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Introdução Geral 

 

As modificações que os seres humanos causaram aos ambientes naturais 

levaram à extinção de muitas espécies e colocam em risco de 

desaparecimento milhares de outras (IUCN, 2007; Uezu & Cullen, 2012). Com 

o processo de desenvolvimento em todos os cantos do planeta, a redução e 

modificação dos habitats naturais tomou proporções alarmantes e representa a 

principal ameaça à conservação da biodiversidade no mundo (Fahrig, 2003; 

Fischer & Lindenmayer, 2007; Araujo, 2012).  

A conversão de um ambiente natural para um não natural, bem como a 

fragmentação e a mudança na composição, estrutura e funcionamento do 

habitat, promovem o isolamento de populações; tornando-as crescentemente 

suscetíveis a mudanças ambientais e a variações demográficas (Fahrig, 2003; 

Araujo, 2012).  

O Brasil apresenta grandes desafios quanto à conservação da sua 

biodiversidade, seus ambientes naturais estão sob forte pressão; sendo que 

até 2010, em média, 41% do seu território estava alterado por atividades 

antrópicas (Araújo, 2012). A Mata Atlântica e o Cerrado são os biomas 

brasileiros mais impactados e, ocupam, respectivamente, as colocações do 

quarto e sexto hotspots de biodiversidade mais ameaçados do mundo (Myers 

et al., 2000). 

A criação de Unidades de Conservação - UCs é considerada uma das medidas 

mais efetivas para a preservação de parcelas significativas do patrimônio 

biológico mundial. Essas áreas servem como refúgio para as espécies que não 

podem sobreviver em paisagens modificadas e permitem que processos 

ecológicos possam continuar sem grande interferência humana (Araújo, 2012).  

Além da preservação da biodiversidade, as UCs também influenciam 

positivamente na economia, saúde e bem-estar das pessoas. No Brasil, as UCs 

contribuem com números impressionantes para a economia através de seus 

bens e serviços, como os produtos florestais, o uso público, o carbono, a água 

e a partição de receitas tributárias (Medeiros et al., 2011).  
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Apesar do reconhecimento de sua importância e valor, as UCs sofrem uma 

grande variedade de pressões, provenientes de atividades desenvolvidas em 

seu entorno, sobretudo, a pressão do crescimento urbano, dos complexos 

industriais e da agropecuária extensiva e intensiva (Horowitz & Bursztyn, 2004). 

No mundo a rede de áreas protegidas corresponde a 11,5% da superfície 

terrestre, podendo não ser suficiente para conservar uma parcela significativa 

da biodiversidade global (Rodrigues et al., 2004; Herrmann, 2011). Situação 

semelhante também é registrada no Brasil, onde apenas 16,1% de seu 

território apresenta-se protegido (Araújo, 2012). 

Com a crescente redução e modificação dos ambientes naturais em todo 

mundo, as áreas protegidas estão cada vez mais isoladas e cercadas por 

paisagens alteradas. O isolamento das UCs, provavelmente, resulta na 

formação de um cenário composto por "ilhas" teoricamente preservadas, 

circundadas por um "oceano" de ambientes antrópicos, que, geralmente, são 

inóspitos para suas espécies originais (Landau, 2001). 

Considerando que o desenvolvimento de diversas atividades antrópicas no 

entorno das UCs pode causar o isolamento da mesma e ou alteração na 

qualidade de seus ambientes naturais, torna-se essencial analisar o processo 

de uso e ocupação do seu entorno. A caracterização da composição e 

configuração dos padrões espaciais da paisagem permite avaliar o grau de 

conservação da área, possibilita a identificação das principais ameaças e 

auxilia na adoção de medidas que contribuem para o planejamento de 

paisagens sustentáveis (Uezu & Cullen, 2012).  

Para o desenvolvimento deste trabalho elegeu-se como área de estudo o 

Parque Estadual Serra do Rola Moça - PESRM e sua Zona de Amortecimento - 

ZA, a qual localiza-se na Serra do Espinhaço, na região do Quadrilátero 

Ferrífero em Minas Gerais. Caracteriza-se como uma UC de proteção integral, 

sendo considerada de grande importância para a preservação da 

biodiversidade regional, e encontra-se inserida em uma área prioritária para 

conservação, classificada como "especial" (Drummond et al., 2005). Apresenta 

uma grande variedade de ecossistemas, contendo formações vegetais de Mata 

Atlântica e Cerrado, fazendo com que a mesma seja dotada de uma riqueza 
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natural peculiar, abrigando diversas espécies da flora e fauna raras e/ou 

ameaçadas de extinção. Salienta-se, ainda, que o PESRM abriga várias 

nascentes e cabeceiras de rios (Taboão, Rola-Moça, Barreirinho, Barreiro, 

Mutuca e Catarina), que são responsáveis pelo abastecimento de Ibirité, 

Brumadinho e parte de Belo Horizonte, MG (IEF, 2007). 

Apesar de sua importância, o PESRM vem sofrendo pressões causadas tanto 

pela expansão urbana como pelas atividades agropecuárias e minerárias 

(Porfírio, 2006). A expansão urbana na sua ZA ocorre de forma desordenada, 

onde áreas de condomínios de luxo alternam-se com bairros mais pobres (com 

ausência de saneamento básico e manejo inadequado do lixo). Dentre as 

atividades agropecuárias desenvolvidas, destaca-se o cultivo de hortaliças e 

reflorestamento de eucaliptos. Diversas mineradoras de ferro e calcário são 

encontradas próximas aos limites do Parque. Ressalta-se, ainda, que a 

Unidade é interceptada pela estrada de ligação do distrito Casa Branca ao 

bairro Jardim Canadá. Dentre as principais interferências negativas 

identificadas têm-se: invasão fundiária, caça, retirada de plantas e lenha, e 

maior vulnerabilidade a incêndios para dentro da área do Parque (IEF, 2007).  

Este trabalho foi dividido em dois capítulos. O primeiro aborda a avaliação da 

composição da paisagem do PESRM e sua ZA, onde se pretende analisar se 

as atividades antrópicas desenvolvidas no seu entorno provocam a diminuição 

de ambientes naturais e, consequentemente, o aumento de áreas 

antropizadas. O segundo capítulo aborda a avaliação da configuração da 

paisagem do PESRM e sua ZA, onde se pretende caracterizar a situação atual 

dos remanescentes de floresta estacional semidecidual, analisando a 

distribuição física de cada elemento, considerando, por exemplo, o tamanho, a 

forma e o grau de isolamento desses fragmentos; sendo também identificadas 

áreas prioritárias para a formação de corredores ecológicos. Por fim, espera-se 

que os resultados encontrados neste estudo subsidiem ações de planejamento 

no entorno do PESRM visando garantir a manutenção da viabilidade ecológica 

desta UC.  
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Capitulo 1 

Análise da composição da paisagem do Parque Estadua l Serra do Rola 

Moça e sua Zona de Amortecimento 

 

Resumo  

 

A expansão das atividades humanas tem sido a principal responsável pela 

perda e/ou fragmentação dos habitats naturais, tornando as Unidades de 

Conservação fragmentos ou refúgios dentro de uma área maior alterada. Para 

garantir a conservação da biodiversidade a longo prazo nessas áreas é 

necessário um esforço de planejamento da paisagem, visando o incremento da 

heterogeneidade de habitats e da conectividade da paisagem no entorno. 

Dessa maneira, o planejamento em conservação deve considerar 

remanescentes de vegetação nativa situados dentro e fora das Unidades, 

requerendo a definição de estratégias de manejo que avaliem a paisagem 

como um todo. Para o desenvolvimento deste estudo elegeu-se o Parque 

Estadual Serra do Rola Moça e sua Zona de Amortecimento, o qual vem 

sofrendo pressões causadas tanto pela expansão urbana como pelas 

atividades agropecuárias e minerárias. Através da interpretação de imagens de 

satélite e visitas a campo foi elaborado o mapa de cobertura vegetal e uso do 

solo, com a definição de 13 classes, sendo cinco formações naturais e oito 

antrópicas. Para análise da ecologia da paisagem foram utilizadas métricas de 

composição, que permitiram quantificar os elementos da paisagem, estimando 

riqueza, diversidade e equabilidade. Os resultados indicaram que as formações 

naturais são dominantes na Zona de Amortecimento, mas que o 

desenvolvimento de atividades socioeconômicas no entorno do Parque é uma 

constante ameaça à conservação e à manutenção dos seus ambientes, 

tornando-se de fundamental importância o manejo dos ambientes naturais 

situados fora dos limites do Parque. 

