andrén (1994), quando a proporção de habitat na 

paisagem é superior a 0,3 ou 30%, o tamanho da população varia em função da redução da área do 

habitat e quando a proporção de habitat é inferior a 0,3 os fragmentos de habitats se encontram mais 

dispersos e isolados na paisagem, influenciando organismos particularmente sensíveis a esta 

configuração espacial. De acordo com Metzger (2006), só existem dois estados de percolação (percola 

e não-percola), sendo que dificilmente existe percolação em paisagens fragmentadas com menos de 

40% de habitat.  
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 – DINÂMICA DA COBERTURA DO SOLO NA PAISAGEM 

  A análise da dinâmica da cobertura do solo foi baseada na quantificação das classes temáticas 

dos mapas de 1985 e 2008, elaborados para o presente trabalho; bem como no histórico de ocupação 

territorial da região, caracterizada pela vocação mineral que remonta ao século XVII; e na relevante 

importância biológica proporcionada pela vegetação nativa remanescente.   

  Foram determinadas cinco classes de cobertura do solo (categorias) para a paisagem em 

estudo, tendo como referência a classificação fitofisionômica estabelecida no Mapeamento e 

Inventário da Flora Nativa e dos Reflorestamentos de Minas Gerais (Scolforo & Carvalho 2006), 

sendo:  

  - Classe Floresta Estacional Semidecidual, incluindo as matas em diversos estádios 

sucessionais de regeneração (inicial, médio e avançado);  

  - Classe Campo, incluindo a vegetação referente ao campo limpo, sujo e de altitude;  

  - Classe Campo Rupestre, vegetação típica das porções mais elevadas da Cadeia do 

Espinhaço;  

  - Classe Água, representada apenas pelos reservatórios ou açudes artificiais;  

  - Classe Outros, representando as atividades onde existe interferência antrópica significativa 

no habitat natural (urbanização, agropecuária e mineração).  

  

  6.1.1 – Cenário da Cobertura do Solo em 1985 

 A Figura 6.1 mostra o recorte (área de estudo) da imagem de sensoriamento remoto utilizada 

como base para a elaboração do mapa de cobertura do solo do ano de 1985 (Figura 6.2). 
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Figura 6.1 – Imagem Landsat – 5 TM da Área de Estudo, Espinhaço Sul (MG), fevereiro de 1985. 
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 Figura 6.2 – Mapa de cobertura do solo de 1985 e unidades de conservação em destaque, Espinhaço Sul (MG)

95 
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 O mapa de cobertura do solo da área de estudo, elaborado para o ano de 1985, apresentou a 

seguinte composição temática: Floresta Estacional Semidecidual (49,83%), Campo (16,54%), Campo 

Rupestre (3,22%), Água (0,45%) e Outros (29,96%). Conforme pode ser observado na Tabela 6.1. 

 

Tabela 6.1 – Composição temática das classes de cobertura do solo em 1985 

Área 
Cobertura do solo 

(ha) (%) 

Floresta Estacional Semidecidual 68.388,80 49,83 

Campo 22.700,20 16,54 

Campo Rupestre 4.419,26 3,22 

Água (reservatórios) 617,60 0,45 

Outros 41.118,38 29,96 

Total 137.244,24 100 

 

 6.1.2 – Cenário da Cobertura do Solo em 2008  

  A Figura 6.3 mostra o recorte (área de estudo) da imagem de sensoriamento remoto utilizada 

como base para a elaboração do mapa de cobertura do solo do ano de 2008 (Figura 6.4).  
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Figura 6.3 – Imagem Landsat – 5 TM da Área de Estudo, Espinhaço Sul (MG), abril de 2008. 
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    Figura 6.4 – Mapa de cobertura do solo de 2008 e unidades de conservação em destaque, Espinhaço Sul (MG).
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  O mapa de cobertura do solo da área de estudo, elaborado para o ano de 2008, apresentou a 

seguinte composição temática: Floresta Estacional Semidecidual (50,14%), Campo (18,96%), Campo 

Rupestre (3,02%), Água (0,47%) e Outros (27,41%). Conforme pode ser observado na Tabela 6.2. 

 

Tabela 6.2 – Composição temática das classes de cobertura do solo em 2008 

Área 
Cobertura do solo 

(ha) (%) 

Floresta Estacional Semidecidual 68.814,26 50,14 

Campo 26.021,51 18,96 

Campo Rupestre 4.144,78 3,02 

Água 645,05 0,47 

Outros 37.618,64 27,41 

Total 137.244,24 100 

 

6.2 – ANÁLISE DA DINÂMICA DA COBERTURA DO SOLO 

  A análise da dinâmica da cobertura do solo para os anos de 1985 e 2008 revela uma tendência 

de conservação dos recursos naturais. Os resultados de quantificação das classes temáticas mostram 

um ligeiro acréscimo dos remanescentes de vegetação nativa acompanhados pela redução da área das 

atividades antrópicas com potencial de desmatamento, conforme pode ser observado na Figura 6.5. 
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Figura 6.5 – Variação das classes temáticas de acordo com os mapas de cobertura do solo de 1985 e 2008. 
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  Percebe-se uma variação positiva na quantificação da fisionomia floresta estacional 

semidecidual (0,31%), demonstrando acréscimo de aproximadamente 425 ha. Os maiores 

remanescentes florestais se encontram nas porções centro-sul da área de estudo, onde as áreas 

protegidas estão territorialmente concentradas. Os mapas temporais de cobertura do solo indicam que 

houve maior fragmentação florestal na região central e na região nordeste, onde está situado o 

complexo minerador do município de Mariana. 

  A área coberta por campos rupestres, diminuiu 0,2% (aproximadamente 274 ha). De modo 

geral, esta fisionomia ocupa as terras mais elevadas da Cadeia do Espinhaço, estando mais susceptível 

às interferências provenientes das atividades minerárias.  

  A fisionomia campo (limpo, sujo e de altitude) teve variação positiva de 2,42%, demonstrando 

acréscimo de 3.321 ha em área, aproximadamente. A maior parte desta fisionomia é constituída por 

campos de altitude e também ocupa as terras mais elevadas da área de estudo. 

  Com relação às atividades antrópicas (Classe Outros), houve redução de 2,55%, indicando 

uma recuperação de 3.499 ha de vegetação nativa, aproximadamente. Na Classe Água, foi detectado 

acréscimo na extensão dos reservatórios de aproximadamente 30 ha (0,02%). 

  Os mapas temporais de cobertura do solo evidenciam que a porção oeste da área de estudo, 

região do Complexo do Bação, apresenta grande influência de atividades antrópicas, com destaque 

para a agricultura tradicional, desenvolvida em solos com maior susceptibilidade à erosão. Nas terras 

ocupadas pela floresta estacional semidecidual, nota-se que a vegetação é constituída, em sua grande 

maioria, por pequenas manchas florestais. Apesar da região se apresentar como a mais fragmentada, as 

análises indicam que o desmatamento não foi intenso ao longo dos anos e que a vegetação mostra 

sinais de recuperação, observada por meio do ligeiro aumento no tamanho dos fragmentos florestais.  

  Com características particulares, grande parte da porção centro-oeste pertence ao Complexo 

Metamórfico do Bação (unidade litoestratigráfica do Embasamento Cristalino), com predominância de 

rochas gnaíssicas (Bacellar 2000, Figueiredo et al. 2004), solos tipo Latossolos Vermelho-Amarelos 

Distróficos típicos e Cambissolos Háplicos com argilas de atividades baixa Distróficos típicos 

(CETEC 2008, Embrapa 2006), e relevo ondulado a montanhoso. Historicamente, a ocupação da área 

foi marcada pela devastação das matas e por práticas agrícolas deletérias, ocorridas durante o ciclo do 

ouro (Gutersohn 1954), refletindo na região onde a vegetação nativa está mais fragmentada e os solos 

com maior índice de voçorocamento. De acordo com Bacellar (2000), o alto número de voçorocas que 

caracterizam a região do Bação está associado às condições geomorfológicas e geológicas favoráveis 

ao surgimento destas feições, apesar das atividades antrópicas presentes contribuírem com boa parte 

desta condição diferencial de erosão. 
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  De acordo com censo agropecuário (IBGE 2006), o município de Ouro Preto, principal 

extensão territorial da área de estudo, não se mostra relevante em termos de produção agropecuária e 

área plantada. A agropecuária representou apenas 0,57% do Produto Interno Bruto Municipal em 

2007. Em situação semelhante se encontram os municípios de Mariana e Ouro Branco, onde existe 

também predominância econômica da atividade industrial, com destaque para a mineração e 

metalurgia.  

  A paisagem em estudo possui apenas 24,7 % (Tabela 3.3) de área com declividade 

considerada adequada para cultivos agrícolas (0 a 8%) e as condições pedológicas existentes, de modo 

geral, não se mostram favoráveis para o desenvolvimento de práticas agrícolas em grande escala, 

diminuindo assim a pressão pelo desmatamento em grandes proporções. Os danos ambientais 

decorrentes da agricultura podem ser associados mais diretamente ao desmatamento para formação de 

pequenas áreas de cultura de grãos e pastagens. A região é ocupada em sua grande maioria por 

propriedades rurais tradicionais com baixo uso de tecnologia agrícola, onde a ausência de 

planejamento agronômico pode influenciar na perda de reservas naturais.  

  As concentrações urbanas de maior porte, sedes dos municípios de Ouro Preto e Mariana, 

estão localizadas na porção sudeste. Conforme análise demográfica realizada pela Fundação João 

Pinheiro (FJP 2003), os municípios citados tiveram alta concentração urbana e êxodo rural, 

características observadas a partir da década de 1980. 

  Apesar da tendência migratória da população para as sedes urbanas de Ouro Preto e Mariana, 

observa-se certa limitação física ao crescimento das mesmas, ocasionada pelo relevo montanhoso 

local. Ademais, essas cidades são circundadas por unidades de conservação de proteção integral e de 

uso sustentável como a Estação Ecológica do Tripuí, a APA Cachoeira das Andorinhas, a APA 

Seminário Menor de Mariana e o Parque Estadual do Itacolomi, que possui parte da crescente periferia 

urbana de Ouro Preto e Mariana incluída em sua zona de amortecimento, aumentando a pressão 

antrópica e os potenciais riscos de degradação para a UC. Em contrapartida, tal situação confere uma 

condição de restrição mais eficaz com relação aos aspectos legais de uso e ocupação do solo, onde os 

instrumentos de fiscalização e gerenciamento florestal estadual se tornam mais presentes. Com relação 

ao uso e ocupação do solo, os municípios de Ouro Preto e Mariana destacam-se no cenário estadual e 

nacional por possuírem instrumento norteador das ações de expansão territorial (Plano Diretor). 
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  Com relação às atividades minerárias, a região como um todo apresenta grande interesse 

econômico, que tem persistido desde o século XVII, início das primeiras explorações de ouro. A 

porção nordeste da área de estudo apresenta significativa interferência antrópica, caracterizada por 

intensa concentração da exploração mineral (minério de ferro), onde existe predominância dos grupos 

litológicos Itabira, Caraça, Itacolomi e Piracicaba. Nesta região, a vegetação rupícola montana 

(campos de altitude e campos rupestres) ocupa as partes mais elevadas da Cadeia do Espinhaço, entre 

1.300 a 1.880 m, enquanto a floresta estacional semidecidual, ocupa altitudes entre 640 a 800 m (Bacia 

do Rio Doce). Segundo Andrade (1998), diversos viajantes estudiosos estiveram nesta região no início 

do século XIX, entre eles Saint-Hilaire, Spix e Martius, exaltando em seus relatos a exuberância e o 

vigor florestal que cobria os conjuntos montanhosos do amplo entorno de Mariana e Vila Rica. O 

autor descreve ainda que a região do “Ribeirão do Carmo”, principalmente, sofreu um intenso 

processo de degradação do ambiente natural em decorrência das atividades de mineração e agrícolas 

ao longo dos séculos XVIII e XIX. 

  De acordo com o Sistema Integrado de Informações Ambientais do Estado de Minas Gerais 

(SEMAD 2008), existem 872 processos de exploração mineral na área de estudo, com base nos 

municípios de Ouro Preto e Mariana, sendo a maioria outorgada por médias e grandes empresas 

mineradoras. Muitas destas concessões estão localizadas no entorno e até no interior de algumas áreas 

protegidas. As Figuras 6.6 e 6.7 mostram os requerimentos de pesquisa e as concessões de lavras 

fornecidas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) em vigência, na área de estudo. 

É possível observar a predominância de requerimentos para pesquisa mineral de ferro e ouro na região 

(Figura 6.6). 

  Na porção sudoeste da área estudada existem locais degradados e abandonados pela 

mineração, após o encerramento das atividades, também dentro dos grupos litológicos Itabira e 

Piracicaba. Essas áreas, identificadas como atividades antrópicas nos mapas de cobertura do solo, 

coincidem com o delineamento estratégico ou pontos de exploração mineral concedidos pelo DNPM 

(Figura 6.7). 

  Prado Filho (2001) relata que apesar das exigências legais referentes ao licenciamento 

ambiental, é possível observar na região do Quadrilátero Ferrífero áreas mineradas que se encontram 

degradadas, por falta de mecanismos e instrumentos legais de controle e gestão ambiental mais 

eficazes e de ações de gestão ambiental empresarial mais voltada à prevenção do que ao controle da 

degradação ambiental. Farias (2002) afirma que o setor mineral brasileiro é composto por 95% de 

pequenas e médias mineradoras e 54% das concessões de lavra estão concentradas na região sudeste. 

Relata que as grandes empresas mineradoras têm conseguido administrar os conflitos ambientais, 

apesar de muitas vezes ocasionarem prejuízos irreparáveis, enquanto o pequeno minerador, na maioria 

dos casos, descumpre a legislação. Comenta ainda que a legislação ambiental, apesar de avançada, 

gera conflitos e cria dificuldades de aplicabilidade. 
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   Figura 6.6 – Requerimento de Pesquisa Mineral na Área de Estudo, Espinhaço Sul, Minas Gerais (adaptação SIGMINE – DNPM, 2008). 
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   Figura 6.7 – Concessão de Lavra na Área de Estudo, Espinhaço Sul, Minas Gerais (adaptação SIGMINE – DNPM, 2008).

104 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 27, 187p. 

 105 

  Enríquez (2007) abordando a dimensão ambiental na mineração relata que instrumentos 

coercitivos e de controle, atrelados à legislação ambiental, além dos instrumentos de mercado (cotação 

em bolsas de valores) e demais instrumentos voluntários (certificação ambiental) exerceram forte 

pressão para que as grandes empresas mineradoras assumissem maior compromisso com relação à 

sustentabilidade ambiental, embora grandes degradações já tivessem acontecido em muitas regiões 

brasileiras.  

  A área de estudo é marcada por tendências antagônicas, possui extrema vocação mineral que 

historicamente foi o principal responsável por sua ocupação territorial e desenvolvimento econômico, 

porém a partir da década de 1980 várias áreas protegidas foram demarcadas em função da importância 

biológica proporcionada pela existência de habitats naturais bem conservados. Os dados obtidos na 

quantificação das classes temáticas (Tabelas 6.1 e 6.2, Figura 6.5) revelam que houve plena 

manutenção da vegetação na área estudada, demonstrando que as atividades antrópicas desenvolvidas 

ao longo dos anos, de modo geral, não alteraram a flora nativa em termos quantitativos. 

  O órgão de proteção florestal do Estado (IEF/Regional Centro-Sul), em diagnóstico efetuado 

entre 2001 a 2003 sobre a atividade florestal na região de Ouro Preto, considera que a preservação dos 

remanescentes florestais se deve ao fato, entre outros, da região ter abrigado os primeiros fornos para 

fundição de minério de ferro do Brasil e a necessidade de manter a floresta “em pé” para produção de 

carvão vegetal (IEF 2003). 

  Para Carvalho et al. (2006), as atividades carvoeiras, madeireiras e energéticas desenvolvidas 

no século passado, na região próxima a Ouro Preto, garantiram a manutenção de extensos maciços 

florestais, onde parcelas de matas em crescimento eram reservadas com intuito de assegurar a 

manutenção das atividades econômicas. 

  Pode-se considerar, também, que o mosaico formado pela proximidade entre as áreas 

protegidas induz a uma ação mais eficaz de fiscalização pelo órgão de proteção florestal do Estado. 

Atualizações na legislação florestal do Estado de Minas Gerais, acompanhando a evolução da 

legislação ambiental em nível nacional, têm contribuído como suporte legal para uma atuação mais 

rígida do órgão fiscalizador. Cita-se como referência a Lei n.° 14.309, de 19 de junho de 2002, que 

“dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado” e o seu Decreto 

regulamentador (Decreto Estadual n.° 43.710, de 8 de janeiro de 2004). Várias ações repressivas de 

controle à prática do carvoejamento e de receptação de madeiras de lei suprimidas clandestinamente, 

principalmente a candeia (Eremanthus sp), foram realizadas a partir de 2000 em conjunto com o 

Ministério Público Estadual. A Figura 6.8 ilustra atividades de carvoejamento e extração de lenha na 

região de Ouro Preto. 
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Figura 6.8 – Transporte de lenha e carvão vegetal na região de Ouro Preto – MG (imagens cedidas pelo 
IEF/Regional Centro-Sul). 