 

Palavras-chave: biodiversidade, conservação, ecologia da paisagem, manejo, 

unidade de conservação. 
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Introdução 

A expansão das atividades humanas tem sido a principal responsável pela 

perda e/ou fragmentação dos habitats naturais (Fahrig, 2003; Fischer & 

Lindenmayer, 2007). Em todo o mundo a retirada da vegetação nativa, para os 

mais variados tipos de uso da terra, tem atingido níveis alarmantes (Pires et al., 

2006).  

A situação do Brasil em relação à conservação de biodiversidade é bastante 

desafiadora. Os diversos níveis de organização biológica estão sob forte 

pressão, os biomas já perderam uma parcela significativa de sua cobertura 

vegetal, sendo que até 2010, em média, 41% do território brasileiro estava 

alterado por uso humano (Araújo, 2012). Dentre os biomas brasileiros a Mata 

Atlântica e o Cerrado são os mais impactados, e ocupam, respectivamente, as 

colocações do quarto e sexto hotspots de biodiversidade mais ameaçados do 

planeta (Myers et al. 2000). 

A acentuada pressão antrópica sobre as áreas naturais pode tornar as 

Unidades de Conservação - UCs em fragmentos ou refúgios dentro de uma 

área maior alterada (Carvalho, 2004), tornando-as de fundamental importância 

para a conservação da biodiversidade. Além da preservação de recursos 

naturais as UCs contribuem com números impressionantes para a economia 

brasileira através de seus bens e serviços, como os produtos florestais, o uso 

público, o carbono, a água e a partição de receitas tributárias (Medeiros et al., 

2011). 

A despeito do reconhecimento de sua importância e valor, as UCs sofrem uma 

grande variedade de pressões provenientes de atividades antrópicas 

desenvolvidas em seu entorno (Horowitz & Bursztyn, 2004). Em especial, para 

as UCs localizadas próximas às médias e/ou grandes cidades, uma das 

maiores pressões é causada pela expansão da área urbana, caracterizada pela 

consolidação de bairros populares, condomínios fechados, sendo este último 

considerado como um tipo de ocupação muito comum e que nos últimos anos 

vem apresentando um crescimento exponencial. No meio rural, a principal 

ameaça às UCs são as atividades agropecuárias, onde alguns produtores 
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realizam queimadas e/ou desmatamentos ilegais, com o objetivo de aumentar 

suas áreas produtivas (MMA, 2005). 

De acordo com as características geológicas de uma determinada região, 

algumas UCs podem sofrer grandes pressões advindas da atividade de 

mineração, decorrente da implantação de minas e demais infra-estruturas 

necessárias ao beneficiamento e transporte de minério. A implantação de 

estradas e/ou rodovias também vem contribuindo para o aumento da pressão 

antrópica nessas UCs, pois muitas vezes esses empreendimentos interceptam 

e/ou tangenciam essas áreas, fragmentando habitats e aumentando a perda de 

animais decorrentes de atropelamentos (Scoss, 2004). 

Considerando as consequências negativas causadas às UCs, decorrentes do 

desenvolvimento de diversas atividades antrópicas, torna-se de fundamental 

importância avaliar o processo de ocupação territorial no seu entorno. Para 

garantir a conservação da biodiversidade a longo prazo dentro das UCs é 

necessário um esforço de planejamento da paisagem, visando o incremento da 

heterogeneidade de habitats e da conectividade da paisagem do entorno 

(Araújo, 2012). Desta maneira, o planejamento em conservação deve 

considerar remanescentes de vegetação nativa situados dentro e fora das UCs 

requerendo a definição de estratégias de manejo que avaliem a paisagem 

como um todo (Margules & Pressey, 2000; Landau, 2001). 

Para o desenvolvimento deste estudo elegeu-se o Parque Estadual Serra do 

Rola Moça - PESRM e sua Zona de Amortecimento - ZA, Minas Gerais - MG, 

pois, além de apresentar uma significativa riqueza de recursos físicos e 

bióticos, caracteriza-se por um entorno ocupado por diferentes atividades 

antrópicas. No Parque são encontradas várias nascentes e cabeceiras de rios 

(Taboão, Rola-Moça, Barreirinho, Barreiro, Mutuca e Catarina), que abastecem 

parte de Belo Horizonte, Ibirité e Brumadinho, MG (IEF, 2007). Localiza-se 

numa região de transição entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado, abrigando 

diversas espécies da flora e fauna raras e/ou ameaçadas de extinção; sendo 

considerada como uma área prioritária para conservação, classificada como 

"especial" (Drummond et al.,2005). 
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Apesar de sua importância, esta UC vem sofrendo pressões causadas tanto 

pela expansão urbana como pelas atividades agropecuárias e minerárias 

(Porfírio, 2006). O crescimento urbano no entorno ocorre de forma 

heterogênea, onde áreas de condomínios de luxo alternam-se com bairros 

mais pobres (onde há falta de saneamento básico e o manejo do lixo é 

inadequado), exercendo forte pressão antrópica sobre a unidade: invasão 

fundiária, caça, retirada de plantas e lenha, e maior vulnerabilidade a incêndios 

para dentro da área do Parque. Por estar situado numa região com intensa 

atividade minerária, o PESRM sofre expressivos impactos derivados da 

extração de minério de ferro e calcário (IEF, 2007). Além disso, interceptando o 

Parque, tem-se a estrada de ligação do distrito Casa Branca ao bairro Jardim 

Canadá. 

Por fim, este estudo tem como objetivo caracterizar a composição da paisagem 

do PESRM e sua ZA onde pretende-se analisar se as atividades antrópicas 

desenvolvidas no seu entorno provocam a diminuição de ambientes naturais e, 

consequentemente, o aumento de áreas antropizadas. 

Materiais e métodos 

Área de estudo 

A área de estudo definida para este trabalho contempla os limites geográficos 

do PESRM e sua ZA. O Parque localiza-se na região metropolitana de Belo 

Horizonte, ocupando áreas desse município e de Brumadinho, Ibirité e Nova 

Lima, MG (Figura 1). É uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, 

criada pelo Decreto Estadual de n.º 36.071, de 27 de setembro de 1994. A área 

do Parque é 4.013,37hectares e sua ZA ocupa 48.314,10ha, que, somados, 

totalizam 52.327,47ha. Encontra-se inserido na Serra do Espinhaço, na região 

do Quadrilátero Ferrífero. Apresenta um regime climático tipicamente tropical, 

ocorrendo uma estação chuvosa e outra seca (IEF, 2007). 
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Figura 1 - Mapa de localização do Parque Estadual S erra do Rola Moça  

e Zona de Amortecimento 

Coleta e análise de dados 

A caracterização da cobertura vegetal e uso do solo do PESRM e sua ZA foi 

realizada com base em imagens do sensor RapidEye Earth Imaging System-

REIS, obtidas no mês de julho de 2010 (Tabela 1). São imagens com uma 

excelente resolução espacial (5 metros), permitindo um “mapeamento de 

detalhe". As bandas que compõem este sensor abrangem da zona visível do 

espectro eletromagnético - EEM até o infravermelho próximo.  

Tabela 1: Características do sensor RapidEye Earth Imaging System - REIS.  

Sensor Bandas 
Espectrais 

Resolução 
Espectral 

Resolução 
Espacial 

Resolução 
Temporal 

Faixa 
Imageada  

Resolução 
Radiomêtrica  

REIS 
(RapidEye 

Earth 
Imaging 
System) 

Azul 440-510 nm 

5 m  
24 horas 

(nadir) e 5,5 
dias (nadir) 

77,25 Km 12 bits 
Verde  520-590 nm 

Vermelho  630-690nm 
Red-Edge 690-730 nm 

Infra-Vermelho 760-880 nm 

 

Na implementação das técnicas de Processamento Digital de Imagens - PDI foi 

usado o programa ENVI ®4.3 e, toda a base de dados, no Sistema de 

informações Geográficas - SIG foi realizada na plataforma ArcGIS® 9.3. As 
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imagens REIS na composição colorida de falsa cor (RGB543) constituíram a 

base para a vetorização das tipologias do PESRM e ZA, as quais foram 

conferidas em campo percorrendo-se trilhas e estradas existentes, com o 

levantamento de 558 pontos de amostragem (Figura 2). Este mapeamento 

culminou na elaboração do mapa de cobertura vegetal e uso do solo numa 

escala de 1:30.000. Para delimitação da área de estudo foram considerados 

como base os limites fornecidos por IEF (2007) e TERRAVISION (2011). 

 
Figura 02 – Mapa de pontos de amostragem no Parque Estadual Serra do Rola 

Moça e Zona de Amortecimento 

A caracterização das tipologias de cobertura vegetal e uso do solo seguiu as 

definições apresentadas no Plano de Manejo do Parque (IEF, 2007), com 

algumas adaptações baseadas nos parâmetros definidos por Rizzini (1992), 

Veloso (1991) e IBGE (1992), sendo acrescidas de informações observadas 

em campo. 

Após a finalização do mapa de cobertura vegetal e uso do solo realizou-se a 

conversão da base vetorial para matricial (raster), com tamanho de pixel de 7m. 

O programa Fragstats 4.1 foi utilizado para calcular as métricas e índices de 

composição da paisagem. Foram selecionados índices que possibilitam 
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quantificar os elementos da paisagem, estimando assim sua riqueza, 

diversidade e equabilidade (Landau, 2001; Metzger, 2003; Hirsch, 2003; 

Herrmann, 2011; MacGarigal, 2012) (Tabela 2). 

Tabela 2 - Índices gerados pelo programa Fragstats 4.1 para avaliação da 
composição da paisagem no Parque Estadual Serra do Rola Moça e Zona de 
Amortecimento 

Métrica  Sigla / Fórmula  Unidade  Significado  
Riqueza 
Relativa 

RPR = n/nmax .100  
Onde:nmax = número máximo 
de unidades da paisagem (ex. 
número de unidades da 
legenda) 
 

Porcentagem 
(%) 

Quanto maior o número, mais rica é 
a paisagem. É um dos parâmetros 
de diversidade da paisagem. 
Apresenta a vantagem de ter um 
valor máximo (100) quando n=nmax. 

Índice de 
Diversidade de 
Shannon  

Onde: pi=proporção de área 
ocupada pela unidade "i"; 
m=riqueza de unidades 

Nats Este índice não apresenta valores 
limites. Quanto maior o valor, maior 
a riqueza e/ou igualdade na 
distribuição das áreas ocupadas 
pelas diferentes unidades da 
paisagem. 

Índice 
Equabilidade de 
Shannon 

 
Onde: m=número de classes 
mapeadas 

Proporção Varia de 0 a 1. Valores altos 
indicam que não há dominância de 
classes, ou seja, as unidades de 
paisagem apresentam uma 
distribuição igual na área ocupada.  

 
Resultados 

Na área de estudo foram definidas 13 classes de cobertura vegetal e uso do 

solo, sendo cinco consideradas formações naturais (floresta estacional 

semidecidual, campo cerrado, campo sujo, campo rupestre sobre canga, 

campo rupestre sobre quartzito) e oito formações antrópicas (floresta estacional 

semidecidual alterada, reflorestamento, área de cultivo, pastagem, corpo 

hídrico, solo exposto, área de mineração e área urbana) (Figura 3). A descrição 

dessas classes é apresentada a seguir: 

Floresta estacional semidecidual: esta fitofisionomia está condicionada a duas 

estações climáticas bem definidas, uma chuvosa e outra seca. Caracteriza-se 

pela ocorrência de árvores com altura de até 25 metros, que apresentam perda 

de folhas que pode alcançar até 50% de seu conjunto nos períodos de 

estiagem. Seu sub-bosque é denso, e a presença de lianas lenhosas destaca-

se quanto mais acentuados forem os processos de degradação da vegetação. 

Nas proximidades das serras, ocupam os fundos de vales e margens de cursos 

d'água; nas áreas com relevo suavemente ondulado, recobrem os topos e 

vertentes de morros (Figura 4).  
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Figura 3 - Mapa de cobertura vegetal e uso do solo do Parque Estadual Serra do 

Rola Moça e Zona de Amortecimento  

Floresta estacional semidecidual alterada: possui as mesmas características 

descritas para a floresta estacional semidecidual; entretanto, apresenta 

alterações na sua composição decorrentes da ocupação humana, como, por 

exemplo, a presença de condomínios fechados, onde são observadas 

residências com quintais formados por áreas de lazer, jardins, hortas e 

pomares (Figura 5). 

  
Figura 4: Floresta estacional semidecidual Figura 5: Floresta estacional semidecidual alterada  
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Campo cerrado: é geralmente encontrado sobre as encostas das serras, 

composto por espécies arbóreas de pequeno porte, atingindo até 6 m de altura, 

com caules suberosos e retorcidos, além de espécies arbustivas e herbáceas. 

A estrutura varia também em função do grau de perturbação antrópica, pois 

algumas áreas encontram-se bastante degradadas pela retirada de lenha e 

ocorrência de queimadas (Figura 6).  

Campo sujo: caracteriza-se pela presença de espécies gramíneo-lenhosas, 

sendo encontrada nas cotas mais altas, recobrindo relevos fortemente 

ondulados, como as cristas e vertentes das serras (Figura 7).  

  

Figura 6: Campo cerrado Figura 7: Campo sujo 

Campo rupestre: ocorre tanto sobre canga como sobre o quartzito, podendo ser 

denominado campo ferruginoso ou quartzítico, respectivamente. Essa 

vegetação ocorre sobre solo escasso acumulado nas fendas e gretas dos 

afloramentos rochosos, sendo localizada nas áreas mais altas, geralmente, 

sobre as cristas das serras (Figuras 8 e 9).  

   

Figura 8: Campo rupestre sobre canga Figura 9: Campo rupestre sobre quartzito  
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Reflorestamento: caracteriza-se pelo cultivo de Eucalyptus sp., sendo 

observados plantios com árvores em diversos estágios de maturação e, em 

algumas áreas, percebe-se a presença de sub-bosque com espécies nativas 

(Figura 10).  

Área de cultivo: caracterizam-se pelo plantio predominante de hortaliças e, em 

menor proporção, são observados o cultivo de frutíferas e capineiras (Figura 

11). 

  

Figura 10: Reflorestamento Figura 11: Área de cultivo 

Pastagem: caracteriza-se pela presença de pastos limpo e sujo. O pasto limpo 

é composto por áreas plantadas, constituídos, em sua maioria, por um estrato 

herbáceo graminoso formado, principalmente, por capim braquiária (Brachiaria 

decumbens). O pasto sujo caracteriza-se por áreas abandonadas, formadas 

por gramíneas nativas e exóticas, com a ocorrência de arbustos e árvores 

esparsas (Figura 12). 

Corpo hídrico: nesta classe foram agrupados os principais corpos d´água 

registrados na área tais como: rios, represas e açudes (Figura 13). 

  

Figura 12: Pastagem Figura 13: Corpo hídrico 
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Área de mineração: são compostas pelas lavras de extração, planta industrial, 

barragens de contenção de rejeitos, pilhas de material estéril/rejeito e demais 

infra-estruturas necessárias à extração e beneficiamento do minério (Figura 

14). 

 

Figura 14: Área de mineração 

Área urbana: caracteriza-se por ocupações residenciais e comerciais 

pertencentes aos municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova 

Lima. Dentre as localidades ou bairros destacam-se: Casa Branca, Jardim 

Canadá, Belvedere e Macacos (Figura 15).  

Solo exposto: trata-se de áreas desprovidas de vegetação, sendo preparadas 

para o plantio agrícola ou utilizadas como áreas de empréstimo (Figura 16). 