   

  6.2.1 – Precisão dos Mapas de Cobertura do Solo 

  A verificação da exatidão dos mapas de cobertura do solo, por meio do índice de precisão 

global e do valor do parâmetro Kappa (k), pode ser observada na Tabela 6.3. De acordo com os 

valores obtidos sobre a exatidão da verdade terrestre, pode-se afirmar que os mapas elaborados nesse 

trabalho representam com segurança a paisagem da área de estudo, segundo as classes temáticas 

estabelecidas. A porcentagem de acerto global para ambos os mapas foi superior ao valor mínimo 

aceitável de 85% (Anderson 1971, Brites et al. 1996, Metzger 2006).  

 

Tabela 6.3 – Valores relativos à exatidão dos mapas de cobertura do solo para os anos de 1985 e 2008 

Exatidão dos mapas 19851 2008 

Precisão global (%) 91,29 94,72 

Índice kappa (k) 0,88 0,93 

                                                        
1 Para determinação da exatidão terrestre do ano de 1985 foram utilizadas ortofotos digitais do município de Ouro Preto referentes ao 
levantamento aerofotogramétrico realizado pela Cemig em 1986. 

2003 1930 

1930 2003 

1930 2003 
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  Os valores encontrados para o parâmetro Kappa, que avalia a qualidade dos mapas, podem ser 

considerados “excelentes”, tendo em vista os intervalos propostos por Landis & Koch (1977). Périco 

& Cemin (2006) encontraram valores semelhantes para o índice Kappa na caracterização da paisagem 

do município de Arvorezinha (RS). 

  Para verificar os possíveis erros (inclusão e omissão) associados ao sistema de classificação 

dos mapas de cobertura do solo, utilizou-se a matriz de confusão ou de erros que expressa a 

quantidade de unidades amostrais associadas a uma determinada categoria temática durante o processo 

de classificação e a categoria real a que pertencem essas unidades (Congalton 1991, Mangabeira et al. 

2003).  

  Analisando-se a matriz de confusão do mapa de cobertura do solo de 1985 (Tabela 6.4), 

observa-se que o maior erro correspondeu ao de inclusão para a classe outros que incorporou amostras 

da classe campo (19,07%), sendo que o acerto global foi de 91,29% e o parâmetro Kappa de 0,88.  

 

Tabela 6.4 – Matriz de confusão para o mapa de cobertura do solo de 1985 

Mapa Temático Verdade Terrestre 

 Floresta Est. 
Semidecidual Campo Campo 

Rupestre Água Outros Total 

Floresta Est. 
Semidecidual 79 0 0 0 0 79 
 
Campo 
 

0 26 0 0 0 26 

Campo Rupestre 0 0 61 0 0 61 
 
Água 
 

0 0 0 65 0 65 

Outros 
 0 37 0 0 157 194 

Total 79 63 61 65 157 425 
 

 Xx Número de Pixels coincidentes entre o mapa temático e a verdade terrestre 

 

  Para o mapa de cobertura do solo de 2008, os maiores erros de inclusão, de acordo com a 

matriz de confusão (Tabela 6.5), corresponderam: à classe floresta estacional semidecidual, que 

incorporou amostras da classe campo (12,34%); à classe campo, que incorporou amostras da classe 

outros (5,88%); à classe campo rupestre, que incorporou amostras da classe campo (2,73%) e da classe 

outros (2,73%); à classe outros, que incorporou amostras da classe campo (3,07%). O acerto global 

para o mapa de 2008 foi de 94,72% e o parâmetro Kappa de 0,93.  
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Tabela 6.5 – Matriz de confusão para o mapa de cobertura do solo de 2008 

Mapa Verdade Terrestre 

 Floresta Est. 
Semidecidual Campo Campo 

Rupestre Água Outros Total 

Floresta Est. 
Semidecidual 71 10 0 0 0 81 
 
Campo 
 

0 48 0 0 3 51 

Campo Rupestre 0 2 69 0 2 73 
 
Água 
 

0 0 0 63 0 63 

Outros 
 0 4 0 0 126 130 

Total 71 64 69 63 131 398 
 

Xx Número de Pixels coincidentes entre o mapa temático e a verdade terrestre 

 

6.3 – QUANTIFICAÇÃO TEMPORAL DA FLORA NATIVA 

  O agrupamento das fisionomias vegetais (floresta estacional semidecidual, campo rupestre e 

campo), constituindo a Classe Flora Nativa, se torna importante no processo de avaliação do estado de 

percolação da paisagem. Estas fisionomias se encontram distribuídas de maneira contígua na região do 

Espinhaço Sul, formando paisagens de habitats naturais com potencial para facilitar a ocorrência de 

fluxos biológicos. Na análise conjunta da vegetação é atribuída equivalente importância ecológica às 

fisionomias que compõem a flora nativa. 

  Em se tratando de proteção da diversidade biológica é preciso considerar que muitas espécies 

se movem entre habitats diferentes ou vivem nas fronteiras onde dois habitats se encontram (Primack 

& Rodrigues 2001). Nesse contexto, as áreas protegidas e suas respectivas zonas de amortecimento, 

bem como a criação de corredores ecológicos, com intuito de preservar a flora nativa, podem 

proporcionar os meios necessários para a manutenção dos fluxos biológicos. 

  O mapeamento da flora nativa para os anos de 1985 e 2008 está representado pelas Classes 

Flora Nativa, Água e Outros, conforme pode ser observado nas Figuras 6.9 e 6.10. 

 

 

 

 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 27, 187p. 

 109 

 
    Figura 6.9 – Mapa da flora nativa 1985 e unidades de conservação em destaque, Espinhaço Sul (MG). 
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    Figura 6.10 – Mapa da flora nativa 2008 e unidades de conservação em destaque, Espinhaço Sul (MG). 
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  A extensão coberta pela classe Flora Nativa na área estudada, em 1985, era de 69,59% 

(95.508,26 ha) e passou para 72,12% (98.980,54 ha) em 2008. A área caracterizada como de uso 

antrópico, incluindo a classe Outros e a classe Água, correspondia a 30,41% (41.735,98 ha) em 1985, 

porém passou para 27,88% (38.263,69 ha) em 2008. A Figura 6.11 ilustra a variação quantitativa da 

cobertura do solo entre os anos de 1985 e 2008. 
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Figura 6.11 – Quantificação da cobertura do solo para os anos de 1985 e 2008 

 

 Percebe-se com os dados obtidos que a supressão da flora nativa mostrou-se dispersa por toda 

paisagem estudada, contudo a análise quantitativa denota que a recuperação da vegetação ao longo dos 

anos foi superior ao desmatamento. O mapa de detecção de diferenças das classes temáticas (Figura 

6.12), entre os anos de 1985 e 2008, demonstra que as intervenções mais proeminentes na vegetação 

se deram na porção nordeste, coincidindo com o complexo minerador existente na região. É possível 

observar que a mineração desenvolvida nesta região ocorre a céu aberto com o uso de áreas para 

disposição de pilhas de estéril e rejeitos, caracterizadas no mapa da flora nativa (Figuras 6.9 e 6.10) 

como atividades antrópicas representadas pela Classe Outros (clareiras provenientes das áreas 

mineradas) e pela Classe Água (barragens de rejeitos). 

 Os resultados observados sobre as mudanças ocorridas na cobertura do solo (Figura 6.12) 

mostram que apesar da recuperação da vegetação nativa ter sido superior ao desmatamento, as novas 

frentes desmatadas entre 1985 e 2008 correspondem a 11,80% da extensão da área de estudo. Estes 

dados contribuem para verificação da tendência do desmatamento. 
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 Figura 6.12 – Mapa de detecção de diferenças entre as classes temáticas (1985 a 2008). 
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 A paisagem estudada, reconhecida como de relevante importância biológica (Drummond et al. 

2005), apresenta 72,12% de sua extensão ocupada por vegetação nativa, evidenciando o bom nível de 

conservação que praticamente foi mantido ao longo dos últimos 23 anos. As áreas protegidas 

existentes na região, provavelmente, contribuíram para este cenário ambientalmente favorável à 

preservação da biodiversidade. Contudo, torna-se necessário analisar a configuração estrutural da 

paisagem para verificar o estado da fragmentação da flora nativa e suas possíveis implicações na 

conectividade entre as áreas protegidas.  

 

 6.3.1 – Quantificação da Flora Nativa nas Áreas Protegidas 

 

Parque Estadual do Itacolomi 

Os dados revelam que a área de vegetação nativa no interior do Parque Estadual do Itacolomi 

diminuiu ao longo dos anos, passando de 83,85% em 1985 para 79,55% em 2008. A área caracterizada 

como de uso antrópico (Classe Outros) correspondia a 16,00% em 1985 e a 20,28% em 2008; os 

reservatórios representados pela Classe Água, correspondiam a 0,15% em 1985 e a 0,17% em 2008 

(Tabela 6.6). 

 

  Tabela 6.6 – Dinâmica da composição da flora nativa no PE Itacolomi entre 1985 e 2008 

Área (1985) Área (2008) 
Classes temáticas 

 (%) (ha)  (%)  (ha) 

Flora nativa 83,85 6.324,80 79,55 6.000,46 

Outros 16,00 1.206,88 20,28 1.529,72 

Água 0,15 11,32 0,17 12,82 

Total 100 7.543 100 7.543 

 

  A análise temporal mostra que houve perda de aproximadamente 324 ha de flora nativa, 

principalmente na classe representada pela floresta estacional semidecidual, ao longo do período de 23 

anos. Este resultado reforça a recomendação contida no Plano de Manejo do Parque (SEMAD 2007) 

sobre a necessidade de investimentos para garantir a efetividade de conservação da biodiversidade nos 

limites do Parque, que abriga aproximadamente 11% de toda a biodiversidade conhecida para Minas 

Gerais, número expressivo para uma única UC. 
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  Os problemas relativos a situação fundiária do Parque Estadual, bem como a sua proximidade 

com as áreas urbanas de Ouro Preto e Mariana, destacam-se entre os principais motivos que 

contribuíram para o decréscimo da área de vegetação nativa entre os anos de 1985 e 2008. 

 

Estação Ecológica do Tripuí 

  Os resultados da quantificação da vegetação na Estação Ecológica do Tripuí mostram que 

houve acréscimo da área coberta por flora nativa, passando de 89,58% em 1985 para 94,35% em 2008. 

A área caracterizada como de uso antrópico (Classe Outros) correspondia a 10,42% em 1985 e a 

5,65% em 2008. Não foram detectados reservatórios de água na Estação Ecológica (Classe Água), em 

decorrência da resolução espacial da imagem orbital utilizada (Tabela 6.7). 

   

Tabela 6.7 – Dinâmica da composição da flora nativa na EE Tripuí entre 1985 e 2008 

Área (1985) Área (2008) 
Classes temáticas 

(%) (ha) (%) (ha) 

Flora nativa 89,58 301,88 94,35 317,95 

Outros  10,42 35,12 5,65 19,05 

Total 100 337 100 337 

   

  O acréscimo da área de flora nativa foi de 4,77%, aproximadamente 16 ha, representados 

principalmente pela floresta estacional semidecidual. Tal resultado permite constatar que mesmo com 

as pressões antrópicas que circundam a Estação Ecológica e apesar do Plano de Manejo não ter sido 

aplicado em sua íntegra, o estado de conservação da flora nativa se manteve efetivo ao longo dos anos. 

 

  Área de Proteção Especial Estadual do Veríssimo 

  A análise quantitativa da vegetação na APE Veríssimo revela que houve acréscimo da área 

coberta por flora nativa, passando de 56,71% em 1985 para 73,13% em 2008. A área caracterizada 

como de uso antrópico (Classe Outros) correspondia a 43,29% em 1985 e a 26,86% em 2008. Não 

foram detectados reservatórios de água na APE (Classe Água), em decorrência da resolução espacial 

da imagem orbital utilizada (Tabela 6.8). 
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Tabela 6.8 – Dinâmica da composição da flora nativa na APE Veríssimo entre 1985 e 2008 

Área (1985) Área (2008) 
Classes temáticas 

(%) (ha) (%) (ha) 

Flora nativa 56,71 1.134,20 73,13 1.462,60 

Outros 43,29 865,80 26,87 537,40 

Total 100 2.000 100 2.000 

 

 O acréscimo da área de flora nativa foi de 16,42%, aproximadamente 328 ha, representados 

principalmente pela classe campo. Tal resultado permite constatar que a APE Veríssimo apresentou 

melhoria significativa em termos de uso do solo ou cobertura vegetal. Vários foram os instrumentos 

legais direcionados à proteção da Serra do Ouro Branco (tombamento estadual e municipal), além do 

interesse na preservação da área pela COPASA (Ouro Branco), que realiza o seu monitoramento 

informalmente. 

 

Área de Proteção Ambiental Seminário Menor de Mariana 

  A análise quantitativa da vegetação na APA do Seminário revela que houve diminuição da 

área coberta por flora nativa, passando de 78,24% em 1985 para 77,10% em 2008. A área 

caracterizada como de uso antrópico (Classe Outros) correspondia a 21,75% em 1985 e a 22,90% em 

2008. Não foram detectados reservatórios de água na APA (Classe Água), em decorrência da 

resolução espacial da imagem orbital utilizada (Tabela 6.9). 

 

Tabela 6.9 – Dinâmica da composição da flora nativa na APA Seminário Menor de Mariana entre 1985 e 2008 

Área (1985) Área (2008) 
Classes temáticas 

(%) (ha) (%) (ha) 

Flora nativa 78,24 273,87 77,10 269,87 

Outros 21,76 76,13 22,90 80,13 

Total 100 350 100 350 
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  A análise temporal mostra que houve perda de aproximadamente 4 ha de flora nativa no 

interior da APA, representada principalmente pela classe florestal. A proximidade da APA do 

Seminário com a área urbana de Mariana provavelmente contribui para a degradação da flora nativa 

desta unidade de conservação que apresenta boa parte da vegetação remanescente em estado inicial de 

regeneração. 

 

Área de Proteção Permanente Gruta da Igrejinha 

  A análise quantitativa da vegetação na APP Gruta da Igrejinha revela que houve diminuição 

da área coberta por flora nativa, passando de 85,63% em 1985 para 82,70% em 2008. A área 

caracterizada como de uso antrópico (Classe Outros) correspondia a 14,37% em 1985 e a 17,30% em 

2008. Não foram detectados reservatórios de água na APP (Classe Água), em decorrência da resolução 

espacial da imagem orbital utilizada (Tabela 6.10).  

 

Tabela 6.10 – Dinâmica da composição da flora nativa na APP Gruta da Igrejinha entre 1985 e 2008 

Área (1985) Área (2008) 
Classes temáticas 

(%) (ha) (%) (ha) 

Flora nativa 85,63 589,13 82,70 568,98 

Outros 14,37 98,87 17,30 119,02 

Total 100 688 100 688 

   

 A APP Gruta da Igrejinha se encontra numa região de difícil acesso e que foi intensamente 

minerada na década de 1980. Em seu entorno, a comunidade Morro do Gabriel, município de Ouro 

Branco, acha-se isolada e sem alternativas econômicas, situação agravada após o término das 

atividades minerárias. Os dados relativos à cobertura do solo mostram que após a criação da APP em 

1982, a área ainda sofreu interferências antrópicas que se refletiram na perda de aproximadamente 20 

hectares de flora nativa, com base no período de análise entre 1985 e 2008, representados 

principalmente pela classe floresta estacional semidecidual. O isolamento e a pressão mineradora no 

entorno da APP, provavelmente são os principais impedimentos à conservação desta área protegida, 

demonstrando a necessidade de implementação de instrumentos de gestão (além do Decreto de criação 

da APP) para que a vegetação remanescente seja preservada. 
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Área de Proteção Ambiental Cachoeira das Andorinhas 

  A análise quantitativa da vegetação na APA das Andorinhas revela que houve ligeira 

diminuição da área coberta por flora nativa, passando de 82,95% em 1985 para 82,21% em 2008. A 

área caracterizada como de uso antrópico (Classe Outros) correspondia a 17,04% em 1985 e a 17,78% 

em 2008; os reservatórios representados pela Classe Água, correspondiam a 0,003% em 1985 e a 

0,004% em 2008 (Tabela 6.11). Torna-se necessário levar em consideração a resolução espacial da 

imagem orbital utilizada para justificar a baixa representatividade da Classe Água na APA 

Andorinhas. 

 

Tabela 6.11 – Dinâmica da composição da flora nativa na APA Cachoeira das Andorinhas entre 1985 e 2008 

Área (1985) Área (2008) 
Classes temáticas 

(%) (ha) (%) (ha) 

Flora nativa 82,950 15.511,65 82,215 15.374,20 

Outros 17,047 3.187,78 17,781 3.325,04 

Água 0,003 0,57 0,004 0,76 

Total 100 18.700 100 18.700 

 

  Os resultados mostram que mesmo com significativa área ocupada por flora nativa, houve perda 

de aproximadamente 138 ha de vegetação, representada principalmente pela classe floresta estacional 

semidecidual. Apesar do apoio institucional do Instituto Estadual de Florestas (IEF), a APA Cachoeira 

das Andorinhas carece de instrumento gerenciador, como o Plano de Manejo, para direcionar o 

desenvolvimento de alternativas econômicas aos produtores residentes em sua área, em conjunto com 

a preservação ambiental. 