  

Figura 15: Área urbana Figura 16: Solo exposto 

Cobertura vegetal e uso do solo no Parque Estadual Serra do Rola Moça 

Dentro dos limites do PESRM, observou-se o predomínio da vegetação 

campestre, que ocupou 2.967,52ha correspondendo a 73,95% da área, sendo 

representada pelas fitofisionomias de campo cerrado, campo sujo e campos 

rupestres sobre canga e quartzito (Figura 18 e Tabela 3). O campo sujo ocupa 

a maior extensão com 1.520,21ha ou 37,88%, sendo encontrado em quase 
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todo o Parque com exceção da porção noroeste. O campo cerrado é o segundo 

em área com 1.225,37ha ou 30,53% e ocorre, predominantemente, nas 

porções noroeste e norte da UC. Os campos rupestres ocuparam pequenas 

extensões, sendo que os ferruginosos corresponderam a 146,97ha ou 3,67%, e 

os quartzíticos a 74,98ha ou 1,87%. Os ferruginosos estão distribuídos nas 

porções nordeste, sudeste e sudoeste, e os quartizíticos encontrados apenas 

na porção sul do Parque. 

No interior da UC a vegetação florestal corresponde a 1.030,72ha ou 25,68% 

da área, sendo representada apenas pela floresta estacional semidecidual, 

havendo fragmentos isolados em todas as regiões do Parque. 

Além das formações naturais descritas acima, no interior do PESRM também 

foram encontradas formações antrópicas, as quais localizam-se, 

predominantemente, nas porções norte e noroeste da área e ocupam 

pequenas extensões, sendo que áreas de solo exposto correspondem a 8,84ha 

ou 0,22%, área urbana (bairro Solar do Barreiro) a 3,89ha ou 0,10%, e uma 

área de cultivo com 2,40ha ou 0,06%. 

Cobertura vegetal e uso do solo na Zona de Amorteci mento 

Na ZA, as formações naturais ocupam 71,44% da área, a floresta estacional 

semidecidual ocupando 19.741,30ha ou 40,86% (Figura 18 e Tabela 3), sendo 

encontrada em toda a área. As formações campestres, quando somadas, 

ocuparam 14.773,97ha ou 30,58% da ZA. Dentre estas, o campo sujo foi 

predominante, correspondendo a 8.110,47ha ou 16,67%, sendo registrado nas 

porções nordeste, sudeste e sul da área. Na sequência tem-se o campo 

cerrado, ocupando 5.093,01ha ou 10,54%, localizado nas porções sudeste, 

sudoeste e noroeste da área. Os campos rupestre sobre quartzito 

correspondem a 1027,70ha ou 2,13%, e os sobre canga a 542,41ha ou 1,12%, 

sendo ambos encontrados nas regiões sul e sudeste da área. 

As formações antrópicas ocupam 28,56% da ZA, a área minerada é 

predominante com 3.778,41ha ou 7,82%, seguida da pastagem com 

3.415,31ha ou 7,07%, floresta estacional semidecidual alterada com 

2.673,39ha ou 5,53%, e área urbana com 1.925,71ha ou 3.99%. As demais 
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tipologias antrópicas como reflorestamento, área de cultivo, corpo hídrico e solo 

exposto ocupam 2006,01ha ou 4,14% da área. 

 

Figura 18 - Cobertura vegetal e uso do solo do Parq ue Estadual Serra do Rola 

Moça e Zona de Amortecimento 

Tabela 3 - Cobertura vegetal e uso do solo do Parqu e Estadual Serra do Rola 
Moça e Zona de Amortecimento  

Formação Classe 
Área 

PESRM ZA PESRM+ZA 
(ha) (ha) (ha) 

Natural Floresta estacional semidecidual 1.030,72 19.741,30 20.772,02 
Campo cerrado 1.225,37 5.093,01 6.318,38 
Campo sujo 1.520,21 8.110,47 9.630,68 
Campo rupestre sobre canga 146,97 542,41 689,37 
Campo rupestre sobre quartzito 74,98 1.027,70 1.102,68 

Antrópica Floresta estacional semidecidual alterada - 2.673,39 2.673,39 
Reflorestamento - 1.068,61 1.068,61 
Área de cultivo 2,40 630,26 632,66 
Pastagem - 3.415,31 3.415,31 
Corpo hídrico - 136,14 136,14 
Solo exposto 8,84 171,00 179,84 
Área de mineração - 3.778,41 3.778,41 
Área urbana 3,89 1.925,71 1.929,60 

 Total  4.013,37 48.314,10 52.327,47 
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Índices de composição  

- Riqueza relativa 

O valor calculado para a riqueza relativa de classes no PESRM foi de 61,54% e 

para ZA foi de 100%, considerando que o valor máximo é 100 % e que valores 

próximos a 100 indicam uma maior riqueza, pode se dizer que os valores 

encontrados para o PESRM e ZA indicam, respectivamente, uma riqueza 

intermediária e alta (Tabela 4).  

- Índice de Diversidade de Shannon 

O índice de diversidade de Shannon calculado para o PESRM foi de 1,30 e 

para a ZA foi de 1,89, neste índice quanto maior o valor, maior é a riqueza e/ou 

igualdade na distribuição das áreas ocupadas pelas diferentes classes de 

cobertura vegetal e uso do solo (Tabela 4).  

- Índice Equabilidade de Shannon 

O valor calculado para o Índice de Equabilidade de Shannon no PESRM foi de 

0,62 e para ZA foi de 0,74, considerando que os valores extremos possíveis 

variam de 0 a 1, e que valores próximos a 0 indicam uma maior dominância, os 

valores obtidos indicaram um dominância intermediária para as classes 

identificadas no PESRM e ZA (Tabela 4).  

Tabela 4 - Índices de composição do Parque Estadual  Serra do Rola Moça  

e Zona de Amortecimento  

Métrica Sigla 
ÁREA 

PESRM ZA PESRM + ZA 

Riqueza Relativa RPR 61.54 100.00 100.00 

Índice de Diversidade de Shannon SHDI 1.30 1.89 1.88 

Índice Equabilidade de Shannon SHEI 0.62 0.74 0.73 
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Discussão 

O registro de formações antrópicas, como as áreas de cultivo, de solo exposto 

e urbana (bairro Solar do Barreiro), no interior do PESRM, contribuíram para 

que a riqueza relativa de classes fosse classificada como intermediária. Este 

resultado não era esperado; pois considerando que esta UC é classificada 

como de proteção integral e que a mesma tem quase 20 anos, esperava-se 

que o desenvolvimento de atividades socioeconômicas no seu interior tivessem 

sido encerradas e todas as terras desapropriadas. É importante salientar que, 

mesmo ocupando pequenas áreas, os ambientes antrópicos são inapropriados 

para a maioria das espécies nativas, favorecendo a existência de espécies 

generalistas adaptadas a áreas antropizadas (Landau, 2001). A ocorrência 

dessas áreas, associadas à presença da estrada de ligação do distrito Casa 

Branca ao bairro Jardim Canadá e à ocorrência frequente de queimadas, 

implica num alto grau de ameaça para a manutenção da diversidade biológica 

do Parque, aumentando a probabilidade de homogeneização da paisagem e 

simplificação dos ambientes. 

A alta riqueza registrada para a ZA é decorrente da presença de todas as 

classes de cobertura vegetal e uso do solo terem sido identificadas nessa área. 

Este resultado era esperado uma vez que na área é observado o 

desenvolvimento de diversas atividades antrópicas, característica que também 

potencializam as ameaças à manutenção da diversidade biológica do Parque. 

De acordo com o estudo realizado por Porfírio (2006) na faixa de entorno (1500 

metros a partir do limite) do PESRM, entre os anos de 1989 a 2002, observou-

se uma taxa de ocupação de 101,4 ha/ano, a qual se refere às atividades 

minerarias, implantação de rodovias e, principalmente, expansão urbana.  

O valor encontrado para o índice de diversidade de Shannon do PESRM, 

provavelmente, não foi mais alto devido ao fato deste apresentar um número 

menor de classes (n=9) se comparado a toda a área de estudo (n=13). Além 

disso, as tipologias campo sujo (37,88%), campo cerrado (30,53%) e floresta 

estacional semidecidual (25,68%) ocupam grandes áreas, se comparado às 

outras classes. Para a ZA o maior valor encontrado pode ser justificado pelo 

número de classes (n=13) registrados na área ser equivalente ao encontrado 
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em toda a região de estudo (n=13) e, ainda, não foi mais alto devido ao 

predomínio da floresta estacional semidecidual (40,86%). 