 

  Floresta Estadual do Uaimii 

  A análise quantitativa da vegetação na Floresta Estadual revela que houve acréscimo da área 

coberta por flora nativa, passando de 95,26% em 1985 para 97,98% em 2008. A área caracterizada 

como de uso antrópico (Classe Outros) correspondia a 4,74% em 1985 e a 2,02% em 2008. Não foram 

detectados reservatórios de água na FLOE (Classe Água), em decorrência da resolução espacial da 

imagem orbital utilizada (Tabela 6.12). 
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Tabela 6.12 – Dinâmica da composição da flora nativa na FLOE Uaimii entre 1985 a 2008 

Área (1985) Área (2008) 
Classes temáticas 

(%) (ha) (%) (ha) 

Flora nativa 95,26 4.189,53 97,98 4.309,16 

Outros e Água 4,74 208,47 2,02 88,84 

Total 100 4.398 100 4.398 

 

A análise temporal mostra que a FLOE Uaimii possui, entre as áreas protegidas consideradas 

no estudo, a maior concentração de flora nativa. O acréscimo de quase 120 ha de flora nativa, entre os 

anos de 1985 e 2008, se deve em grande parte à regeneração da classe florestal e a diminuição das 

interferências de caráter antrópico. 

De acordo com o Carvalho et al. (2009), as atividades minerárias predominaram no Distrito de 

São Bartolomeu até meados da década de 1930, sendo substituída por atividade carvoeira que 

perdurou até 1980, entrando em posterior declínio concomitantemente com início da exploração 

comercial de candeia e maior rigor nas fiscalizações ambientais. 

 

6.3.2 – Análise das Áreas Protegidas no Contexto da Paisagem 

A análise da quantificação da vegetação nativa no Espinhaço Sul (Figuras 6.9 e 6.10) mostra a 

existência de grandes extensões territoriais ocupadas por manchas de vegetação remanescentes, 

indicando que a matriz onde as áreas protegidas estão inseridas se manteve em condições favoráveis à 

preservação da biodiversidade. 

No entanto, as informações levantadas sobre as áreas protegidas (Quadro 4.2) e a análise da 

dinâmica e quantificação da cobertura do solo (itens 6.2 e 6.3) permitem apontar os principais fatores 

que ameaçam a interligação destas áreas protegidas, destacando-se: crescimento desordenado das áreas 

urbanas dos municípios de Ouro Preto e Mariana; o grande interesse mineral que a região desperta 

como um todo, inclusive no interior das áreas protegidas (Figuras 6.6 e 6.7); a inexistência de 

corredores ecológicos ou de biodiversidade visando assegurar o fluxo biológico no mosaico de áreas 

protegidas. 

Outro fator importante a ser considerado refere-se à diferenciação entre as tipologias de áreas 

protegidas existentes no Brasil. Segundo Medeiros (2006), as unidades de conservação, nomenclatura 

estabelecida no SNUC (Brasil 2000), apresentam maior visibilidade e respaldo administrativo e devem 

ser dotadas de instrumento de gestão (Plano de Manejo) que lhes confiram maior condição de 

preservar os recursos naturais em seu interior e respectivo entorno (Zona de Amortecimento). 



Contribuições às Ciências da Terra Série D, vol. 27, 187p. 

 119 

 As demais áreas protegidas (Área de Preservação Permanente e Área de Proteção Especial 

Estadual), instituídas legalmente pelo Código Florestal de 1965 (Brasil 1965) e pela Lei de 

Parcelamento do Solo (Brasil 1979), não possuem instrumento norteador (Plano de Manejo) e ficam 

em situação mais vulnerável às degradações ambientais de origem antrópica.  

 

6.4 – A FRAGMENTAÇÃO DA FLORA NATIVA NA ÁREA DE ESTUDO 

 

 6.4.1 – Quantificação da Estrutura da Flora Nativa 

 A quantificação estrutural da paisagem foi baseada em análises de composição e disposição 

das classes de cobertura do solo, utilizando-se índices estatísticos disponibilizados pelo software 

Fragstats, de amplo uso em estudos com estes propósitos. A escolha das métricas levou em 

consideração a necessidade de se conhecer o grau de fragmentação dos habitats e o potencial de 

conectividade entre as fisionomias nativas. As análises foram efetuadas em nível de fragmentos, de 

classes de cobertura do solo e de paisagem.  

 Para Pereira et al. (2007), os indicadores de composição e disposição são descritores dos 

padrões territoriais com diferentes aplicabilidades na avaliação da fragmentação da paisagem. A 

utilização dos indicadores deve ser orientada de acordo com o interesse abordado no estudo e a 

interpretação dos seus efeitos deve ser considerada globalmente e de forma holística. 

 De acordo com Lang & Blaschke (2009), investigações sobre a configuração estrutural da 

paisagem servem como indícios para a identificação da distribuição dos fluxos ecológicos, 

especialmente em relação ao comportamento reprodutivo e de deslocamento de organismos. 

 

 Métricas de Área e de Fragmentos 

 A análise do tamanho dos fragmentos de vegetação nativa é considerada como de grande 

importância ecológica no estudo da estrutura da paisagem, mais especificamente pela relação entre a 

riqueza de espécies e a área de habitat disponível. Segundo Lang & Blaschke (2009), pode-se associar 

o potencial aumento de indivíduos e espécies com o aumento do tamanho das manchas de vegetação. 

A correlação entre os índices de área e de fragmentos mostra o grau de heterogeneidade e a riqueza 

estrutural da paisagem. 
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 Em nível de classes de vegetação foram calculados o número de fragmentos (NP) e a 

densidade dos fragmentos (PD), para cada fisionomia, nos anos de 1985 e 2008. Os dados demonstram 

que houve melhora na composição estrutural das áreas ocupadas pelas fisionomias florestal e campo 

rupestre, enquanto a área ocupada pela classe campo, apresentou-se mais fragmentada. A Tabela 6.13 

mostra a caracterização temporal das fisionomias nativas, com relação ao número e densidade dos 

fragmentos. 

 

Tabela 6.13 – Número e densidade dos fragmentos que compõem as classes de cobertura do solo na área de 
estudo 

1985 2008 

Cobertura do solo Número de 
Fragmentos 

(NP) 

Densidade de 
Fragmentos 

(PD) 

Número de 
Fragmentos 

(NP) 

Densidade de 
Fragmentos 

(PD) 

Floresta Estacional Semidecidual 6.227 4,53 5.487 3,98 

Campo Rupestre 6.604 4,80 5.848 4,21 

Campo 13.757 10,01 17.670 12,87 

 

 O número de fragmentos da classe floresta estacional semidecidual diminuiu 11,88% e a 

densidade dos fragmentos florestais passou de 4,53 fragmentos/100 ha em 1985 para 3,98 

fragmentos/100 ha em 2008. Na classe campo rupestre, a diminuição no número de fragmentos foi de 

11,44% e a densidade dos fragmentos, desta vegetação rupícola, passou de 4,8 fragmentos/100 ha em 

1985 para 4,21 fragmentos/100 ha em 2008. Os resultados indicam que houve menor interferência 

antrópica nessas fitofisionomias. 

  A área ocupada pela classe campo ficou mais fragmentada, constatando-se o aumento no 

número de fragmentos, em torno de 28,4%, como também da densidade, que passou de 10,01 

fragmentos/100 ha em 1985 para 12,87 fragmentos/100 ha em 2008, indicando maior interferência 

antrópica nesta fitofisionomia. 

  A distribuição dos fragmentos em grupos de tamanho se torna útil na definição de estratégias 

de conservação da biodiversidade em áreas protegidas (Viana & Pinheiro 1998), sendo um bom 

indicativo do grau de fragmentação dos habitats (Valente 2001). A Tabela 6.14 mostra como as 

fisionomias nativas estão distribuídas na paisagem do extremo sul da Serra do Espinhaço, de acordo 

com diferentes grupos de tamanho dos fragmentos, possibilitando obter um melhor entendimento 

sobre a dinâmica da fragmentação entre os anos de 1985 a 2008.  
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Tabela 6.14 – Distribuição dos fragmentos de floresta estacional semidecidual, campo rupestre e campo no Sul 
da Serra do Espinhaço de acordo com grupos de tamanho (1985 e 2008) 

Número de Fragmentos (1985) Número de Fragmentos (2008) 
Grupos de 

Tamanho dos 
Fragmentos 

(ha) 

Floresta 
Estacional 

Semidecidual 

Campo 
Rupestre Campo 

Floresta 
Estacional 

Semidecidual 

Campo 
Rupestre Campo 

< 1 5.084 6.018 11.812 4.436 5.363 15.326 

1 – 5 776 470 1.454 702 391 1.782 

5 – 10 159 57 244 150 53 280 

10 – 20 81 33 140 92 18 140 

20 – 30 34 12 31 30 6 58 

30 – 40 16 4 22 6 3 24 

40 – 50 12 2 11 13 3 13 

50 – 60 10 2 7 8 -- 9 

60 – 70 2 1 5 12 3 3 

70 – 80 7 1 -- 2 2 7 

80 – 90 3 2 4 3 1 3 

90 – 100 4 -- 1 2 1 2 

100 – 200 19 2 14 15 2 13 

200 – 500  11 -- 9 8 2 7 

500 – 1000  3 -- 2 3 -- 1 

> 1000 6 -- 1 5 -- 2 

Total 6.227 6.604 13.757 5.487 5.848 17.670 

 

  A maior parte dos fragmentos de vegetação nativa, em 1985, possuía tamanho menor que 1 ha 

(86,18%), correspondendo a 3,98% da área de estudo e a 5,72% da área ocupada pela flora nativa. 

Analisando-se as fitofisionomias individualmente, observa-se que: 
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  - a classe floresta estacional semidecidual, com 68.388,80 ha (49,83% da área de estudo), 

possuía 81,64% de fragmentos menores que 1 ha (5.084 fragmentos), correspondendo a 1,90% da área 

ocupada pela classe (1.300,77 ha). Entre 1 a 5 ha haviam 776 fragmentos, correspondendo a 1.674,15 

ha ou 2,45% da área florestal. Os fragmentos com tamanho entre 5 a 50 ha (302 fragmentos) 

representavam 6,05% da área da classe com 4.137,52 ha, e os fragmentos entre 50 a 500 ha (56 

fragmentos) representavam 11,84% da área da classe, com 8.097,23 ha. Os maiores fragmentos 

florestais (acima de 500 ha) se mostraram bem mais significativos em termos de cobertura de área da 

classe, ocupando 53.179,13 ha (77,76%), apesar do baixo número de fragmentos (nove fragmentos); 

  - a classe campo rupestre, com 4.419,26 ha (3,22% da área de estudo), possuía 91,12% de 

fragmentos menores que 1 ha (6.018 fragmentos), correspondendo a 30,97% da área ocupada pela 

classe (1.368,72 ha). Entre 1 a 5 ha haviam 470 fragmentos, correspondendo a 965,53 ha ou 21,85% 

da área rupestre. Os fragmentos com área entre 5 a 50 ha (108 fragmentos) representavam 30,73% da 

área da classe com 1.358,28 ha. O restante da área ocupada por campos rupestres, ou seja, 726,73 ha 

(16,45%), estava distribuída em oito fragmentos com tamanhos entre 50 a 200 ha; 

  - a classe campo, com 22.700,20 ha (16,54% da área de estudo), possuía 85,86% de 

fragmentos menores que 1 ha (11.812 fragmentos), correspondendo a 12,32% da área ocupada pela 

classe ( 2.796,21 ha.) Entre 1 a 5 ha haviam 1.454 fragmentos, correspondendo a 3.083,04 ha ou 

13,58% da área campestre. Os fragmentos com área entre 5 a 50 ha (448 fragmentos) representavam 

24,87% da área da classe com 5.645,79 ha e os fragmentos entre 50 a 500 ha (40 fragmentos) 

representavam 26,04% da área da classe com 5.913,18 ha. A área restante, 5.261,98 ha (23,19%) 

estava distribuída em três fragmentos com tamanhos entre 700 a 3.800 ha. 

  No ano de 2008, a grande maioria dos fragmentos de vegetação nativa também possuía área 

inferior a 1 ha (86,62%), correspondendo a 4,41% da área total e 6,12% da área coberta pela flora 

nativa. Analisando-se as fitofisionomias individualmente, observa-se que: 

  - a classe floresta estacional semidecidual, com 68.814,26 ha (50,14% da área de estudo), 

possuía 80,84% de fragmentos menores que 1 ha (4.436 fragmentos), correspondendo a 1,61% da área 

ocupada pela classe (1.110,87 ha). Entre 1 a 5 ha haviam 702 fragmentos, correspondendo a 1.593,53 

ha ou 2,32% da área florestal.  Os fragmentos com área entre 5 a 50 ha (291 fragmentos) 

representavam 5,53% da área da classe com 3.805,43 ha e os fragmentos entre 50 a 500 ha (50 

fragmentos) correspondiam a 9,49% da área da classe com 6.530,48 ha. Os maiores fragmentos 

florestais (acima de 500 ha) se mostraram bem mais significativos em termos de cobertura de área da 

classe com 81,05% ou 55.773,95 ha, apesar do baixo número de fragmentos (oito fragmentos); 
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  - a classe campo rupestre, com 4.144,78 ha (3,02% da área de estudo), possuía 91,70% de 

fragmentos menores que 1 ha (5.363 fragmentos), correspondendo a 26,89% da área ocupada pela 

classe (1.114,83 ha). Entre 1 a 5 ha haviam 391 fragmentos, correspondendo a 777,06 ha ou 18,75% 

da área rupestre. Os fragmentos com área entre 5 a 50 ha (83 fragmentos) representavam 23,83% da 

área da classe com 988,02 ha. O restante da área ocupada por campos rupestres, ou seja 1.264,87 ha 

(30,53%), estava distribuída em 11 fragmentos com tamanhos entre 50 a 500 ha; 

  - a classe campo, com 26.021,51 ha (18,96% da área de estudo), possuía 86,73% de 

fragmentos menores que 1 ha (15.326 fragmentos), correspondendo a 14,74% da área ocupada pela 

classe (3.836,97 ha). Entre 1 a 5 ha haviam 1.782 fragmentos, correspondendo a 3.847,41 ha ou 

14,79% da área campestre. Os fragmentos com área entre 5 a 50 ha (515 fragmentos) representavam 

25,92% da área da classe com 6.745,23 ha e os fragmentos entre 50 a 500 ha (44 fragmentos) 

representavam 22,23% da área da classe com 5.782,32 ha. A área restante, 5.809,58 ha (22,32%) 

estava distribuída em três fragmentos com tamanhos entre 500 a 4.000 ha. 

  As Figuras 6.13 a 6.15 mostram a relação entre o número de fragmentos (NP) e a área ocupada 

por cada fisionomia, de acordo com diferentes grupos de tamanho. 
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Figura 6.13 – Número e área dos fragmentos de floresta estacional semidecidual de acordo com grupos de 
tamanho (1985 e 2008). 

 

  Analisando-se o período de 1985 a 2008, com base na Tabela 6.14 e Figura 6.13, é possível 

verificar que a fragmentação na fisionomia florestal diminuiu em praticamente todos os grupos de 

tamanho. Os dados indicam que houve recuperação da vegetação remanescente resultando em maior 

número de conexões entre os fragmentos, sobretudo nas manchas acima de 500 ha, que apresentaram 

ganho efetivo de 3,29% de floresta, aproximadamente 2.594 ha.  
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  Com relação à classe campo rupestre (Tabela 6.14 e Figura 6.14), é possível verificar a 

diminuição no número de fragmentos com área menor que 50 ha e o aumento no número de 

fragmentos maiores que 50 ha, entre 1985 e 2008. A área total ocupada por esta classe foi reduzida em 

torno de 6,21%, sendo as manchas com extensão menor que 50 ha as mais atingidas. Entretanto, 

observa-se que as manchas maiores que 50 ha tiveram acréscimo em área, indicando menor 

interferência antrópica e maior número de conexões entre esses fragmentos, proporcionando a 

formação de manchas com extensão superior a 200 ha, fato inexistente no ano de 1985. 

 

Campo Rupestre

0

20

40

60

80

100

120

< 5 5 a 50 50 a 100 100 a 500 > 500
grupos de tamanho (ha)

(%)

NP Área NP Área
1985 2008

 

Figura 6.14 - Número e área dos fragmentos de campo rupestre de acordo com grupos de tamanho (1985 e 
2008). 

 

A classe campo apresentou acréscimo de área de aproximadamente 14,6% ao longo dos anos 

de 1985 a 2008 (Tabela 6.14 e Figura 6.15). Observa-se que o acréscimo de cobertura da classe campo 

foi acompanhado pelo aumento no número de fragmentos com área menor que 5 ha, principalmente. 

Os resultados também indicam que houve maior interferência antrópica nos fragmentos 

compreendidos entre 100 a 500 ha, que apresentaram decréscimo na área de cobertura campestre.  
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Figura 6.15 - Número e área dos fragmentos de campo de acordo com classes de tamanho (1985 e 2008). 

 

  As mudanças observadas na análise do número, densidade e tamanho das diferentes manchas 

de vegetação (floresta estacional semidecidual, campo e campo rupestre) podem influenciar o processo 

de preservação da biodiversidade, pois a área das manchas está relacionada com a riqueza de espécies 

e a sustentabilidade do ecossistema (MacGarigal & Marks 1995, Viana & Pinheiro 1998, Metzger 

1999, Odum & Barret 2007, Pereira et al. 2007). 

  A recuperação da vegetação remanescente observada para o extremo sul da Serra do 

Espinhaço, entre 1985 e 2008, possibilitou a formação de manchas de habitat de maior porte, 

principalmente da fisionomia florestal. Os dados analisados indicam um ambiente favorável à 

preservação das espécies. 

  De maneira análoga à recuperação da vegetação remanescente, a diminuição da área das 

manchas provocadas pelo processo de fragmentação desfavorece a preservação da biodiversidade, 

podendo afetar a dinâmica de populações e ocasionar a perda de espécies nativas de plantas e animais 

(Harris 1984, Bennett 2003, Cerqueira et al. 2005, Farina 2007).  

  A classe campo apresentou-se mais fragmentada em comparação com as fisionomias florestal 

e campo rupestre. Apesar do aumento observado no número e densidade dos fragmentos campestres, 

foram detectadas grandes manchas desta fisionomia com área acima de 500 ha, mostrando que a 

paisagem do extremo sul da Serra do Espinhaço apresenta-se potencialmente em condições favoráveis 

à preservação da biodiversidade, de acordo com os resultados encontrados sobre a dinâmica do 

número, densidade e tamanho das manchas de flora nativa. 
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  Mesmo com a baixa representatividade em termos de área, o grande número de fragmentos 

com tamanho menor que 5 ha, incluindo todas as fisionomias nativas, podem desempenhar importante 

função ecológica na paisagem e, apesar de suportar uma menor diversidade específica, potencialmente 

servem como pontos de ligação entre manchas, facilitando o fluxo biológico na paisagem (Forman 

1995, Périco & Cemin 2006). Segundo Metzger (1997), fragmentos de pequeno porte (acima de 0,72 

ha) podem ser úteis na locomoção de animais e dispersão de sementes. 

  Considerando os mapas de cobertura do solo de 1985 e 2008, foi calculado em nível de classes 

de vegetação o índice do maior fragmento (LPI), que representa a percentagem da paisagem ocupada 

pela maior mancha de cada fitofisionomia, conforme pode ser observado na Tabela 6.15 e Figura 6.16. 

Grandes manchas de vegetação nativa proporcionam maior proteção para as espécies de habitat 

interior, minimizando o efeito de borda (Pires 1995, Primack & Rodrigues 2001), além de 

desempenhar função estratégica na paisagem pela maior capacidade potencial de promover a 

sustentabilidade das espécies (Primack & Rodrigues 2001, Metzger 2006). 

 

Tabela 6.15 – Índices de área em nível de classes de vegetação (1985 e 2008). 

1985 2008 

Área  LPI Área LPI Classes 

(ha) (%) (%) (ha) (%) (%) 

Floresta Estacional Semidecidual 68.388,80 49,83 12,27 68.814,26 50,14 15,03 

Campo Rupestre 4.419,26 3,22 0,14 4.144,78 3,02 0,19 

Campo 22.700,20 16,54 2,74 26.021,51 18,96 2,85 
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Figura 6.16 – Dinâmica do índice de maior fragmento (LPI) para as fisionomias nativas (1985 a 2008). 
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  É possível observar, pelos resultados do índice de maior fragmento (LPI), que a paisagem 

possui expressivas manchas florestais em termos de área. Em 1985, a maior mancha de floresta 

estacional semidecidual possuía área de 16.839,86 ha, passando a 20.627,80 ha em 2008. O aumento 

no tamanho das manchas florestais indica uma menor interferência antrópica (desmatamento) nesta 

fisionomia, proporcionando condições para que houvesse a recuperação vegetal e consequentemente 

maior conexão entre fragmentos. 

  Na classe campo rupestre, a maior mancha na paisagem atingiu aproximadamente 192 ha em 

1985 e 260,76 ha em 2008. Os dados corroboram com a análise sobre a fragmentação desta fisionomia 

(Tabela 6.14 e Figura 6.14), onde foi detectada menor interferência antrópica nas manchas de campos 

rupestres maiores que 50 ha, proporcionando maior conexão entre os fragmentos. Fisionomia típica de 

áreas montanhosas (vegetação rupícola montana), o habitat não desperta interesse agrícola em 

decorrência das condições pedológicas e declividade acentuada, porém localiza-se em áreas de 

interesse minerário (Figuras 6.4 e 6.7), indicando que as explotações de minério, provavelmente, 

ocorreram em menor intensidade nessas áreas durante o período de 1985 a 2008. 

  Com relação à classe campo, a maior mancha em 1985 possuía 3.760 ha, passando a 3.911 ha 

no ano de 2008. Apesar de possuir grandes manchas de vegetação remanescente, a classe campo foi a 

fisionomia mais atingida pelo processo de fragmentação (Tabela 6.14 e Figura 6.15), sobretudo nas 

manchas com tamanho entre 100 a 500 ha. Os dados indicam que existe interesse antrópico (mineral e 

agrícola) nas regiões onde predominam tal vegetação, normalmente altitudes mais elevadas e próximas 

aos campos rupestres.  

  As métricas de Área e de Fragmentos também foram calculadas para os mapas de flora nativa 

(Figuras 6.9 e 6.10), com o propósito de analisar a dinâmica da fragmentação do habitat natural em 

classe única (flora nativa), considerando o agrupamento das fisionomias floresta estacional 

semidecidual, campo rupestre e campo. 

  Os resultados contidos na Tabela 6.16 indicam que houve diminuição no número de 

fragmentos (NP) ao longo do período estudado (aproximadamente 21,6%), seguindo a mesma 

tendência da análise individual das classes fitofisionômicas. A densidade de fragmentos de flora nativa 

(PD) passou de 4,14 fragmentos/100 ha em 1985 para 3,24 fragmentos/100 ha em 2008. Observa-se 

que houve menor interferência antrópica no conjunto das fitofisionomias, possibilitando a sua 

recuperação e permitindo assim maior conexão entre os fragmentos de habitat natural. Analisando-se a 

flora nativa como um todo, verifica-se que o aumento da fragmentação na classe campo, observado na 

análise individual das classes de cobertura do solo, se mostrou diluído e menos expressivo na 

paisagem. 
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Tabela 6.16 – Número e densidade dos fragmentos de flora nativa na área de estudo 

Flora Nativa 
Índices de Área 

(1985) (2008) 

Número de Fragmentos (NP) 5.693 4.459 

Densidade de Fragmentos (PD) 4,14 3,24 

  

  A Tabela 6.17 mostra como a flora nativa está distribuída na paisagem, em função do tamanho 

dos fragmentos, possibilitando um melhor entendimento da dinâmica da fragmentação ao longo dos 

anos de 1985 e 2008. 

 

Tabela 6.17 – Distribuição dos fragmentos de flora nativa no Sul da Serra do Espinhaço de acordo com grupos 
de tamanho (1985 e 2008) 

Número de Fragmentos de Flora Nativa (NP)  
Grupos de 

Tamanho dos 
Fragmentos (ha) 

 
1985 2008 

< 1 4.984 4.020 

1 – 5  504 336 

5 – 10  86 55 

10 – 20  62 20 

20 – 30  18 11 

30 – 40  5 4 

40 – 50  1 2 

50 – 60  5 2 

60 – 70  3 3 

70 – 80  4 -- 

80 – 90  4 1 

90 – 100  -- -- 

100 – 200  11 3 

200 – 500  5 1 

500 – 1000  -- -- 

> 1000 1 1 

Total 5.693 4.459 
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  No ano de 1985, a classe flora nativa cobria extensão equivalente a 95.508,26 ha, 

correspondendo a 69,59% da área de estudo. A maior parte das manchas possuía tamanho menor que 1 

ha (4.984 fragmentos), representando 1,21% da área ocupada pela vegetação nativa (1.156,86 ha). 

Entre 1 a 5 ha haviam 504 fragmentos, correspondendo a 1.059, 21 ha ou 1,10% da área ocupada pela 

classe. As manchas com tamanho entre 5 a 50 ha (172 fragmentos) representavam 2,21% da área 

ocupada pela classe (2.113,92 ha) e os fragmentos entre 50 a 500 ha (32 fragmentos) correspondiam a 

4,22% da área da classe com 4.030,44 ha. Acima de 500 ha, a classe flora nativa estava representada 

por apenas um fragmento (87.157,66 ha), correspondendo a 91,26% da área ocupada pela classe. 

  No ano de 2008, a classe flora nativa passou a ocupar área equivalente a 98.980,55 ha, 

correspondendo a 72,12% da área de estudo. O número de manchas com área menor que 1 ha (4.020 

fragmentos) diminuiu em relação a 1985, representando 0,90% da área ocupada pela vegetação nativa 

(884,61 ha). Entre 1 a 5 ha haviam 336 fragmentos, correspondendo a 716,67 ha ou 0,72% da área 

ocupada pela classe. As manchas entre 5 a 50 ha (92 fragmentos) representavam 1,15% da área da 

classe, com 1.139,94 ha e os fragmentos entre 50 a 500 ha (10 fragmentos) correspondiam 1,21% da 

área da classe com 1.197,66 ha. Acima de 500 ha, a classe flora nativa estava representada por apenas 

um fragmento (95.039,47 ha), correspondendo a 96,02% da área ocupada pela classe. 

  A Figura 6.17 mostra a relação entre o número de fragmentos (NP) e a área ocupada pela 

classe flora nativa de acordo com as diferentes classes de tamanho. 
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Figura 6.17 – Número e área dos fragmentos de flora nativa de acordo com classes de tamanho (1985 e 2008). 
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  Analisando-se o período de 1985 a 2008, com base na Tabela 6.17 e Figura 6.17, é possível 

verificar que houve diminuição de 21,67% no número de fragmentos da classe flora nativa. A 

fragmentação diminuiu em praticamente todos os grupos de tamanho e foi acompanhada por 

acréscimo de aproximadamente 3,63% na área de cobertura da flora nativa, correspondendo a 

aproximadamente 3.472 ha. Os resultados obtidos indicam uma menor interferência antrópica na 

paisagem, seguindo a tendência observada na análise individual das fisionomias vegetais, refletindo na 

recuperação do habitat natural e em maior conectividade entre os fragmentos.  

  A mudança positiva observada para a vegetação nativa entre 1985 e 2008 demonstra que a 

paisagem se manteve em bom estado de conservação, por meio do aumento verificado na extensão das 

manchas maiores que 500 ha. Tal cenário favorece a preservação da biodiversidade tendo em vista a 

maior heterogeneidade interna do habitat natural proporcionada pelas manchas de maior extensão 

(Metzger 1999, Metzger 2006). 

  Considerando os mapas da flora nativa de 1985 e 2008 foi calculado, em nível de classes de 

vegetação, o índice do maior fragmento (LPI), que representa a percentagem da paisagem ocupada 

pela maior mancha de vegetação nativa remanescente, conforme pode ser observado na Tabela 6.18. 

   

Tabela 6.18 – Índices de área para a classe flora nativa (1985 e 2008) 

1985 2008 

Área  LPI Área  LPI Classe 

(ha) (%) (%) (ha) (%) (%) 

Flora Nativa 95.508,26 69,59 63,48 98.980,54 72,12 69,25 

 

  Os resultados indicam que a paisagem é composta em sua maioria por ambiente natural 

(Figura 6.18). Em 1985, a maior mancha de flora nativa ocupava área de 87.157,66 ha e, em 2008, a 

maior mancha passou a ocupar área equivalente a 95.039,47 ha. Os dados corroboram com o aumento 

verificado na extensão das manchas com área acima de 500 ha, proporcionando maior contigüidade 

para a habitat natural o que tende a facilitar o fluxo biológico pela paisagem (Pereira et al. 2001, 

Farina 2007, Metzger 2010). 
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Figura 6.18 – Dinâmica do índice de maior fragmento (LPI) para a classe flora nativa (1985 e 2008). 

 

  Métricas de Forma 

  A análise da forma dos fragmentos de vegetação nativa permite verificar a qualidade do 

habitat em função das influências decorrentes do efeito de borda (Murcia 1995) e do potencial de 

sustentabilidade que o fragmento apresenta, de acordo com o tamanho da área interna das manchas 

(Pires 1995, Saunders et al. 2001). 

  Os índices de forma (SHAPE) são calculados em função da área e perímetro do fragmento, 

comparando a sua complexidade de forma a um quadrado com valor próximo de 1,0 (pixel da versão 

matricial). Índices com valores elevados (distantes de 1,0) indicam manchas recortadas e alongadas, 

com menor área interna. Vale recordar que em fragmentos muito recortados ou alongados o efeito de 

borda pode ser acentuado, sendo mais adequada a situação onde as manchas de habitat possuam 

formato próximo ao circular (Volotão 1998, Lang & Blaschke 2009). 

  Para efeito de análise da forma dos fragmentos, foram calculados, em nível de classes de 

vegetação, o índice de forma médio (SHAPE_MN) e o índice de forma médio ponderado pela área 

(SHAPE_AM), para as fisionomias vegetais que compõem os mapas de cobertura do solo dos anos de 

1985 e 2008 (Tabela 6.19). Por meio do índice de forma, é possível analisar se os fragmentos 

apresentam formato arredondado (situação mais adequada), com maior probabilidade de preservação 

da área interna das manchas; ou formato alongado, onde o efeito de borda pode comprometer a 

integridade interna das manchas, reduzindo a área necessária para as espécies que habitam o interior 

do habitat. 
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Tabela 6.19 – Índice de forma médio (SHAPE_MN) e índice de forma médio ponderado pela área 
(SHAPE_AM) da vegetação nativa para os anos de 1985 e 2008 

1985 2008 
Classes fitofisionômicas 

SHAPE_MN SHAPE_AM SHAPE_MN SHAPE_AM 

Floresta Estacional Semidecidual 1,30 22,66 1,32 28,64 

Campo Rupestre 1,20 3,00 1,20 3,63 

Campo 1,27 8,37 1,33 10,52 

   

  Os resultados do índice de forma médio das manchas de vegetação nativa (SHAPE_MN) 

mostram que os valores encontrados não foram muito elevados (distantes do valor 1,0), variando entre 

1,20 a 1,30 em 1985 e entre 1,20 a 1,33 em 2008, mas indicam formato irregular (Volotão 1998, 

Forman 1995) e maior exposição ao efeito de borda. A vegetação que apresentou maior variação do 

índice de forma médio foi a fisionomia campo, também diagnosticada como a mais fragmentada. 

Trabalhos com resultados semelhantes aos valores encontrados para o índice de forma revelam o 

formato irregular dos fragmentos de diferentes fisionomias nativas, tornando-os mais suceptíveis ao 

efeito de borda, conforme podem ser observados em Jorge & Garcia (1997), Valente (2001), Grise 

(2008), Vidolin (2008) e Bolzan & Silveira (2009). 

  Conforme constatado no índice de área e de fragmentos, a paisagem é constituída por grandes 

manchas de vegetação nativa. Neste tipo particular de paisagem, onde a representatividade em termos 

de área é quase que exclusivamente atribuída aos grandes fragmentos, MacGarigal & Marks (1995) 

recomendam avaliar o formato dos fragmentos por meio do índice de forma médio ponderado pela 

área (SHAPE_AM). 

  Os resultados contidos na Tabela 6.19 mostram valores elevados do índice SHAPE_AM para 

todas as fisionomias, indicando que as grandes manchas de vegetação nativa são mais alongadas 

quando comparadas com a média estimada. A classe florestal apresentou os maiores valores para o 

índice SHAPE_AM (22,66 em 1985 e 28,64 em 2008), denotando ser a fisionomia com formato mais 

alongado.  

  A análise temporal dos índices de forma (SHAPE_MN e SHAPE_AM) para as manchas de 

vegetação nativa (Tabela 6.19), mostra que os valores, de modo geral, aumentaram no ano de 2008 em 

decorrência do formato mais alongado que os fragmentos adquiriram, indicando que houve diminuição 

das atividades antrópicas possibilitando a recuperação da vegetação remanescente e maior conexão 

entre os fragmentos. 
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  Os fragmentos alongados ficam mais sujeitos ao efeito de borda, todavia para melhor 

entendimento da complexidade do formato dos fragmentos, já que a paisagem é composta 

predominantemente por pequenas manchas de vegetação nativa com pouca expressividade em termos 

de área e minoritariamente por grandes manchas com expressiva representatividade em termos de área 

total, foram calculados, em nível de fragmentos, os índices de forma (SHAPE) das manchas de 

vegetação, de acordo com diferentes grupos de tamanho. Conforme pode ser observado nas Figuras 

6.19 e 6.20 e no Anexo 2. 
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Figura 6.19 – Mediana dos índices de forma (SHAPE) para as classes de floresta estacional semidecidual, 
campo rupestre e campo (1985). 
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Figura 6.20 – Mediana dos índices de forma (SHAPE) para as classes de floresta estacional semidecidual, 
campo rupestre e campo (2008). 
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 Os resultados dos índices de forma, classificados por grupos de tamanho (Figuras 6.19 e 6.20), 

demonstram que quanto maior a área das manchas de cobertura vegetal mais alongada é a sua forma. 

Tal circunstância pode ser um indicativo de que a paisagem é influenciada por atividades antrópicas 

em toda a sua extensão, colocando em situação de fragilidade a conectividade entre as grandes 

manchas de habitat natural. A classe floresta estacional semidecidual apresentou fragmentos com 

formato menos alongados do que as classes campo e campo rupestre. As fisionomias rupícolas 

montanas (campo rupestre e campo de altitude) geralmente acompanham os alinhamentos mais 

elevados da Cadeia do Espinhaço, sendo mais comum o seu formato alongado. Portanto, as manchas 

rupestres e campestres ficam mais susceptíveis à desconexão ocasionada pela fragmentação. 

 Analisando-se o formato dos fragmentos de vegetação nativa, por meio da dimensão fractal 

(índice FRAC), apropriada para explicar as formas naturais (MacGarigal et al. 2002), verificou-se que 

os resultados encontrados (1,0 a 1,4) apresentaram menor sensibilidade de variação em relação ao 

índice de forma (SHAPE), não sendo indicados, neste estudo de caso, para evidenciar o formato dos 

fragmentos. Os dados referentes ao índice FRAC podem ser observados no Anexo 3. 