Em especial para o PESRM observou-se o predomínio das classes de campo 

sujo (37,88%), campo cerrado (30,53%) e floresta estacional semidecidual 

(25,68%), fator que contribuiu para que o valor de dominância não fosse tão 

alto. As demais classes apresentaram percentuais menores como, por 

exemplo, os campos rupestres sobre canga (3,67%) e sobre quartzito (1,87%), 

influenciando para que o valor de dominância não fossem tão baixo. Para a ZA 

registrou-se o predomínio da floresta estacional semidecidual (40,86%), tendo 

sido, provavelmente, o maior responsável pela dominância não ter sido tão alta. 

As demais tipologias apresentaram uma frequência mais homogênea, 

influenciando de forma que o índice calculado não fosse tão baixo. 

O mapeamento da cobertura vegetal e uso do solo na ZA identificou que 

71,44% da área foi ocupada por formações naturais, sendo que a floresta 

estacional semidecidual representou 40,86%. Ao considerar apenas esses 

valores tem-se a idéia de que a área está bem preservada; entretanto, quando 

analisamos as formações em separado, esse quadro é alterado.  

Como exemplo, tem-se as áreas de campo rupestre sobre canga que, 

atualmente, na ZA ocupam 1,12% ou 542,41ha e as áreas mineradas com 

7,82% ou 3.778,41ha; ao considerar que as áreas de campo rupestre sobre 

canga ocorrem sobre jazidas de minério de ferro e que na região a extração 

desse minério é predominante, pode-se inferir que as áreas de campo rupestre 

sobre canga foram substituídas ao longo dos anos por áreas de mineração. 

Este resultado corrobora o estudo de Carmo (2010), o qual estima que em 

1960 as áreas de canga na serra da Moeda, região de inserção do PESRM e 

ZA, ocupavam 3.068,80ha; entretanto, atualmente, essas áreas sofreram 

reduções de 45%, com destruição de 1.368ha. Os campos rupestres sobre 

canga apresentam um alto grau de ameaça, decorrente da atividade minerária, 

são muito pouco pesquisados e são considerados endêmicos da região, uma 

vez que ambientes semelhantes são encontrados apenas em Carajás, no norte 

do Brasil, os quais são igualmente ameaçado por atividades minerárias (Jacobi, 

2008). 
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O registro de formações antrópicas no interior do PESRM, assim como a 

diminuição dos ambientes de campo rupestre sobre canga na ZA, corroboram o 

estudo realizado por Lima (2005), o qual classifica a efetividade de manejo do 

PESRM como "média", uma vez que a desapropriação e a relação com o 

entorno foram uns dos quesitos avaliados e considerados deficientes. 

Outro aspecto que deve ser analisado para a manutenção da viabilidade 

ecológica do PESRM é a disposição espacial das unidades de paisagem no 

seu interior e a conexão com o entorno. Observa-se que os campos rupestres 

sobre canga e quartzito ocorrem de forma pontual e ocupam pequenas áreas e, 

por questões físicas (relevo e solo), são naturalmente isolados. O campo 

cerrado e o campo sujo ocupam grandes áreas contínuas. Os remanescentes 

de floresta estacional semidecidual localizados no interior do Parque, quando 

somados, ocupam uma grande extensão; entretanto, apresentam-se 

fragmentados, compostos por pequenos remanescentes isolados numa matriz 

composta por formações campestres.  Dessa maneira, a manutenção da 

viabilidade dos fragmentos florestais no interior do Parque é diretamente 

dependente da manutenção dos fragmentos na ZA, tornando-se necessário um 

estudo sobre a distribuição física de cada elemento, considerando, por 

exemplo, o tamanho, forma e isolamento dos fragmentos florestais. 

Por fim, pode-se dizer que, apesar das formações naturais serem dominantes 

na ZA, o desenvolvimento de atividades socioeconômicas no entorno do 

PESRM continua sendo uma ameaça à conservação e à manutenção dos seus 

ambientes naturais, tornando-se de fundamental importância o manejo dos 

ambientes naturais situados fora dos limites do Parque. 
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Capitulo 2 

Análise da configuração da paisagem e proposição de  corredores 

conectando o Parque Estadual Serra do Rola Moça e s ua Zona de 

Amortecimento 

Resumo  

A criação de Unidades de Conservação é considerada uma das medidas mais 

efetivas para a preservação de parcelas significativas do patrimônio biológico 

mundial. Entretanto, como consequência do crescimento populacional e da 

expansão das atividades humanas sobre as áreas nativas em todo mundo, as 

Unidades estão cada vez mais isoladas e cercadas por ambientes modificados. 

Ao longo do tempo, o isolamento dessas áreas promove diversos impactos 

negativos aos seus ambientes, que, por sua vez, promove a erosão da 

biodiversidade. Dessa maneira, para tratar do tema da sustentabilidade das 

Unidades, os esforços de conservação precisam considerar a heterogeneidade 

de habitats e a conectividade da paisagem do entorno. Como estudo de caso 

elegeu-se o Parque Estadual Serra do Rola Moça e sua Zona de 

Amortecimento, a qual se caracteriza por uma intensa ocupação antrópica. 

Através da interpretação de imagens de satélite e visitas a campo foi elaborado 

o mapa de distribuição da floresta estacional semidecidual, sendo realizada 

uma análise da configuração espacial desses remanescentes na paisagem. As 

métricas de configuração da paisagem indicaram que, no Parque, os 

remanescentes de floresta estacional semidecidual apresentam-se isolados e 

fragmentados e que a Zona de Amortecimento encontra-se numa situação mais 

favorável à conservação das espécies florestais. Entretanto, os resultados 

também indicam que os remanescentes florestais do entorno estão sob forte 

pressão. Visando o aumento da conectividade e preservação dos ambientes 

naturais do Parque com o seu entorno foram identificadas quatro áreas 

prioritárias para a formação de corredores ecológicos, os quais deverão 

contribuir para o manejo adequado do entorno da Unidade, auxiliando na 

manutenção da viabilidade ecológica do Parque a longo prazo. 

 

Palavras-chave: biodiversidade, fragmentação, ecologia da paisagem, manejo, 

unidade de conservação. 
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Introdução  

A escolha de áreas para a criação de Unidades de Conservação - UCs até 

meados do século XX embasava-se, principalmente, em critérios estéticos, 

havendo pouca influência de critérios biológicos (Araújo, 2012). Aos poucos, a 

seleção de áreas passou a ser influenciada pela emergente ciência ecológica, 

a qual buscava soluções factíveis de serem aplicadas para tentar reverter a 

acelerada erosão da biodiversidade do planeta (Horowitz & Bursztyn, 2004; 

Herrmann, 2011; Araújo, 2012).  

A criação de UCs é considerada uma das medidas mais efetivas para a 

preservação de parcelas significativas do patrimônio biológico mundial. 

Entretanto, a rede mundial de áreas protegidas, calculada em 11,5% da 

superfície terrestre, pode não ser suficiente para conservar uma parcela 

significativa da biodiversidade global (Rodrigues et al., 2004; Herrmann, 2011). 

Como consequência do crescimento populacional e da expansão das 

atividades humanas sobre as áreas nativas em todo o mundo, as UCs estão 

cada vez mais isoladas e cercadas por ambientes modificados. A tendência é a 

progressiva insularização dos ambientes naturais, particularmente os 

ambientes florestais, resultando em um cenário provavelmente formado por 

"ilhas" florestais teoricamente preservadas, circundadas por um "oceano" de 

ambientes frequentemente inóspitos para os seus componentes florísticos e 

faunísticos originais (Landau, 2001). 

A perda e fragmentação dos hábitats naturais são consideradas as principais 

causas da extinção de espécies, devido à redução da área de hábitat 

disponível, à perturbação desse hábitat (especialmente nas suas bordas), e ao 

isolamento de pequenas populações nos fragmentos, tornando-as 

crescentemente suscetíveis a mudanças ambientais ou a variações 

demográficas (Fahrig, 2003). 

Dessa maneira, ao longo do tempo, o isolamento das UCs promove diversos 

impactos negativos aos seus ambientes, tais como uma maior susceptibilidade 

a espécies invasoras e parasitas de espécies nativas, perda de espécies com 

maiores requerimentos ambientais, resultados deletérios da endogamia, efeito 
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de borda, entre outros (Landau, 2001; Borges et al, 2004; MMA, 2005; Almeida, 

2007 e 2008; Herrmann, 2011). Juntos, esses impactos causam a deterioração 

progressiva dos ambientes, promovendo uma reação em cadeia que leva à 

erosão da diversidade biológica que abrigavam originalmente (Gascon et al. 