  Considerando a flora nativa como habitat único (agrupamento das três fitofisionomias 

nativas), o índice de forma médio (SHAPE_MN) e o índice de forma médio ponderado pela área 

(SHAPE_AM), podem ser observados na Tabela 6.20, tendo como base os mapas de flora nativa dos 

anos de 1985 e 2008. 

 

Tabela 6.20 – Índice de forma médio (SHAPE_MN) e índice de forma médio ponderado pela área 
(SHAPE_AM) para a classe flora nativa (1985 e 2008) 

Flora Nativa 
Índices de Forma 

1985 2008 

SHAPE_MN 1,23 1,20 

SHAPE_AM 66,71 82,08 

   

  Os resultados contidos na Tabela 6.20 demonstram que os valores de forma médios 

(SHAPE_MN) para a classe flora nativa (1,23 em 1985 e 1,20 em 2008) foram semelhantes aos 

resultados da análise individual das fitofisionomias (Tabela 6.19), indicando o formato irregular para 

as manchas de flora nativa, mas sem muita expressividade (Volotão 1998). Entretanto, os valores de 

forma médios ponderados pela área (SHAPE_AM) foram ainda mais elevados do que o encontrado 

para a classe florestal na análise individual desta fisionomia, pois o agrupamento em classe única 

(flora nativa) tende a incorporar as características das diferentes fitofisionomias que naturalmente já 

possuem formato mais alongado, como o caso dos campos rupestres e campos de altitude, que de 

modo geral, seguem o delineamento das formações serranas.  
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  O aumento no valor do índice SHAPE_AM, observado entre os anos de 1985 a 2008 (Tabela 

6.20), indica que os fragmentos de flora nativa se tornaram mais alongados em decorrência da 

recuperação da vegetação e maior conexão entre as manchas de vegetação. 

  A Figura 6.21 mostra o índice de forma da classe Flora Nativa, de acordo com diferentes 

grupos de tamanho de fragmentos. 
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Figura 6.21 – Mediana dos índices de forma para os fragmentos de flora nativa (1985 e 2008). 

 

  Os índices de forma (SHAPE) calculados para a flora nativa, por meio dos valores de 

mediana, indicam que quanto maior a área do fragmento mais irregular é o seu formato (Figura 6.21), 

tal qual foram os resultados da análise individual das fisionomias vegetais (Figuras 6.19 e 6.20). É 

possível observar que os fragmentos de flora nativa com área acima de 200 ha apresentaram-se mais 

alongados no ano de 2008, quando comparado ao verificado para o ano de 1985. Conforme foi 

diagnosticado anteriormente, através do índice de área e tamanho, houve restabelecimento da 

vegetação remanescente, proporcionando maior conectividade entre os fragmentos e tornando-os mais 

alongados, cenário potencialmente apropriado para manutenção de corredores ecológicos (Forman & 

Godron 1986). Ainda segundo os autores, corredores podem oferecer habitat temporário ou 

permanente além de facilitar a circulação de organismos na paisagem. A funcionalidade do corredor 

varia entre organismos e depende de como este percebe a escala e o ambiente. 
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  Métricas de Área Central 

  A área central ou nuclear é definida como a área do interior da mancha de vegetação, sendo 

considerada como um bom indicativo da qualidade do habitat em proporcionar condições de suporte à 

biodiversidade (Smaniotto 2007). A área interior não é influenciada pelo efeito de borda e está 

relacionada com o tamanho e a forma do fragmento. 

  Neste trabalho foram analisados, em nível de classe de vegetação, os seguintes índices de área 

central: número de áreas centrais disjuntas (NDCA), refletindo a separação das áreas internas dos 

fragmentos, sendo considerada uma medida da vizinhança espacial; índice de distribuição de área 

central ponderada (CAI_AM), que quantifica a porcentagem de área interior para toda a classe de 

vegetação; e, porcentagem de cobertura das áreas centrais na paisagem (CPLAND). Os índices foram 

aplicados apenas para a classe Floresta Estacional Semidecidual, tendo como base o reconhecimento 

consolidado do efeito de borda sobre esta fisionomia, conforme pode ser observado na Tabela 6.21. 

 

Tabela 6.21 – Métricas de área central para a fisionomia floresta estacional semidecidual (1985 e 2008), onde: 
NDCA é o número de áreas centrais disjuntas; CAI_AM é o índice de distribuição de área central ponderada; 
CPLAND é a porcentagem de cobertura das áreas centrais na paisagem 

Floresta Estacional Semidecidual Índice de 

Área Central 1985 2008 

NDCA (nº) 3.716 3.709 

CAI_AM (%) 72,19 71,19 

CPLAND (%) 35,94 35,69 

 

  Considerando a faixa de borda de 30 m (adotada para este trabalho), a classe floresta 

estacional semidecidual apresentou 72,19% (49.375,53 ha) de área interior em 1985 e 71,19% 

(48.992,40 ha) em 2008, conforme mostra o índice de distribuição de área central CAI_AM (Tabela 

6.21).  

  Mesmo com a redução da área florestal sob o efeito de borda, observa-se que a fisionomia 

ainda ocupava expressiva extensão territorial na paisagem (35,94% em 1985 e 35,69% em 2008), 

caracterizada pela área interior das manchas de floresta, conforme indica o índice CPLAND da Tabela 

6.21.  
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  Com relação ao número de áreas centrais disjuntas (NDCA), a classe florestal apresentou 

3.716 fragmentos com área interior em 1985 e 3.709 fragmentos em 2008 (Tabela 6.21). A diminuição 

observada indica uma tendência positiva na configuração das manchas florestais, considerando que 

áreas centrais separadas podem significar um impedimento para espécies que habitam o interior do 

habitat (Fushita 2006). Os dados indicam que a representatividade das manchas florestais com área 

interior melhorou em 2008, chegando a 67,59%, contra 59,67% em 1985 (Figura 6.22).  
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Figura 6.22 – Relação entre o número de fragmentos (NP) e o número de fragmentos com área central (NDCA), 
considerando 30m como faixa de borda para a classe florestal (1985 e 2008). 

 

  A configuração das áreas centrais foi modificada em decorrência da recuperação da classe 

florestal ao longo dos anos, tornando os fragmentos mais alongados e conectados. A Figura 6.23 

mostra a área original ocupada pela classe florestal e a área resultante considerando o efeito de borda 

de 30 m. 
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Figura 6.23 – Relação entre a área total e a área central da classe florestal, considerando 30 m como faixa de 
borda (1985 e 2008). 
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  Em nível de fragmento foi calculado o índice de área central das manchas de floresta (CORE), 

por meio dos valores de mediana para diferentes grupos de tamanho (Figuras 6.24, 6.25 e 6.26), 

visando analisar a representatividade dos fragmentos com qualidade suficiente para a manutenção de 

espécies (Turner & Gardner 1990, MacGarigal & Marks 1995). 
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Figura 6.24 – Estimativa da Área Central (CORE) para a fitofisionomia florestal em grupos de tamanho de até 
50 ha, considerando efeito de borda de 30 m (1985 e 2008). 
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Figura 6.25 – Estimativa da Área central (CORE) para a fitofisionomia florestal, em grupos de tamanho de 50 a 
100 ha, considerando efeito de borda de 30 m (1985 e 2008). 
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Figura 6.26 – Estimativa da Área Central (CORE) para a fitofisionomia florestal, em grupos de tamanho acima 
de 100 ha, considerando efeito de borda de 30 m (1985 e 2008). 

 

  Analisando-se as Figuras 6.24 a 6.26, foi possível observar que os fragmentos florestais 

classificados com tamanho até 40 ha possuem área central menor que 25 ha. Para Metzger (1997), a 

área mínima para a manutenção de espécies típicas de floresta semidecídua é de aproximadamente 25 

ha. 

  Nos fragmentos florestais com tamanho entre 50 e 100 ha, a área central variou entre 32 ha a 

60 ha, sendo que os maiores valores foram encontrados para o ano de 1985. Os dados indicam que as 

manchas florestais se tornaram mais alongadas e mais sujeitas ao efeito de borda, em decorrência da 

maior intensidade de conexões observadas a partir de 1985, conforme mostram as análises das 

métricas de Área e Fragmentos e de Forma. 

  Entre os fragmentos florestais de 100 a 500 ha, os valores de área central variaram de 80 a 217 

ha, mostrando diminuição da área interna das manchas a partir de 1985, seguindo a tendência de 

análise do grupo de tamanho anterior (50 a 100 ha). 

  Nos fragmentos florestais com área acima de 500 ha a área central variou entre 977 ha a 1.051 

ha, demonstrando que os grandes fragmentos têm expressivas áreas centrais, apesar de possuírem 

formato mais alongado e da constatação da redução de área interna observada em 2008. 

  O efeito de borda não foi considerado para as fisionomias de campo e campo rupestre em 

virtude da falta de critérios científicos no estabelecimento da faixa de borda (Lima-Ribeiro 2008, 

Castro 2008), como também, pelas características de ocupação da matriz que é pouco influenciada por 

práticas agrícolas, sobretudo pastagens. De acordo com Mendonça et al. (2009), nas fisionomias de 

cerrado a borda permite uma transição mais tênue dos fluxos biológicos que se modificam com menor 

intensidade quando comparado a manchas florestais, sendo assim, os resultados encontrados para 

ecossistemas florestais não podem ser estendidos para ecossistemas savânicos.  
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  A relação entre o tamanho da mancha de cobertura vegetal e o número de espécies nela 

contida é extremamente complexa, já que nem sempre os maiores fragmentos apresentam maior 

riqueza de espécies, considerando situações ecológicas e amostrais semelhantes (Viana & Pinheiro 

1998). Segundo Bierregaard & Dale (1996), o tamanho mínimo de fragmentos de florestas tropicais 

para sustentar uma proporção considerável de espécies é de 100 ha, com exceção para grandes 

mamíferos. Farina (2007) relata que fragmentos de floresta tropical com área de 1 ha, 10 ha e 100 ha 

correspondem ao tamanho onde a maioria de insetos, mamíferos e pássaros são sensíveis, 

respectivamente. 

  Nesse contexto, a análise da área interior das manchas de floresta estacional semidecidual, na 

paisagem estudada, demonstra que o habitat florestal apresenta condições de integridade para a 

manutenção de grande parte da biodiversidade característica da região, de acordo com o índice área 

central calculado (Figura 6.27). 
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Figura 6.27 – Distribuição percentual dos fragmentos de floresta estacional semidecidual de acordo com o 
tamanho da área central (1985 e 2008). 

 

  Métricas de Isolamento e Proximidade 

  As métricas de isolamento e proximidade referem-se à distância existente entre manchas de 

vegetação do mesmo tipo. Como a noção de isolamento é vaga, existem muitas maneiras para medi-la, 

dependendo de como a distância é definida entre as manchas da mesma classe (MacGarigal & Marks 

1995).  
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  Na perspectiva da ecologia de paisagem, a distância entre fragmentos revela a tendência de 

isolamento do habitat natural e o grau de dificuldade para deslocamento por determinadas espécies 

(Bender et al. 2003). O isolamento das manchas de habitat age negativamente na riqueza de espécies 

ao diminuir a taxa potencial de imigração ou de recolonização (Metzger 2006). A distância entre 

manchas de habitats se constitui num componente decisivo para a sobrevivência de metapopulações 

(Lang & Blaschke 2009). 

  Para verificar o grau de isolamento das manchas de habitat, em nível de classes de vegetação, 

foi estimado o índice de proximidade média entre fragmentos de mesma fitofisionomia (PROX_MN), 

considerando um raio de busca de 200 m, adotado para este trabalho (MacGarigal et al. 2000); e a 

distância média do fragmento vizinho mais próximo (ENN_MN), considerando a mesma fisionomia 

vegetal. 

  Analisando-se a Tabela 6.22, observa-se que o índice PROX_MN (adimensional) foi bem 

elevado para a classe florestal, indicando que num raio de busca de 200 m existem grandes manchas 

desta fisionomia. Em 2008 o índice de proximidade média para a classe florestal melhorou 

aproximadamente 57% em comparação com o ano de 1985, mostrando que houve aumento de conexão 

entre os fragmentos florestais. Valores altos para o índice de proximidade refletem que existem 

grandes manchas de habitat próximas umas das outras (Lang & Blaschke 2009). Segundo Pereira 

(2001), quanto menor for a distância entre duas manchas da mesma fisionomia, maior é a 

possibilidade de trocas de materiais genéticos entre populações separadas de uma mesma espécie.  

 

Tabela 6.22 – Valores referentes ao índice de proximidade média (PROX_MN) para as diferentes fisionomias 
vegetais que compõem a paisagem do Espinhaço Sul, dentro do raio de 200 m especificado no software Fragstats 
(1985 e 2008). 

Classes de cobertura do solo 1985 2008 

Floresta Estacional Semidecidual 6.752,00 10.333,50 

Campo Rupestre 8,50 12,50 

Campo 190,70 198,90 

 

  As fisionomias campo rupestre e campo apresentaram baixos valores para o índice de 

proximidade média (Tabela 6.22), quando comparados com os valores encontrados para a classe 

florestal, indicando que os fragmentos destas fisionomias estão mais distantes uns dos outros, 

possibilitando uma maior interação com as outras classes de cobertura do solo, dentro do raio de busca 

especificado (200 m). 
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  Os índices de distância média (ENN_MN) entre fragmentos vizinhos, de mesma fisionomia, 

podem ser observados na Tabela 6.23. 

 

Tabela 6.23 – Distância média (metros) entre os fragmentos vizinhos de mesma classe fitofisionômica 

Distância média do fragmento vizinho (m) 
(ENN_MN) Classes de cobertura do solo 

1985 2008 

Floresta Estacional Semidecidual 86,99 86,02 

Campo Rupestre 124,44 133,07 

Campo 95,89 80,70 

 

  Os resultados contidos na Tabela 6.23 demonstram que na área estudada (como um todo) a 

distância média entre os fragmentos de floresta foi de aproximadamente 86 m, considerando os anos 

de 1985 e 2008. Os fragmentos de campo rupestre na área encontravam-se a uma distância média, uns 

dos outros, de aproximadamente 124 m em 1985 e a 133 m em 2008, mostrando aumento da distância 

entre os fragmentos dessa tipologia de cobertura do solo. A distância entre os fragmentos de campo 

passou de 95 m em 1985 para 80 m em 2008.  

  Pereira et al. (2001) encontrou valores de distância média para fragmentos florestais da 

Floresta Amazônica variando de 103 m (1973) para 157 m (1997). Valente (2001) em trabalho sobre a 

análise da estrutura da paisagem na porção centro-oeste do Estado de São Paulo, achou valores de 

distância média para Floresta Nativa variando entre 79,42 m a 112,33 m. 

  Com o intuito de melhor compreender a estrutura da paisagem da área de estudo com relação 

ao potencial de conectividade entre as manchas de vegetação nativa (habitat), foi estimada a distância 

do fragmento vizinho mais próximo, em nível de fragmentos (ENN), para diferentes grupos de 

tamanho (Tabela 6.24). 

  Os fragmentos de floresta estacional semidecidual, com tamanho menor que 5 ha, registraram 

amplitude de distância entre manchas na faixa de 60 m a 531 m em 1985 e 60 m a 560 m em 2008. Na 

análise estatística o valor referente à mediana foi de 67 m e a distância mais freqüente foi de 60 m, 

tanto em 1985 como em 2008. As manchas florestais menores que 5 ha representam aproximadamente 

94% do número de fragmentos da classe (NP), constituindo cerca de 4% da área ocupada pela 

fisionomia. 
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Tabela 6.24 – Variação da distância entre fragmentos de mesma fisionomia vegetal (ENN) 

Distância (m) 

1985 2008 Grupos de 

Tamanho 

(ha) 
Floresta 

Estacional 
Semidecidual  

Campo 
Rupestre 

Campo  Floresta 
Estacional 

Semidecidual  

Campo 
Rupestre 

Campo 

< 5 60 – 531 60 – 1.668 60 – 1.101 60 – 560 60 – 2.886 60 – 845 

5 a 50 60 – 495 60 – 180 60 – 134 60 – 258 60 – 390 60 – 124 

> 50 60 – 85 60 – 67 60 60 – 150 60 – 67 60 

   

  Os fragmentos florestais entre 5 ha e 50 ha registraram em 1985 variação de 60 m a 495 m de 

distância da mancha mais próxima e amplitude de 60 m a 258 m em 2008. A análise estatística revelou 

o valor de mediana de 60 m e o valor modal de 60 m, para os anos de 1985 e 2008. Este grupo de 

tamanho é constituído por baixo número de fragmentos (5%), sendo a representatividade de cobertura 

de área pela fisionomia de aproximadamente 6%.  

  Acima de 50 ha, a distância entre os fragmentos de floresta variou de 60 m a 85 m em 1985 e 

de 60 m a 150 m em 2008, apresentando valor de mediana de 60 m e distância mais freqüente de 60 m 

(moda), tanto em 1985 como em 2008. Este grupo de tamanho é composto por baixo número de 

fragmentos, mas com significativa representatividade em termos de cobertura de área, 

aproximadamente 90%, sendo constituída principalmente pelos fragmentos maiores que 500 ha. 

  No ano de 1985, os fragmentos de campo rupestre com tamanho menor que 5 ha registraram 

amplitude de distância entre manchas de 60 m a 1.668 m, tendo como valor de mediana 78,5 m e 

distância mais freqüente 67 m. Em 2008, os fragmentos menores que 5 ha, apresentaram variações de 

distância entre as manchas de 60 m a 2.886 m, com valor de mediana 78,5 m e distância mais 

freqüente de 67 m. As manchas de campo rupestre menores que 5 ha representam, aproximadamente, 

98% do número de fragmentos da classe (NP), constituindo 52,82% da área ocupada pela fisionomia 

em 1985 e 45,64% em 2008.  