1999; Landau, 2001; MMA, 2005), e, consequente, diminuição do tamanho 

populacional de várias espécies, aumentando o risco de extinção das mesmas 

(Wilson, 1994 apud Landau, 2001). 

A investigação dos efeitos da fragmentação e do isolamento do hábitat sobre a 

permanência das diferentes espécies é hoje um dos temas de grande interesse 

das disciplinas orientadas à conservação da biodiversidade e à manutenção da 

integridade da biosfera. Para encontrar soluções para o problema real do 

declínio de populações, ou mesmo a extinção de espécies em ambientes 

altamente fragmentados, os pesquisadores da ecologia aplicada 

desenvolveram um arcabouço conceitual que considera também as paisagens 

modificadas, pois a tendência mundial é que as áreas naturais não modificadas 

passem a ser cada vez mais reduzidas em tamanho e número (Herrmann, 

2011). Diante deste cenário, principalmente a partir da década de 80, o escopo 

da conservação começou a se transformar, e hoje parece ser consenso entre 

os especialistas que a conservação só terá sucesso a longo prazo se tratada 

numa escala regional, incorporando diferentes unidades da paisagem natural e 

modificada (Forman, 1997; Herrmann, 2011). 

Dessa maneira, para tratar do tema da sustentabilidade das UCs, os esforços 

de conservação precisam considerar a heterogeneidade dos habitats naturais e 

a conectividade da paisagem no entorno (Araújo, 2012). Além da localização 

dos habitats, o tamanho, a forma e o grau de isolamento dos fragmentos 

também devem ser considerados nas análises sobre a viabilidade ecológica 

dessas áreas (Herrmann, 2011). Outro elemento que deve receber especial 

atenção são os corredores ecológicos, que aumentam a conectividade da 

paisagem, influenciando no isolamento efetivo das populações, auxiliando os 

indivíduos a se movimentarem entre os fragmentos (Beier &Noss, 1998). 

Embora a Biologia da Conservação e a Ecologia da Paisagem estejam ainda 

em fase de maturação, elas podem contribuir para tomadas de decisões, 
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criando bases para avaliação de riscos de determinadas ações humanas, por 

meio da indicação das melhores formas para restaurar um sistema natural, 

otimizando os recursos financeiros disponíveis. Muitos desses conhecimentos 

são fortemente baseados em dados espaciais, visto que a localização, a 

configuração (disposição espacial) e a composição dos padrões espaciais da 

paisagem são fatores fundamentais e determinantes para o planejamento de 

paisagens sustentáveis (Uezu & Cullen, 2012). 

Com o auxílio da Ecologia de Paisagem torna-se possível caracterizar a 

configuração da paisagem, detectar e quantificar os padrões espaciais em 

paisagens heterogêneas, que permitam o posterior entendimento a respeito de 

como as espécies se concentram, dispersam e interagem (Turner, 1989).  O 

estudo da configuração da paisagem também permite a análise da 

sustentabilidade a longo prazo de determinadas áreas destinadas à 

conservação, no sentido de maximizar a conservação e reduzir os impactos 

negativos, permitindo a seleção de áreas que contribuam para a manutenção 

da viabilidade ecológica das UCs. 

Para o desenvolvimento deste estudo, elegeu-se o Parque Estadual Serra do 

Rola Moça - PESRM e sua Zona de Amortecimento - ZA, MG, pois, além de 

apresentar uma significativa riqueza de recursos físicos e bióticos, caracteriza-

se por um entorno ocupado por diferentes atividades antrópicas. Localiza-se 

numa região de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, considerados os 

biomas brasileiros mais impactados, que ocupam, respectivamente, as 

colocações do quarto e sexto hotspots de biodiversidade mais ameaçados do 

planeta (Myers et al. 2000). O PESRM abriga diversas espécies da flora e 

fauna raras e/ou ameaçadas de extinção (IEF, 2007), sendo classificada como 

uma área prioritária para conservação, pertencente a categoria "especial" 

(Drummond et al.,2005). 

Assim, este estudo teve como objetivo caracterizar a situação atual dos 

remanescentes de floresta estacional semidecidual localizados no Parque e 

sua ZA, analisando a distribuição física de cada elemento, considerando, por 

exemplo, o tamanho, a forma e o grau de isolamento desses fragmentos. 

Visando conservar a heterogeneidade dos ambientes naturais, assim como a 
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conectividade do PESRM com seu entorno, serão identificadas áreas 

prioritárias para a formação de corredores ecológicos. Os resultados 

encontrados neste estudo deverão subsidiar ações de planejamento no entorno 

do PESRM, visando garantir a manutenção da viabilidade ecológica desta UC.  

Materiais e métodos 

Área de estudo 

A área de estudo definida para este trabalho contempla os limites geográficos 

do PESRM e sua ZA. O Parque localiza-se na região metropolitana de Belo 

Horizonte, ocupando áreas desse município e de Brumadinho, Ibirité e Nova 

Lima, MG (Figura 1). É uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, 

criada pelo Decreto Estadual de n.º 36.071, de 27 de setembro de 1994. A área 

do Parque é 4.013,37hectares e sua ZA ocupa 48.314,10ha, que, somados, 

totalizam 52.327,47ha. Encontra-se inserido na Serra do Espinhaço, na região 

do Quadrilátero Ferrífero. Apresenta um regime climático tipicamente tropical, 

ocorrendo uma estação chuvosa e outra seca (IEF, 2007). 

 

Figura 1 - Mapa de localização do Parque Estadual S erra do Rola Moça  

e Zona de Amortecimento 
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Coleta e análise de dados 

O mapeamento dos fragmentos de floresta estacional semidecidual do PESRM 

e sua ZA foi realizado com base em imagens do sensor RapidEye Earth 

Imaging System- REIS, obtidas no mês de julho de 2010 (Tabela 1), tratam-se 

de imagens com uma excelente resolução espacial (5 metros), permitindo 

assim um mapeamento de detalhe. As bandas que compõem este sensor 

abrangem da zona visível do espectro eletromagnético (EEM) até o 

infravermelho próximo.  

Tabela 1: Características do sensor RapidEye Earth Imaging System - REIS 

 
Sensor 

Bandas 
Espectrais 

Resolução 
Espectral 

Resolução 
Espacial 

Resolução 
Temporal 

Faixa 
Imageada  

Resolução 
Radiomêtrica 

REIS 
(RapidEye 

Earth 
Imaging 
System) 

Azul 440-510 nm 

5 m 
24 horas 

(nadir) e 5,5 
dias (nadir) 

77,25 Km 12 bits 
Verde  520-590 nm 

Vermelho  630-690nm 
Red-Edge 690-730 nm 

Infra-Vermelho 760-880 nm 
 

Na implementação das técnicas de Processamento Digital de Imagens - PDI foi 

usado o software ENVI ®4.3 e toda a base de dados foi organizada utilizando o 

Sistema de Informações Geográficas - SIG no ArcGIS® 9.3. As imagens REIS 

na composição colorida de falsa cor (RGB543) constituíram a base para 

vetorização dos remanescentes de floresta estacional semidecidual na área de 

estudo. Os fragmentos foram conferidos em campo, percorrendo-se trilhas e 

estradas existentes, com o levantamento de 162 pontos de amostragem 

(Figura 2). Este mapeamento culminou na elaboração do mapa de distribuição 

da floresta estacional semidecidual numa escala de 1:30.000.  
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Figura 02 – Mapa de pontos de amostragem no Parque Estadual Serra do Rola 

Moça e Zona de Amortecimento 

Visando a análise da fragmentação florestal do PESRM e sua ZA, o mapa de 

distribuição da floresta estacional semidecidual foi convertido do formato 

vetorial para o matricial ("raster"), com tamanho de pixel de 7m. O programa 

Fragstats 4.1 foi utilizado para calcular as métricas e índices de configuração 

da paisagem, as quais foram escolhidas de acordo com Landau (2001), 

Metzger (2003), Hirsch (2003), Galegari (2010), Herrmann (2011) e Mac 

Garigal (2012) (Tabela 2). Neste estudo não usamos nenhuma espécie alvo, 

porém, considerando que o tamanho da borda é relacionada com a espécie 

alvo da análise ou com o processo de interesse, optou-se por eleger uma 

largura da borda mais restritiva: 100m. 
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Tabela 2 - Índices gerados pelo programa Fragstats 4.1 para avaliação da 
fragmentação florestal do Parque Estadual Serra do Rola Moça e Zona de 
Amortecimento  

Métrica Sigla / 
Fórmula Unidade Significado 

Área da 
paisagem 

TA Hectares (ha) 
Tamanho da área de estudo. Utilizada principalmente 
nos cálculos das demais métricas, não tem muito valor 
interpretativo. 