  Os fragmentos de campo rupestre com tamanho entre 5 ha e 50 ha apresentaram, em 1985, 

amplitude de 60 m a 180 m de distância da mancha mais próxima e uma amplitude de 60 m a 390 m 

em 2008. O valor de mediana foi de 60 m assim como o valor modal (60 m), para os anos de 1985 e 

2008. Este grupo de tamanho é formado por baixo número de fragmentos, correspondendo a 30,73% 

da área ocupada pela fisionomia em 1985 e 23,83% em 2008.  
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  Para as manchas de campo rupestre maiores que 50 ha, a distância entre elas variou de 60 m a 

67 m, apresentando valor de mediana de 60 m e distância mais freqüente de 60 m, tanto em 1985 

como em 2008. Este grupo de tamanho também é constituído por baixo número de fragmentos e a sua 

representatividade em termos de cobertura de área da classe foi de 16,45% em 1985 e de 30,53% em 

2008. 

  Os fragmentos de campo, com tamanho menores que 5 ha, apresentaram em 1985 amplitude 

de distância entre as manchas de 60 m a 1.101 m, tendo como valor de mediana 75,9 m e distância 

mais freqüente de 67 m (moda). Em 2008, este grupo de tamanho apresentou variação de distância 

entre as manchas de 60 m a 845 m, com valor de mediana 63,5 m e distância mais freqüente de 60 m. 

  As manchas de campo menores que 5 ha representam aproximadamente 96% do número de 

fragmentos da classe (NP), constituindo 25,90% da área ocupada pela fisionomia em 1985 e 29,53% 

em 2008. Os fragmentos de campo com área entre 5 ha e 50 ha apresentaram em 1985 amplitude de 60 

m a 134 m de distância da mancha mais próxima e amplitude de 60 m a 124 m em 2008. O valor de 

mediana foi de 60 m e valor modal também foi de 60 m, para os anos de 1985 e 2008. Este grupo de 

tamanho é formado por baixo número de fragmentos, representando aproximadamente 25% da área 

ocupada pela fisionomia.  

  Para os fragmentos de campo com área acima 50 ha, a amplitude de distância permaneceu em 

torno de 60 m, apresentando valor de mediana de 60 m e distância mais freqüente de 60 m, tanto em 

1985 como em 2008. Este grupo de tamanho é constituído por baixo número de fragmentos, sendo a 

representatividade em termos de cobertura de área de 49,23% em 1985 e 44,55 em 2008. 

  Analisando-se os valores de distância do vizinho mais próximo (ENN), para diferentes grupos 

de tamanho (Tabela 6.24), pode-se constatar que as manchas vegetais de mesma fisionomia estão 

próximas umas das outras, sendo que os valores de distâncias mais freqüentes foram de 60 m a 67 m, 

mesmo em manchas de pequeno porte, onde a amplitude encontrada foi mais acentuada. 

  O fluxo de animais entre as manchas de habitat natural depende da espécie em questão e do 

tipo de matriz inter-habitat (Bennett 2003, Cerqueira et al. 2005) ou da permeabilidade da matriz em 

facilitar os fluxos biológicos (Metzger 2006). De acordo com Ranta et al. (1998), muito pouco se sabe 

sobre a capacidade de dispersão dos organismos que habitam fragmentos de floresta, contudo supõe-se 

que poucos organismos podem atravessar limites superiores a 350 m.  

  Nesse contexto, a análise dos índices de distância entre fragmentos de mesma fisionomia 

vegetal demonstrou que os valores encontrados com maior freqüência foram menores que 350 m, 

sendo um indicativo favorável no que diz respeito à dispersão de organismos na paisagem. 
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  Métricas de Contágio e Intercalação 

  Os índices de contágio referem-se à tendência dos tipos de manchas de habitat estarem 

espacialmente agregadas (Couto 2004), permitindo inferir sobre o grau de isolamento dos fragmentos 

e o nível de fragmentação da paisagem. O conceito de intercalação (espalhamento) denota a existência 

de mistura entre diferentes manchas de cobertura do solo numa dada vizinhança (MacGarigal et al. 

2002). 

  Com base nos mapas de cobertura do solo de 1985 e 2008, foi estimado, em nível de classes 

de vegetação, o índice de agrupamento (CLUMPY), que mede o grau de agregação das manchas de 

habitat, considerando a mesma fisionomia vegetal; e o índice de intercalação e justaposição (IJI), que 

fornece o grau de interação ou mistura entre as fisionomias vegetais nativas. Os resultados podem ser 

observados na Tabela 6.25. 

 

Tabela 6.25 – Dinâmica do índice de agrupamento e intercalação para as classes de vegetação nativa (1985 e 
2008). 

1985 2008 
Classes de Vegetação Nativa 

CLUMPY IJI (%) CLUMPY IJI (%) 

Floresta Estacional Semidecidual 0,78 53,34 0,77 53,99 

Campo Rupestre 0,55 47,75 0,58 53,92 

Campo 0,66 66,64 0,57 68,75 

 

  Analisando a Tabela 6.25, observa-se que o valor do índice de agrupamento (CLUMPY) para 

a classe floresta estacional semidecidual foi de 0,78 em 1985 e 0,77 em 2008, indicando bom nível de 

agregação entre as manchas florestais (valor máximo de agregação = 1). O índice de intercalação (IJI) 

da classe florestal permaneceu em aproximadamente 53%, nos anos de 1985 e 2008, indicando que as 

manchas florestais estão medianamente distribuídas entre as demais classes de cobertura do solo. 

Valores semelhantes ao índice CLUMPY, encontrado para a classe florestal neste trabalho, foram 

apresentados por Vidolin (2008) em análise de remanescentes de floresta com araucária no Paraná, 

indicando um menor grau de isolamento destes fragmentos e maior conectividade estrutural da 

paisagem. 

  A fisionomia campo rupestre apresentou índice de agrupamento (CLUMPY) de 0,55 em 1985 

e de 0,58 em 2008, indicando um valor mediano de agregação entre as manchas rupestres. O índice de 

intercalação (IJI) passou de 47,75% em 1985 para 53,92 em 2008, demonstrando acréscimo na 

distribuição das manchas rupestres entre as demais classes de cobertura do solo. 
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  Na fisionomia campo, o valor do índice CLUMPY passou de 0,66 em 1985 para 0,57 em 

2008, indicando diminuição no agrupamento entre as manchas campestres, contudo a fisionomia 

manteve valores medianos de agregação. O índice de intercalação (IJI) passou de 66,64% em 1985 

para 68,75% em 2008, demonstrando aumento na distribuição das manchas de campo entre as demais 

classes de cobertura do solo. 

  Os valores de intercalação (IJI), situados entre 53% a 68%, indicam um bom nível de mistura 

entre os fragmentos das diferentes fisionomias vegetais que se encontram distribuídos de maneira 

contígua por toda a paisagem. A classe campo se apresentou como a mais distribuída (espalhada) entre 

as demais fisionomias nativas. As Figuras 6.2 e 6.4 mostram a composição temática dos mapas de 

cobertura do solo para os anos de 1985 e 2008, facilitando a compreensão do índice (IJI) que retrata a 

distribuição das manchas de habitat na paisagem. Valente (2001) encontrou valor de intercalação para 

a fisionomia de cerrado (IJI = 67,19%) bem próximo ao encontrado para a vegetação campestre 

abordada neste trabalho, apesar dos diferentes cenários de desenvolvimento das análises.  

  Considerando o bom nível de agregação da vegetação nativa, sobretudo da fisionomia 

florestal, constatado pelo índice CLUMPY, bem como a proximidade entre as grandes manchas 

florestais (índice PROX_MN), foi estimado o índice de contágio (CONTAG) para verificação do 

estado de fragmentação da paisagem em estudo. 

 O índice de contágio mede o grau de agregação das classes temáticas, em nível de paisagem, 

observando a intercalação das classes de cobertura do solo (vizinhança) e a dispersão das manchas na 

paisagem, sendo considerado como excelente indicador de fragmentação da paisagem (Pereira et al. 

2001, Linhares 2003). A Figura 6.28 mostra o índice de contágio para os mapas de cobertura do solo e 

mapas de flora nativa, dos anos de 1985 e 2008. 
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Figura 6.28 – Índice de contágio em nível de paisagem para os anos de 1985 e 2008. 
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  Os resultados obtidos demonstram que o índice de contágio entre as classes de cobertura do 

solo ficou em torno de 45%, tomando como base os mapas de cobertura do solo de 1985 e 2008. 

Sendo assim, estima-se que a fragmentação da paisagem tenha permanecido por volta de 55%. Este 

valor não reflete a fragmentação de origem exclusivamente antrópica, tendo em vista o alto grau de 

cobertura da vegetação nativa na área de estudo (68 a 72%), conforme demonstram as Tabelas 6.1 e 

6.2. Neste caso, o nível de fragmentação encontrado para a paisagem (55%) está sendo influenciado 

pela subdivisão do habitat nativo (floresta estacional semidecidual, campo rupestre e campo). 

  Considerando os mapas de flora nativa de 1985 e 2008, onde as manchas de vegetação que 

representam o habitat natural foram agrupadas em classe única, denominada flora nativa, o índice de 

contágio permaneceu em torno de 54%, indicando que a fragmentação da paisagem ficou por volta de 

46%. Este valor reflete mais precisamente o nível de fragmentação da paisagem, indicando apenas a 

intercalação existente entre as manchas de habitat (flora nativa) e as áreas identificadas como de uso 

antrópico, tendo como pressuposto que as fisionomias vegetais nativas possuem a mesma importância 

ecológica na preservação da biodiversidade local (Dunning et al. 1992). 

  Nesse contexto, é possível deduzir que apesar da paisagem ser ocupada predominantemente 

por habitat natural (72% em 2008) o nível de fragmentação encontrado (46%), eventualmente, poderá 

comprometer o fluxo biológico entre as manchas de vegetação nativa, caso haja avanço da 

fragmentação (Saunders et al. 1991). Pereira et al. (2001), em estudos sobre a ocupação da Amazônia, 

encontraram valores de contágio entre manchas florestais de 93% em 1973 e de 63% em 1996. 

Demonstrando que houve maior fragmentação da paisagem em decorrência do aumento das atividades 

agrícolas na região de estudo (Marabá – PA). 

  Apesar de se manter de certa forma estável no período, o índice encontrado para o grau de 

fragmentação da paisagem chama a atenção para necessários cuidados com relação ao uso do solo, 

principalmente quanto à manutenção dos fragmentos de formato alongados que interligam as manchas 

de flora nativa na paisagem do sul da Serra do Espinhaço, já que um provável aumento da 

fragmentação poderá causar a desconexão destas manchas de habitat, consideradas mais frágeis devido 

à sua complexidade de forma. 

 

  Métricas de Diversidade da Paisagem 

  Com grande utilização na ecologia de comunidades, os índices de diversidade da paisagem, 

estão relacionados com o número de classes de cobertura do solo e a distribuição da área entre as 

diferentes classes na paisagem. Adaptados para o software Fragstats, os índices de diversidade são 

estimados apenas para o nível de paisagem e visam quantificar a sua composição e estrutura, 

permitindo comparar uma mesma paisagem em diferentes épocas (Silva 2004). 
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  A utilização direta dos índices de diversidade fornece uma representação da riqueza e da 

igualdade na distribuição das áreas ocupadas pelos diferentes elementos que compõem a paisagem ao 

longo do tempo (Périco & Cemin 2006). 

  Para este trabalho, foi calculado o índice de diversidade de Simpson (SIDI) considerando o 

componente riqueza (classes de cobertura do solo); e o índice de uniformidade de Simpson (SIEI) 

referente ao componente regularidade (distribuição de área). Essas métricas estão relacionadas com a 

diversidade da paisagem, de acordo com a riqueza de classes observada, não denotando, diretamente, 

informações em nível de espécies (MacGarigal & Marks 1995). 

  Cunha & Rego (2005) sugerem a existência de uma correlação entre a diversidade da 

paisagem e a riqueza de espécies, em estudos realizados com anfíbios e répteis em Portugal, podendo 

significar um aumento da diversidade em paisagens heterogêneas. 

  Os dados obtidos para o índice de diversidade de Simpson (SIDI), no presente trabalho, 

permaneceram inalterados em 0,63 (0 ≤ SIDI ≤1) mostrando que a paisagem é heterogênea, sendo 

formada por diferentes tipos de cobertura (floresta estacional semidecidual, campo rupestre, campo, 

água e outros) e que a distribuição proporcional de áreas entre as manchas de cobertura do solo se 

manteve constante nos anos de 1985 e 2008, indicando que não há domínio de cobertura da paisagem 

por nenhuma categoria. Valores semelhantes ao índice de diversidade (SIDI = 0,58) foram 

encontrados por Pereira et al. (2001), em análise de área coberta por 48% de pasto, 43% de floresta e 

6% de capoeira, na região amazônica, mostrando que a paisagem não estava igualmente distribuída 

entre as classes de cobertura do solo. 

  De acordo com Périco & Cemin (2006), paisagens formadas por ambientes heterogêneos 

podem indicar o estabelecimento de maior diversidade de espécies, principalmente espécies 

especialistas e invasoras, apesar de considerarem que a relação entre diversidade de paisagens e 

diversidade de espécies ainda é pouco conhecida. 

  O índice de uniformidade de Simpson (SIEI) ficou em 0,79 (0 ≤ SIEI ≤1) para os anos de 1985 

e 2008, demonstrando que a distribuição proporcional de áreas entre as classes de cobertura do solo é 

similar e que foi mantida no período. Contudo, a interpretação sobre a similaridade encontrada deve 

ser feita com cautela, pois o resultado do índice de diversidade não denota, necessariamente, 

fragmentação de origem antrópica.  

  A paisagem é constituída em sua maior parte por vegetação nativa (69,59% em 1985 e 72,12% 

em 2008), sendo assim a estimativa da diversidade considera as diferentes fisionomias vegetais 

elevando o valor da similaridade entre as classes de cobertura do solo. Quando a vegetação nativa é 

considerada como habitat único (agrupamento da flora nativa), favorável à preservação da 

biodiversidade, o valor do índice de uniformidade diminui (0,60), indicando maior desigualdade na 

distribuição proporcional de áreas entre as manchas, não superestimando o valor da fragmentação. 
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  Slaviero et al. (2007) encontrou um valor mais elevado para o índice de uniformidade de 

Simpson (SIEI = 0,89), indicando que a paisagem (no norte do Rio Grande do Sul) era altamente 

complexa com distribuição uniforme das diferentes classes de uso da terra, não havendo dominância 

de uma classe especificamente. Neste caso, as manchas de cobertura florestal contemplavam 21% da 

paisagem, sendo o restante ocupado por atividades agrícolas e agropastoris. 

  Os valores encontrados para os índices de diversidade (SIDI e SIEI) corroboram os resultados 

da análise da quantificação das fisionomias nativas, realizada por meio das métricas de área e de 

fragmentos, na qual foi verificada a manutenção dos recursos naturais, entre os anos de 1985 e 2008, 

em virtude da diminuição no número de fragmentos e aumento da área de cobertura para a classe 

florestal; diminuição no número de fragmentos e da área de cobertura para a classe campo rupestre; 

aumento no número de fragmentos e da área coberta pela vegetação campestre.  

 

  6.5 – PERCOLAÇÃO DA PAISAGEM 

  Paisagens formadas por grandes fragmentos de habitat natural favorecem o deslocamento das 

espécies, facilitando os fluxos biológicos. Esta condição favorável é benéfica inclusive para as 

espécies que se deslocam somente dentro do habitat. Nessas circunstâncias a quantidade de habitat 

natural supera o limiar de fragmentação (59,28% de habitat) proposto por Stauffer (1985), originando 

paisagens conectadas (Metzger 2010).  

  Com o propósito de se verificar o potencial de percolação na área de estudo, os valores 

referentes à quantidade de habitat natural (representado pela flora nativa) e de não-habitat (cobertura 

do solo caracterizada por ações antrópicas) foram comparados com o limite crítico de percolação (pc = 

0,5928). Os dados mostram, conforme Figura 6.29, que os valores encontrados para a quantidade de 

habitat foram superiores ao limiar de percolação, tanto em 1985 (69,59%) como em 2008 (72,12%). 

Isso indica que a paisagem se manteve conectada neste período. Verifica-se também que houve 

melhora na proporção de habitat em 2008, ocasionada pelo aumento da área ocupada pela flora nativa.  

  Com relação ao limiar de fragmentação, a Figura 6.29 mostra que a proporção de habitat na 

área de estudo foi bem superior a 30%, limite estabelecido por Andrén (1994) para explicar a variação 

populacional das espécies em função da fragmentação da paisagem. Valores inferiores a 30% sugerem 

que a paisagem é formada por manchas dispersas e isoladas. Segundo Metzger (2010) existem claras 

evidências, inclusive obtidas no Brasil (Martensen et al. 2008, Metzger et al. 2009), mostrando que 

paisagens com menos de 30% de habitat suportam comunidades muito empobrecidas, em decorrência 

do pequeno tamanho e isolamento dos fragmentos. Enquanto valores acima de 30% de habitat, a perda 

da diversidade biológica seria decorrente, principalmente, à perda do habitat. Os valores de habitat 

natural encontrados também são superiores à proporção mínima de 40% de habitat, citada por Metzger 

(2006), para que haja percolação em paisagens fragmentadas.  
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Figura 6.29 – Proporção de habitat (flora nativa) e não-habitat em relação ao limite de percolação de Stauffer 
(pc) e o limite de fragmentação de Andrén, para 1985 e 2008. 

 

 Vidolin (2008) avaliando a proporção de habitat (remanescentes de vegetação nativa) e não-

habitat (ambientes gerados pela ação antrópica) em paisagem no sul do Paraná, encontrou valores bem 

próximos ao desta pesquisa (73,59% de habitat e 26,41 de não-habitat), indicando que a paisagem 

possui boa percolação, constituindo-se num ambiente favorável ao deslocamento das espécies 

características daquela região. 

De acordo com Metzger (2010), valores entre 60 a 70% do habitat original devem ser 

mantidos para que a paisagem tenha uma estrutura adequada para fins de conservação, atendendo ao 

limiar de percolação. Em paisagens mais intensamente ocupadas, o autor cita o limiar de 

fragmentação, cujo valor de habitat remanescente deve ser superior a 30%. 

  Os dados obtidos sobre o estado de percolação da paisagem indicam situações favoráveis para 

a manutenção de fluxos biológicos no interior da área de estudo em razão da elevada proporção de 

vegetação nativa detectada nos anos de 1985 e 2008, possibilitando a interligação de toda a paisagem 

via habitat original (flora nativa). As análises sobre a quantificação da flora nativa no interior das áreas 

protegidas, consideradas neste trabalho, também demonstraram que estas reservas são constituídas em 

sua maior parte por ambiente natural (habitat).  

  Nesse contexto, é possível constatar que a paisagem se manteve estruturalmente conectada por 

meio de grandes fragmentos de vegetação nativa, proporcionando condições de sustentabilidade ao 

mosaico de áreas protegidas existente na região do Espinhaço Sul. 
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 6.5.1 – Zona de Fragilidade na Interligação do Habitat Natural 

 Além da condição favorável à preservação da biodiversidade, detectada para a área de estudo, 

existem instrumentos legais que podem contribuir para que o atual estado de conservação da paisagem 

seja mantido. Citam-se principalmente as normas de proteção do entorno das unidades de conservação, 

conforme a Resolução n.º 13/1990 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (Brasil 

1990), que institui a obrigatoriedade do licenciamento ambiental para quaisquer atividades que possam 

afetar a biota nas áreas circundantes às unidades de conservação, estabelecendo como referência um 

raio com distância de dez quilômetros dos limites da UC; e o Art. 25 do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação – SNUC (Brasil 2000), que determina o estabelecimento da zona de amortecimento 

para as unidades de conservação, exceto para Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural. Na área referente à zona de amortecimento, a ocupação e o uso de recursos 

deverão atender às normas específicas de regulamentação, estabelecidas pelo Plano de Manejo da 

unidade de conservação. 

 Segundo consta no SNUC (Brasil 2000), as unidades de conservação deverão elaborar um 

Plano de Manejo visando assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas no 

interior de seus limites e áreas adjacentes, incluindo as zonas de amortecimento e eventuais corredores 

ecológicos. O Plano de Manejo deverá conter medidas a fim de promover a integração da UC à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas. De acordo com Fonseca et al. (1997), a degradação de 

ecossistemas naturais afeta não somente a diversidade regional como também as comunidades 

aparentemente protegidas na forma de unidades de conservação. 

 Com o propósito de se verificar o alcance da proteção proporcionada pelas zonas de 

amortecimento das unidades de conservação presentes na área de estudo, foram delineadas, conforme 

determina a Resolução CONAMA n.º 13/1990, as respectivas zonas para o Parque Estadual do 

Itacolomi, Estação Ecológica do Tripuí e Floresta Estadual do Uaimii, com base no mapa de flora 

nativa de 2008 (Figura 6.30).  
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Figura 6.30 – Mapa da flora nativa do ano de 2008, mostrando as zonas de amortecimento do Parque Estadual 
do Itacolomi, Estação Ecológica do Tripuí e Floresta Estadual do Uaimii. 
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Analisando-se a Figura 6.30 é possível observar que as zonas de amortecimento delineadas no 

mapa de flora nativa 2008 acabam por contemplar grande parte territorial da paisagem, o que 

favoreceria a preservação do habitat natural sob o ponto de vista legal. Porém, a proximidade das áreas 

protegidas em relação às zonas urbanas dos municípios de Ouro Preto e Mariana, principalmente, 

colocam em risco a condição favorável de conectividade detectada entre os fragmentos de flora nativa, 

criando uma zona de fragilidade na vegetação que pode interromper a percolação na paisagem e a 

conexão entre o mosaico de áreas protegidas. 

 A zona indicando fragilidade na conectividade estrutural da vegetação nativa, delimitada na 

paisagem (Figura 6.31), abrange extensões territoriais consideradas como estratégicas, já que 

promovem a conexão entre importantes manchas de habitat natural que interligam as áreas protegidas 

do Espinhaço Sul. Estas manchas de habitat são responsáveis pela condição de tornar a paisagem 

regional percolável para determinadas espécies, dependentes da vegetação nativa para se 

locomoverem.  

  A delimitação da zona de fragilidade na interligação das manchas remanescentes de vegetação 

nativa teve como referência a análise do mapa temporal de detecção de diferenças na cobertura do solo 

(Figura 6.12) que mostra a tendência de expansão das atividades antrópicas nos limites urbanos de 

Ouro Preto e Mariana, conforme constatado por Silva et al. (2008).  

De acordo com estudo realizado sobre a megadiversidade da Cadeia do Espinhaço (Silva et al. 

2008), a área de desenvolvimento deste trabalho está compreendida numa região considerada 

prioritária para a conservação da biodiversidade, com registros de várias espécies endêmicas. No 

entanto, o estudo também indica que a região do entorno do Parque Estadual do Itacolomi é ameaçada 

por um conjunto de fatores de elevada pressão antrópica que dificultam a preservação da 

biodiversidade. 

  Ao longo da extensão territorial, identificada como zona de fragilidade, a conectividade entre 

as manchas de habitat natural pode ser interrompida. A simulação deste cenário negativo, 

considerando a preservação da biodiversidade, pode ser demonstrada por meio de técnicas de filtragem 

(software ENVI) diminuindo-se (erosão) a vegetação nativa remanescente (eliminação de pixels que 

representam o habitat natural), ação supostamente ocasionada pela expansão das atividades antrópicas 

que causam desmatamento (Metzger & Décamps 1997, Metzger 2006). 

  Para obtenção das áreas contínuas de desconexão foi necessário aplicar dois ciclos de 

dilatações de 90 m (3 x 3 pixels), totalizando uma exclusão de 180 m de borda para a vegetação nativa. 

Cenário considerado como rigoroso em decorrência do elevado grau de erosão imposto à vegetação 

nativa na área de estudo. 
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Figura 6.31 – Mapa da flora nativa 2008, mostrando a zona de fragilidade na interligação do habitat natural 
provocada pela expansão simulada das atividades antrópicas. 
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 Por meio desse exercício, simulação da eliminação dos pixels que representam o habitat 

natural no entorno das áreas protegidas, tornou-se possível identificar (visualmente) vários locais onde 

a conectividade estrutural da vegetação, anteriormente constatada, é interrompida. No entanto, 

priorizou-se por delinear apenas a faixa territorial que sinaliza a desconexão entre as áreas protegidas, 

relevando a sua importância como instrumento potencial de conservação da biodiversidade, facilitando 

a percolação na paisagem.  

As zonas de amortecimento das unidades de conservação e a delimitação de corredores 

ecológicos, conforme especificado no SNUC, visam proteger o entorno das UCs de ocupações 

indevidas que causem impactos negativos e garantir a ligação entre elas (Bensusan 2006), via 

manutenção de remanescentes de vegetação nativa dispostos de modo estratégico na paisagem. Estes 

instrumentos, quando implementados de maneira adequada podem contribuir evitando que a 

conectividade da vegetação nativa seja interrompida, principalmente nos pontos de maior fragilidade 

potencial. Nesse sentido, a delimitação de corredores ecológicos pode ser considerada como uma 

medida complementar ao processo de conservação da biodiversidade (Forman 1991). 

O objetivo principal do planejamento de corredores ecológicos, sob a perspectiva biológica, é 

a manutenção da conectividade da paisagem para facilitar o fluxo genético entre populações, 

aumentando as chances de sobrevivência das comunidades biológicas em longo prazo (Fonseca et al. 

2004, Dantas & Rocha 2005).  

 

 6.5.2 – Proposta para Criação de Corredores Ecológicos 

 Com o propósito de recomendar ações visando a manutenção da sustentabilidade na paisagem, 

foi delineada uma zona territorial para implantação de corredores ecológicos no entorno das áreas 

protegidas objetivando resguardar a conectividade estrutural das manchas remanescentes de vegetação 

nativa e a condição favorável de percolação detectada para a área de estudo. Fonseca et al. (1997) 

recomendam que os esforços para conservação da biodiversidade sejam concentrados na ampliação da 

conectividade entre habitats naturais. 

 Os corredores ecológicos possibilitam a conectividade entre habitats fragmentados, 

promovendo o movimento das espécies (Campos 2003), sendo essenciais para facilitar a ocorrência de 

fluxos biológicos, permitindo reduzir os riscos de extinção local e favorecer as recolonizações, 

aumentando a sobrevivência das metapopulações (Metzger 2006).  
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 De acordo com Metzger (2010), diversos benefícios advindos da implantação de corredores já 

foram comprovados em pesquisas realizadas no Brasil, destacando-se: aumento da diversidade 

genética (Almeida & Carvalho 2008); utilização de pequenos fragmentos remanescentes de habitat 

para aumentar a conectividade da paisagem (Awade & Metzger 2008, Boscolo et al. 2008, Martensen 

et al. 2008); amenização dos efeitos da fragmentação (Pardini et al. 2005). 

 A implantação de corredores ecológicos é respaldada legalmente pela Resolução CONAMA 

n.º 09/1996, que define os corredores de vegetação como área de trânsito para a fauna; e pelo SNUC 

(Art. 25 e 27), como meio para interligar unidades de conservação. O SNUC define corredores 

ecológicos como sendo: “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). 

O planejamento para implantação de corredores ecológicos contempla diferentes abordagens, 

considerando questões sobre a diversidade e distribuição de espécies, tendência de uso e ocupação das 

terras, dados socioeconômicos e aspectos legais referentes aos direitos de propriedade. Tem como 

objetivo a manutenção de paisagens mais adequadas à conservação da biodiversidade priorizando as 

inter-relações das áreas protegidas (Fonseca et al. 2004). 

 O delineamento apresentado na Figura 6.32 denota uma proposta para implantação de 

corredores ecológicos indicando uma zona territorial a ser considerada na interligação das áreas 

protegidas (corredores em mosaico espacial, segundo Noss 1991). A indicação da faixa indutora de 

conectividade entre as áreas protegidas levou em conta o estado de conservação das manchas de 

vegetação nativa entre os anos de 1985 e 2008, conforme mostra o mapa temporal de detecção de 

diferenças na cobertura do solo (Figura 6.12), bem como a necessidade de salvaguardar os 

remanescentes de habitat natural limítrofes à área urbana de Ouro Preto, essenciais na interligação do 

complexo Itacolomi e Andorinhas (Drummond 2005). 

 A zona territorial indicada para a implantação de corredores ecológicos estende-se desde a 

APA Seminário Menor de Mariana até o Parque Estadual da Serra do Ouro Branco (Minas Gerais 

2009), interligando também o PE do Itacolomi e a APA Cachoeira das Andorinhas, passando pela EE 

do Tripuí. Nessa faixa estratégica a flora nativa está representada por grandes fragmentos que se 

mantiveram preservados entre 1985 e 2008. De acordo com Noss (1991), os corredores em mosaico 

espacial permitem a movimentação constante das espécies, atendendo a um mosaico de reservas por 

meio de faixas amplas e longas de habitat natural. 
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Figura 6.32 – Mapa de detecção de diferenças das classes temáticas entre os anos de 1985 e 2008, mostrando as 
áreas indicadas para implantação de corredores de ecológicos. 
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  O Parque Estadual da Serra do Ouro Branco, cujos limites parciais estão apresentados na 

Figura 6.32, foi criado pelo Decreto Estadual n.º 45.180 de 21 de setembro de 2009. Esta unidade de 

conservação abrange integralmente a APE do Veríssimo e parte da APP Gruta de Igrejinha. A recente 

criação do Parque Estadual não possibilitou a sua análise neste trabalho, contudo os estudos sobre a 

dinâmica da fragmentação realizados na área que inclui a sua extensão territorial poderão contribuir 

com subsídios à elaboração do Plano de Manejo desta unidade de conservação. 

  De acordo com Drummond et al. (2005), a região que abrange o Espinhaço Sul é avaliada 

como de importância biológica “especial e extrema” para a conservação da biodiversidade no Estado 

de Minas Gerais, devendo ser conservada por meio de diversas ações prioritárias, destacando-se a 

interligação das áreas protegidas (promoção de conectividade), entre outras recomendações. A região 

pertence também à Reserva Mundial da Biosfera da Serra do Espinhaço corroborando a relevante 

importância biológica local. Sendo assim, pode-se considerar, conforme definição de corredor 

ecológico preconizada por Fonseca et al. (2004), que a área estudada apresenta apenas uma porção 

territorial de um potencial corredor regional.   

  No entanto, as análises de quantificação estrutural da paisagem indicam que a área, apesar de 

constituída em sua maior parte por habitat natural e apresentar bom nível de conectividade, possui 

diversas atividades antrópicas que podem comprometer o deslocamento de determinadas espécies, 

funcionando como barreiras físicas. Para Pereira et al. (2007), as infra-estruturas terrestres de 

comunicação e transporte são responsáveis em grande parte pela fragmentação territorial, dificultando 

o movimento de certas espécies. 

  Nesse sentido, torna-se necessário considerar que o delineamento da zona territorial para 

implantação de corredores ecológicos (Figura 6.32) ficou limitado pelo nível de detalhes 

proporcionado pela resolução espacial das imagens orbitais Landsat – 5 TM, que nem sempre 

permitem a visualização de estradas com a devida nitidez necessária para projetos com tal finalidade. 

Segundo Pereira et al. (2007), os estudos de fragmentação territorial dependem da escala de 

representação adotada. 

  A região do Espinhaço Sul pode ser considerada como prioritária para a implantação de 

corredores ecológicos regionais, porém, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos em escalas 

mais detalhadas para a real demarcação dos trajetos indutores de fluxo de biodiversidade, com o 

intuito de resguardar legalmente a preservação das manchas de habitat natural e recomendar ações 

para minimizar os problemas advindos das barreiras físicas causadas pelas vias de comunicação 

rodoviária. Ademais, Fonseca et al. (1997) enfatizam a necessidade de se desenvolver instrumentos 

reguladores da atividade humana nas proximidades das áreas protegidas, reforçando a estratégia 

regional dos corredores e das Reservas da Biosfera. 
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  Em nível global, o relatório sobre a conservação da biodiversidade (CDB 2010) adverte que a 

diversidade dos seres vivos no planeta continua a ser perdida de maneira significativa em decorrência 

das atividades humanas. Enfatiza que os esforços empreendidos na última década para reduzir a perda 

da biodiversidade não foram suficientes e que ações urgentes precisam ser tomadas para que muitos 

ecossistemas não sofram mudanças irreversíveis, comprometendo a sua capacidade de prover as 

necessidades das gerações presentes e futuras.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

7.1 – CONCLUSÕES 

 Com o intuito de verificar as condições de sustentabilidade ecológica do mosaico de áreas 

protegidas, no extremo sul da Serra do Espinhaço, foram realizadas análises sobre a dinâmica da 

fragmentação dos remanescentes de vegetação nativa com base em mapas de cobertura do solo 

elaborados para os anos de 1985 e 2008. Os estudos permitiram avaliar o grau de conectividade entre 

as manchas de habitat natural, bem como o potencial para a manutenção de fluxos biológicos na 

paisagem. A área estudada possui vocação mineral que historicamente foi responsável por sua 

ocupação territorial e desenvolvimento econômico, porém nela se assenta um mosaico de áreas 

protegidas devido à relevante diversidade biológica que abriga. 

 Os dados obtidos na análise da dinâmica da fragmentação da cobertura do solo mostraram que 

as atividades antrópicas desenvolvidas na região, de modo geral, pouco alteraram a vegetação nativa 

remanescente em termos quantitativos. 

  Vários são os fatores que contribuíram para explicar a condição privilegiada de conservação 

do habitat natural no Espinhaço Sul, mantidos entre 69 a 72%, destacando-se: as características 

geomorfológicas e pedológicas não favoráveis às práticas agrícolas potencialmente causadoras de 

desmatamento; a manutenção de extensos maciços florestais considerados essenciais para atividades 

econômicas dependentes deste recurso; a existência do mosaico de áreas protegidas e a fiscalização do 

órgão de proteção florestal do Estado de Minas Gerais (IEF), que têm inibido práticas de 

desmatamento. 

  O levantamento das características do meio físico e a análise da conjuntura histórica de 

ocupação territorial da região se mostraram eficientes na determinação das principais causas que 

justificam a manutenção da preservação dos recursos naturais na área de estudo, observada na análise 

dos mapas temporais de cobertura do solo. 