Área da classe CA Hectares (ha) 
Área total ocupada pelos fragmentos. Maior valor 
favorece a conservação, correspondendo a maior 
cobertura da paisagem pelos fragmentos. 

Porcentagem da 
classe PLAND Porcentagem 

(%) 

Porcentagem da área de estudo ocupada pelos 
fragmentos. Tem o mesmo significado que a métrica 
anterior, entretanto, é útil para comparar paisagens de 
tamanho diferentes, uma vez que a soma de todas as 
áreas dos fragmentos é computada como uma 
porcentagem da área total de estudo. 

Área dos 
fragmentos AREA Hectares (ha) 

Fragmentos de tamanhos maiores apresentam maior 
diversidade, uma vez que a riqueza de espécies 
depende das dimensões dos fragmentos. 

Número de 
fragmentos NP Número de 

fragmentos Maior valor indica maior fragmentação da paisagem. 

Densidade de 
fragmentos PD Nenhuma 

Número de fragmentos em 100ha. Maior valor indica 
maior fragmentação da paisagem e por expressar o 
número de manchas em 100ha, permite comparações 
entre paisagens de tamanhos variados. 

Área central total TCA Hectares (ha) 

Soma das áreas núcleos dos fragmentos (borda 
=100m). Valor maior indica melhor qualidade da 
paisagem, uma vez que corresponde à área total de 
habitat preservado dentro dos fragmentos. 

Porcentagem da 
área central CPLAND Porcentagem 

(%) 

Porcentagem das áreas núcleos dos fragmentos (borda= 
100m). Tem o mesmo significado que a métrica anterior, 
entretanto, é útil para comparar paisagens de tamanho 
diferentes, uma vez que a soma de todas as áreas 
centrais dos fragmentos é computada como uma 
porcentagem da área total de estudo. 

Distância do 
vizinho mais 

próximo 
ENN Metros (m) 

Distância do vizinho mais próximo considerando todos 
os fragmentos. Valor menor indica a aglutinação dos 
fragmentos, favorecendo o fluxo gênico. 

Índice do maior 
fragmento 

LPI Porcentagem 
(%) 

Porcentagem da paisagem ocupada pelo maior 
fragmento. O índice varia de 0 a 100. Maior valor 
favorece uma maior fonte de recursos para dispersores, 
polinizadores e propágulos, abastecendo fragmentos 
menores. 

 

Os fragmentos de floresta estacional semidecidual foram classificados quanto 

ao tamanho em seis categorias: < 10ha, 10-50ha, 50 a 100ha, 100 a 300ha, 

300 a 700ha e 700 a 6000ha. Para ilustração cartográfica desses fragmentos 

foi elaborado o mapa de distribuição por classe de tamanho. 

A caracterização do estado de conservação dos cinco maiores fragmentos 

localizados na área de estudo foi baseada no cálculo de algumas métricas 

específicas também calculadas pelo programa Fragstats 4.1, as quais foram 

selecionadas de acordo com Metzger (2003), Galegari (2010), Herrmann 
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(2011) e Mac Garigal (2012) (Tabela 3). Para estes fragmentos também foi 

calculado o percentual da área inserida em UCs. Salienta-se que para esta 

última análise não se considerou a Área de Proteção Ambiental - APA Sul, uma 

vez que toda a área de estudo está inserida nesta UC. Para ilustração 

cartográfica foi elaborado o mapa dos cinco maiores fragmentos de floresta 

estacional semidecidual do PESRM e ZA. 

Tabela 3 - Índices gerados pelo programa Fragstats 4.1 para avaliação dos cinco 

maiores fragmentos encontrados no Parque Estadual S erra do Rola Moça e Zona 

de Amortecimento 

Métrica Sigla / 
Fórmula Unidade Significado 

Área AREA Hectares 
(ha) Área ocupada pelo fragmento. 

Índice de 
forma SHAPE Nenhuma 

Mede a complexidade geométrica do fragmento. Varia de 1 
a infinito. Quanto mais próximo de 1, mais compacta é a 
forma do fragmento, apresentando menos área sob 
influência da borda.  

Área interior CORE Hectares 
(ha) 

Tamanho da área interior de fragmento, sendo estabelecida 
a partir de uma largura de borda (100m). A área interior é 
um bom indicativo da qualidade dos fragmentos, uma vez 
que fragmentos muito pequenos e de formas irregulares 
serão constituídos em grande parte da área da borda. 

Número de 
áreas 

interiores 
disjuntas 

NCORE Nenhuma 

Número de áreas interiores dentro de um mesmo fragmento. 
Dependendo do tamanho do fragmento, da complexidade da 
sua forma e da largura da sua borda, um fragmento pode ter 
várias áreas interiores disjuntas. 

Área interior CAI Porcentagem 
(%) 

Porcentagem da área interior num determinado fragmento. 
Essa métrica é utilizada para comparação entre fragmentos 
de diferentes tamanhos. 

 

Para identificação das áreas prioritárias para formação dos corredores 

ecológicos foram considerados três critérios de seleção: primeiro, os cinco 

maiores fragmentos de floresta estacional semidecidual foram utilizados como 

núcleos iniciais para a formação dos corredores; segundo, as Áreas de 

Preservação Permanente - APPs de topos de morros e cursos d'água (faixa de 

30 metros para cada margem das drenagens) (CONAMA, 2002; Metzger, 2010 

e Uezu & Cullen, 2012); e terceiro, as classes de cobertura vegetal e uso do 

solo (ver capítulo 1 dessa dissertação) (Figura 3). Dentre as classes, a floresta 

estacional semidecidual foi priorizada, seguida das formações campestres 

(campo cerrado, campo sujo, campos rupestres sobre canga e quartzito), 

sendo as formações antrópicas (floresta estacional semidecidual alterada, 

reflorestamento, área de cultivo, pastagem, corpo hídrico, área minerada e área 

urbana) consideradas com menor potencial para a formação dos corredores. 
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Baseado na combinação desses critérios, as áreas prioritárias para a formação 

dos corredores ecológicos foram representadas cartograficamente, sendo 

classificadas em quatro categorias (Tabela 4).  

 

 

  

 

 

 

Figura 03 – Modelo espacial desenvolvido para defin ição das áreas prioritárias 
para formação de corredores ecológicos no Parque Es tadual Serra do Rola Moça 

e Zona de Amortecimento 

Tabela 4 - Categorias de áreas prioritárias para fo rmação de corredores 
ecológicos e os critérios utilizados no Parque Esta dual Serra do Rola Moça e 
Zona de Amortecimento 

Categorias Critérios utilizados 

Fragmentos 
núcleos Os cinco maiores fragmentos de floresta estacional semidecidual localizados na ZA 

Alta 
APPs; floresta estacional semidecidual e formações campestres (campo cerrado, 

campo sujo, campos rupestres sobre canga e quartzito) 

Média Fora de APPs e floresta estacional semidecidual 

Baixa Fora de APPs e formações campestres (campo cerrado, campo sujo, campos 
rupestres sobre canga e quartzito) 

Menos 
apropriada 

Formações antrópicas (floresta estacional semidecidual alterada, reflorestamento, área 
de cultivo, pastagem, corpo hídrico, área minerada e área urbana) 

 
Resultados 
 
Configuração espacial da floresta estacional semidecidual 
 

O PESRM possui 1.030,72ha de floresta estacional semidecidual 

correspondendo a 25,68% da área, os fragmentos florestais são encontrados 

nas cotas mais baixas, recobrindo os fundos de vales e margeando pequenas 

drenagens. Na ZA os fragmentos ocupam 19.741,30ha, correspondendo a 

40,86% da área, ocorrendo sobre topos e vertentes de morros (Figura 4 e 

Tabela 5).  