  A quantificação da flora nativa no interior das áreas protegidas demonstrou que o habitat 

natural foi pouco modificado entre os anos de 1985 e 2008, indicando que o sistema de proteção da 

biodiversidade por meio de áreas protegidas pode ser considerado eficaz no controle do 

desmatamento. 
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  O estudo, conduzido pelo uso de ferramentas de quantificação estrutural da paisagem, 

permitiu constatar que a paisagem regional é formada por grandes fragmentos de floresta estacional 

semidecidual, estabelecidos próximos uns dos outros e com significativas porções de áreas nucleares. 

   A análise conjunta dos índices de composição e configuração estrutural da paisagem, 

utilizados no presente trabalho, indica que as áreas protegidas assentadas na porção sul da Serra do 

Espinhaço se mantiveram estruturalmente conectadas entre 1985 e 2008. 

  A avaliação do estado de percolação da paisagem mostra que a proporção de habitat natural 

existente oferece condições físicas para a manutenção de fluxos biológicos favorecendo a proteção da 

biodiversidade. Assim sendo, pode-se concluir que a paisagem estudada possui as características 

estruturais adequadas para ser considerada como ecologicamente sustentável. 

 O valor encontrado para a fragmentação da paisagem que é de 46% chama a atenção para a 

necessidade de se resguardar determinadas faixas de habitat natural, fora dos limites das áreas 

protegidas, visando manter o estado de sustentabilidade ecológica verificado. 

 A delimitação de zonas de amortecimento, conforme consta no Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação, não seria suficiente para garantir a manutenção da flora nativa na região de estudo, 

visto a extrema proximidade das Unidades de Conservação em relação às áreas urbanas dos 

municípios de Ouro Preto e Mariana. Assim, a demarcação de corredores ecológicos constitui-se numa 

ação fundamental para proteger faixas de vegetação nativa indutoras de fluxo biológico, priorizando a 

conectividade entre as áreas protegidas. 

 Do mesmo modo, observa-se que o status de Reserva Mundial da Biosfera concedido à Serra 

do Espinhaço, pela Organização das Nações Unidas – UNESCO, também não garante a condição de 

sustentabilidade da biodiversidade ao longo da Cadeia. As análises de quantificação da estrutura da 

paisagem no extremo sul da Serra do Espinhaço mostraram que a fragmentação do habitat natural pode 

comprometer a conectividade e o fluxo biológico na região, mesmo em se tratando de paisagens bem 

conservadas, como este trabalho constatou. 

 Os resultados obtidos por meio da análise de fragmentação da flora nativa proporcionaram um 

significativo acréscimo no nível de conhecimento sobre a composição e disposição espacial da 

cobertura vegetal na paisagem, sendo a sua aplicação recomendável em programas de conservação da 

biodiversidade.  
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7.2 – RECOMENDAÇÕES 

 A metodologia usada nesta pesquisa pode ser adaptada e empregada por órgãos de proteção 

florestal para delimitação e/ou (re)ordenamento de áreas protegidas, como também para a manutenção 

de faixas estratégicas de vegetação nativa visando dar condições para que haja percolação na paisagem 

e assim evitar que as áreas protegidas se mantenham isoladas umas das outras.  

 Tendo em vista os resultados e as conclusões obtidas, espera-se que o estudo em questão 

possibilite o desenvolvimento de novas pesquisas na área de ecologia de paisagem visando dar 

continuidade ao trabalho realizado. Como sugestões ao desdobramento acadêmico do tema utilizado 

destacam-se:  

 - Investigações sobre o comportamento da fauna típica da região do Espinhaço Sul como 

complemento para verificação da conectividade funcional da paisagem e a existência de fluxos 

biológicos; 

 - Utilização da análise estrutural da paisagem na elaboração de planos de manejo para áreas 

protegidas;  

 - Estudos direcionados à delimitação de corredores ecológicos visando a manutenção do 

habitat natural no entorno das áreas protegidas estudadas nesta pesquisa, bem como a ampliação da 

análise territorial visando a interligação das áreas protegidas ao longo da Serra do Espinhaço. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Expressões matemáticas do software Fragstats 

a) Número de Fragmentos (NP) 

niNP   

Sendo: i indica a classe temática e n o número de fragmentos (polígonos) da classe. 

Unidade: número de fragmentos de determinada classe. 

Limite: NP ≥ 1, sem limite. 

 

b) Densidade de Fragmentos (PD) 

 100x
A
niPD  [número por 100 ha] 

Sendo: i indica a classe temática; n o número de fragmentos (polígonos) da classe i; A a área total da 
paisagem. 

Unidade: número de fragmentos por 100 ha. 

Limite: PD > 0, sem limite. 

 

c) Índice de Maior Fragmento (LPI) 

 100

)(
1 x

A

ij
LPI

amáx
a

j  

Sendo: i indica a classe temática; j equivale a cada fragmento (polígono); aij é a área do fragmento j da 
classe temática i; A é a área total da paisagem. 

Unidade: porcentagem (%) 

Limite: 0 < LPI ≤ 100. 

 

d) Índice de Forma Médio de Classes (SHAPE_MN) 

i

n

j ij

ij

n
p

p

MNSHAPE

 1 min

_  

Sendo: i indica a classe temática; j equivale a cada polígono; p perímetro do fragmento ij; j=1 a n: 
número de fragmentos; ni número de fragmentos da classe. 

Unidade: adimensional 

Limite: SHAPE_MN ≥ 1, sem limite. 
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e) Índice de Forma Médio ponderado pela Área (SHAPE_AM) 

 








































n

j
n

j
ij

ij

ij

ij

a

a
p

p
AMSHAPE

1

1

min
_  

Sendo: i indica a classe temática; j equivale a cada polígono; p perímetro do fragmento ij; j=1 a n: 
número de fragmentos; ija área do fragmento j na classe i. 

Unidade: adimensional 

Limite: SHAPE_AM ≥ 1, sem limite. 

 

f) Índice de Dimensão Fractal (FRAC) 

 
 

ij

ij

a
p

FRAC
ln

25.ln2
  

Sendo: i indica a classe temática; j equivale a cada fragmento (polígono); p perímetro do fragmento ij; 
ija área do fragmento j na classe i. 

Unidade: adimensional 

Limite: 1 ≤ FRAC ≤ 2. 

 

g) Índice de Área Central (CORE) 

 







000.10
1c

ijaCORE  

Sendo: c
ija  área nuclear do fragmento ij 

Unidade: hectares (ha) 

Limite: CORE ≥ 0, sem limite. 

 

h) Número de Áreas Centrais Disjuntas (NDCA) 

 



n

j

c
ijnNDCA

1
 

Sendo: c
ijn  número de áreas nucleares dos fragmentos; j=1 a n: número de fragmentos. 

Unidade: adimensional 

Limite: NDCA ≥ 0, sem limite. 

 

178 



 

i) Porcentagem de Cobertura das Áreas Centrais (CPLAND) 

  1001

A

a
CPLAND

n

j

c
ij

  

Sendo: c
ija  área nuclear do fragmento ij; A a área total da paisagem. 

Unidade: porcentagem (%) 

Limite: 0 ≤ CPLAND < 100. 

 

j) Índice de Distribuição de Área Central Ponderada (CAI_AM) 

  100_
ij

c
ij

a
a

AMCAI   

Sendo: c
ija  área nuclear do fragmento ij; ija área do fragmento j na classe i. 

Unidade: porcentagem (%) 

Limite: 0 ≤ CAI_AM < 100. 

 

k) Índice de Proximidade Média (PROX_MN) 

 
i

n

j

n

s ijs

ijs

n
h
a

MNPROX

  1 1

2

_  

Sendo: s número de fragmentos dentro de uma vizinhança específica; ijsa área (m²) do fragmento ijs 

dentro de uma vizinhança específica do fragmento ij; ijsh  distância entre fragmentos ijs e fragmentos 
ij; j=1 a n: número de fragmentos; ni número de fragmentos da classe. 

Unidade: adimensional 

Limite: PROX_MN ≥ 0. 

 

l) Distância do Vizinho mais Próximo (ENN) 

 ijhENN   

Sendo: ijh distância (metros) do fragmento ij ao vizinho mais próximo de mesma classe. 

Unidade: metros (m) 

Limite: ENN > 0, sem limite. 
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m) Distância Média do Vizinho mais Próximo (ENN_MN) 

 
i

n

j
ij

n

h
MNENN


 1_  

Sendo: ijh distância (metros) do fragmento ij ao vizinho mais próximo de mesma classe. 

Unidade: metros (m) 

Limite: ENN_MN > 0, sem limite. 

 

n) Índice de Contágio (CONTAG) 

 

 

   

 100
)ln(2

ln.

1

1 1
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m

g

gP
g

gP

CONTAG

m

i

m

k
m

k
ik

ik
im

k
ik

ik
i

 

Sendo: Pi proporção da paisagem ocupada por uma classe i; m número de classes presentes na 
paisagem, incluindo a borda; ikg número de ligações adjacentes entre pixels da mesma classe i e k 
baseado no método de dupla contagem; i e k classes avaliadas. 

Unidade: porcentagem (%) 

Limite: 0 < CONTAG ≤ 100. 

 

o) Índice de Intercalação e Justaposição (IJI) 

  100
)1ln(

ln
1

11


































































m

e

e

e

e

IJI

m

k
m

k
ik

ik
m

k
ik

ik

 

Sendo: m número de classes presentes na paisagem, incluindo a borda; ike comprimento total da borda 
da paisagem entre as classes i e k; i e k classes avaliadas. 

Unidade: porcentagem (%) 

Limite: 0 < IJI ≤ 100. 
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p) Índice de Agrupamento (CLUMPY) 

 














Pi
PiGiouPiePiGipara

Pi
PiGiCLUMPY

1
5.0  

 

 






























i

m

k
ik emíng

giiGi

1

 

Sendo: iig  é a auto-adjacência da classe i; ikg número de ligações adjacentes entre pixels da mesma 
classe i e k; Pi é a proporção da paisagem ocupada pela classe i e min(ei) o perímetro mínimo (em 
pixels), considerando a máxima agregação para a classe. 

Limite: -1 ≤ CLUMPY ≤ 1. 

 

q) Índice de Diversidade de Simpson (SIDI) 

 



m

i
iPSIDI

1

21  

Sendo: Pi proporção da paisagem ocupada por uma classe i. 

Unidade: adimensional 

Limite: 0 ≤ SIDI < 100. 

 

r) Índice de Uniformidade de Simpson (SIEI) 

 














m

P
SIEI

m

i
i

11

1
1

2

 

Sendo: Pi proporção da paisagem ocupada por uma classe i; m número de classes presentes na 
paisagem, excluindo a borda. 

Unidade: adimensional. 

Limite: 0 ≤ SIEI ≤ 100. 
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Anexo 2 – Gráficos representando as variações do índice de forma médio (SHAPE_MN) 
para diferentes grupos de tamanho de fragmentos. 
 
 

a) Boxplot: variação do índice de forma (SHAPE_MN) da classe floresta estacional semidecidual 
(1985). 
 
 

 
b) Boxplot: variação do índice de forma (SHAPE_MN) da classe floresta estacional semidecidual 
(2008). 
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c) Boxplot: variação do índice de forma (SHAPE_MN) da classe campo rupestre (1985). 

 
 
   

 
d) Boxplot: variação do índice de forma (SHAPE_MN) da classe campo rupestre (2008). 
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e) Boxplot: variação do índice de forma (SHAPE_MN) da classe campo (1985). 
 
 

 
 
 

 
f) Boxplot: variação do índice de forma (SHAPE_MN) da classe campo (2008). 
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Anexo 3 – Tabelas contendo as variações do índice FRAC para fragmentos das 
fisionomias floresta estacional semidecidual, campo rupestre e campo (1985 e 2008) 

 

a) Variação do índice FRAC para fragmentos da classe Floresta Estacional Semidecidual (1985) 
Classes  

(ha) 
FRAC  
(ha) 

Mediana  
(ha) 

Moda  
(ha) 

< 1 1,0 – 1,1 1,0 1,0 

1 a 5 1,0 – 1,2 1,1 1,0 

5 a 10 1,0 – 1,2 1,1 1,1 

10 a 20 1,0 – 1,2 1,1 1,2 

20 a 30 1,0 – 1,2 1,1 * 

30 a 40 1,1 – 1,2 1,1 * 

40 a 50 1,1 – 1,2 1,1 * 

50 a 60 1,0 – 1,2 1,2 * 

60 a 70 1,1 1,1 * 

70 a 80 1,1 – 1,2 1,2 * 

80 a 90 1,1 – 1,2 1,1 * 

90 a 100 1,1 – 1,2 1,2 * 

100 a 200 1,1 – 1,2 1,2 * 

200 a 500 1,1 – 1,3 1,2 * 

> 500 1,2 – 1,3 1,3 * 

 (*) não existem valores iguais 

 

b) Variação do índice FRAC para fragmentos da classe Floresta Estacional Semidecidual (2008) 
Classes  

(ha) 
CORE  
(ha) 

Mediana  
(ha) 

Moda  
(ha) 

< 1 1,0 – 1,2 1,0 1,0 

1 a 5 1,0 – 1,2 1,1 1,1 

5 a 10 1,0 – 1,2 1,1 1,1 

10 a 20 1,0 – 1,2 1,1 1,1 

20 a 30 1,1 – 1,2 1,1 * 

30 a 40 1,1 – 1,2 1,2 * 

40 a 50 1,1 – 1,2 1,1 * 

50 a 60 1,1 – 1,2 1,1 * 

60 a 70 1,0 – 1,2 1,2 * 

70 a 80 1,1 – 1,2 1,2 * 

80 a 90 1,2 1,2 * 

90 a 100 1,2 1,2 * 

100 a 200 1,2 1,2 * 

200 a 500 1,1 – 1,3 1,2 * 

> 500 1,2 – 1,3 1,2 * 

 (*) não existem valores iguais 
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c) Variação do índice FRAC para fragmentos da classe Campo Rupestre (1985) 
Classes  

(ha) 
FRAC  
(ha) 

Mediana  
(ha) 

Moda  
(ha) 

< 1 1,0 – 1,2 1,0 1,0 

1 a 5 1,0 – 1,2 1,1 1,1 

5 a 10 1,0 – 1,2 1,1 1,1 

10 a 20 1,1 – 1,2 1,2 * 

20 a 30 1,1 – 1,2 1,2 * 

30 a 40 1,1 – 1,2 1,2 * 

40 a 50 1,2 – 1,3 1,2 * 

50 a 60 1,2 1,2 * 

60 a 70 1,3 1,3 * 

70 a 80 1,2 1,2 * 

80 a 90 1,2 1,2 * 

90 a 100 1,3 1,3 * 

100 a 200 1,2 – 1,3 1,2 * 

> 200 -- -- -- 

 (*) não existem valores iguais 

 

d) Variação do índice FRAC para fragmentos da classe Campo Rupestre (2008) 
Classes  

(ha) 
CORE  
(ha) 

Mediana  
(ha) 

Moda  
(ha) 

< 1 1,0 – 1,2 1,0 1,0 

1 a 5 1,0 – 1,2 1,1 1,1 

5 a 10 1,0 – 1,2 1,1 1,1 

10 a 20 1,0 – 1,2 1,2 * 

20 a 30 1,1 – 1,2 1,2 * 

30 a 40 1,1 – 1,2 1,2 * 

40 a 50 1,2 1,2 * 

50 a 60 -- -- -- 

60 a 70 1,0 – 1,3 1,2 * 

70 a 80 1,2 1,2 * 

80 a 90 1,2 1,2 * 

90 a 100 1,2 1,2 * 

100 a 200 1,2 1,2 * 

200 a 500 1,2 – 1,3 1,2 * 

> 500 -- -- -- 

 (*) não existem valores iguais 
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e) Variação do índice FRAC para fragmentos da classe Campo (1985) 
Classes  

(ha) 
FRAC  
(ha) 

Mediana  
(ha) 

Moda  
(ha) 

< 1 1,0 – 1,2 1,0 1,0 

1 a 5 1,0 – 1,2 1,1 1,0 

5 a 10 1,0 – 1,2 1,1 1,1 

10 a 20 1,0 – 1,2 1,1 1,1 

20 a 30 1,1 – 1,2 1,2 * 

30 a 40 1,1 – 1,2 1,2 * 

40 a 50 1,1 – 1,2 1,2 * 

50 a 60 1,2 1,2 * 

60 a 70 1,1 – 1,2 1,2 * 

70 a 80 -- -- -- 

80 a 90 1,1 – 1,3 1,2 * 

90 a 100 1,3 1,3 * 

100 a 200 1,2 – 1,3 1,2 * 

200 a 500 1,2 – 1,3 1,3 * 

> 500 1,3 1,3 * 

 (*) não existem valores iguais 

 

f) Variação do índice FRAC para fragmentos da classe Campo (2008) 
Classes  

(ha) 
CORE  
(ha) 

Mediana  
(ha) 

Moda  
(ha) 

< 1 1,0 – 1,2 1,0 1,0 

1 a 5 1,0 – 1,2 1,1 1,1 

5 a 10 1,0 – 1,2 1,2 1,2 

10 a 20 1,0 – 1,2 1,2 1,2 

20 a 30 1,1 – 1,3 1,2 1,2 

30 a 40 1,1 – 1,3 1,2 * 

40 a 50 1,2 – 1,3 1,2 * 

50 a 60 1,2 – 1,3 1,2 * 

60 a 70 1,2 – 1,3 1,2 * 

70 a 80 1,2 1,2 * 

80 a 90 1,2 – 1,3 1,3 * 

90 a 100 1,2 – 1,3 1,2 * 

100 a 200 1,2 – 1,3 1,3 * 

200 a 500 1,3 1,3 * 

> 500 1,3 – 1,4 1,3 * 

(*) não existem valores iguais 
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