Área de 
Preservação 
Permanente 

Fragmentos núcleos  

Áreas Prioritárias para 
formação de corredores 

Cobertura 
vegetal e  

uso do solo 

Sobreposição 
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Figura 04 – Mapa de distribuição da floresta estaci onal semidecidual no Parque 

Estadual Serra do Rola Moça e Zona de Amortecimento  

No PESRM foram encontrados 36 fragmentos e na ZA 165. A densidade de 

fragmentos encontrada para cada 100ha no PESRM é de 0,90, sendo que na 

ZA é de apenas 0,34. Ao considerarmos uma borda de 100 metros para os 

fragmentos florestais mapeados observa-se que as áreas centrais ocupam 

apenas 5,91% da área do Parque, enquanto que na ZA cerca, de 19,30% da 

área são ocupados pelas áreas núcleo. No PESRM, o maior fragmento 

corresponde a 8,31% da área, sendo que na ZA, o maior fragmento equivale a 

12,32% (Tabela 5).  

Tabela 5 - Índices de configuração da paisagem do P arque Estadual Serra do 
Rola Moça e Zona de Amortecimento 

Métrica Descrição 
ÁREA 

PESRM ZA PESRM+ZA 

TA Área da paisagem (ha) 4.013,37 48.314,10 52.327,47 

CA Área total ocupada pelos fragmentos (ha) 1.030,72 19.741,30 20.772,02 

PLAND Porcentagem ocupada pelos fragmentos (%) 25,68 40,86 39,70 

NP Número de fragmentos 36 165 170 
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PD Número de fragmentos em 100 ha 0,90 0,34 0,33 

TCA Soma das áreas núcleos dos fragmentos 
(borda =100 m) (ha) 237,21 9.326,22 9.605,31 

CPLAND Porcentagem das áreas núcleos dos fragmentos 
(borda = 100 m) (%) 5,91 19,30 18,36 

LPI Porcentagem da paisagem ocupada pelo maior 
fragmento. (%) 8,31 12,32 11,38 

 

Ao analisar o tamanho médio dos fragmentos, verifica-se que na UC os 

fragmentos apresentam uma média de 28,62ha, o qual é menor que o valor 

encontrado para a ZA, que é de 119,65ha (Tabela 6).  

Tabela 6 - Área dos fragmentos de floresta estacion al semidecidual do Parque 
Estadual Serra do Rola Moça e Zona de Amortecimento  

Área 
Tamanho (ha)  

Mínimo*  Médio  Máximo  Desvio padrão  

PESRM 0,0049 28,62 333,35 64,65 

ZA 0,0049 119,65 5.953,94 787,58 

PESRM+ZA 0,0049 122,19 5.953,94 646,00 

* O tamanho mínimo encontrado para as três áreas reflete o tamanho da área do pixel definido para as 
bases matriciais cujo valor é de 7m (7x7=49). 

A distribuição dos fragmentos por classe de tamanho demonstrou que, no 

Parque, 69,44% dos fragmentos são menores que 10ha e na ZA esses 

correspondem a 59,39% (Tabela 7); sendo que os fragmentos pertencentes a 

classes maiores estão concentrados na ZA (Figura 5). No PESRM o maior 

fragmento encontrado apresenta uma área de apenas 333,62ha, sendo que na 

ZA são registrados cinco fragmentos pertencentes à classe de 700 a 6000ha 

(Tabela 7). 

Tabela 7 - Distribuição dos fragmentos de floresta estacional semidecidual por 
de tamanho no Parque Estadual Serra do Rola Moça e Zona de Amortecimento 

Classe de tamanhos (ha) 

PESRM ZA PESRM+ZA 

Fragmentos Área 
(ha) 

Fragmentos  Área 
(ha) 

Fragmentos  Área 
(ha) 

(n) (%) (n) (%) (n) (%) 

< 10 25 69,44 94,84 98 59,39 300,56 99 58,24 343,91 

10 - 50 6 16,67 156,27 40 24,24 954,27 40 23,53 930,11 

50 - 100 2 5,56 145,11 12 7,27 842,51 14 8,24 973,80 

100 - 300 2 5,56 300,87 9 5,45 1647,31 8 4,71 1414,66 

300 - 700 1 2,78 333,62 1 0,61 610,15 4 2,35 1722,78 

700 - 6000 0 0,00 0,00 5 3,03 15386,50 5 2,94 15386,76 

Total 36,00 100,00 1030,72 165 100,00 19741,30 170 100,00 20772,02 
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Figura 05 – Mapa de distribuição da floresta estaci onal semidecidual por classe 
de tamanho no Parque Estadual Serra do Rola Moça e Zona de Amortecimento  

Dentre os cinco maiores fragmentos registrados, observa-se que todos estão 

localizados na ZA e não estão diretamente conectados aos fragmentos do 

PESRM. Dentre estes, os dois maiores fragmentos apresentam formas 

complexas e apresentam grande quantidade de "recortes" e "penetrações" da 

matriz. A complexidade da forma desses fragmentos é refletida pelos altos 

valores do índice de forma, sendo que para o maior fragmento o valor 

encontrado foi de 13,97, e para o segundo, 16,61. Outro aspecto, que 

evidencia as formas não compactas desses fragmentos é o grande número de 

áreas interiores disjuntas, sendo que para o maior, são encontradas 64 áreas 

e, para o segundo, 110. Os outros três fragmentos apresentam índices de 

forma mais próximos de 1 indicando que os mesmos apresentam uma forma 

mais compacta (Tabela 8 e Figura 6). 

Quanto à proteção dos cinco maiores fragmentos, observou-se que, no maior 

fragmento apenas 1,48% da sua área estava inserida dentro de duas UCs; e o 

segundo maior fragmento apresentou um grau de proteção maior, uma vez que 

29,09% da sua área estão inseridos em quatro UCs (Tabela 8 e Figura 6). 
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Tabela 8 - Informações sobre os cinco maiores fragm entos de floresta estacional 
semidecidual no Parque Estadual Serra do Rola Moça e Zona de Amortecimento  

Área do 
Fragmento 

(ha) 

SHAPE 
Indice 

de 
forma 

CORE 
Área 

interior 
(ha) 

NCORE 
Número 
de áreas 
interiores 
disjuntas 

CAI 
Área 

interior 
(%) 

Área do 
fragmento 
inserido 
em UC 

(%) 

UC na qual o fragmento está 
localizado 

5953,68 13,97 3164,70 64 53,15 1,48 RPPN Sítio Grimpas 
RPPN Mata do Jequitibá 

5380,21 16,61 2434,70 110 45,25 29,09 

APE Fechos 
RPPN Mata Samuel de Paula 
REBIO Florestal do Tumbá 
ESEC Fechos 

2516,67 5,77 1706,76 17 67,82 32,83 
PAR Municipal Paredão da 
Serra do Curral 
RPPN Mata do Jambreiro 

799,51 5,45 396,28 9 49,57 0 Nenhuma 

736,42 4,47 439,12 2 59,63 32,81 RPPN Rio do Peixe 
RPPN Capitão do Mato 

 

 

Figura 06 – Mapa dos maiores fragmentos de floresta  estacional semidecidual do 
Parque Estadual Serra do Rola Moça e Zona de Amorte cimento  

A distância média entre os fragmentos localizados no interior do Parque é de 

127,93m e na ZA é de 129,02m (Tabela 9).  
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Tabela 9 - Distância do vizinho mais próximo consid erando todos os fragmentos 
de floresta estacional semidecidual do Parque Estad ual Serra do Rola Moça e 
Zona de Amortecimento 

Área  Distância (m)  

Mínimo*  Médio  Máximo  Desvio de padrão  

PESRM 15,65 127,93 496,01 129,60 

ZA 15,65 129,02 881,94 160,88 

PESRM+ZA 15,65 108,12 693,00 104,91 

* A distância mínima encontrada para as três áreas reflete a distância do pixel definido para as bases 
matriciais cujo valor é de 7m  

Áreas prioritárias para a formação de corredores ecológicos 

Quanto à identificação das áreas prioritárias para a formação dos corredores 

ecológicos observou-se que os fragmentos núcleos correspondem a 30,75%, 

as áreas classificadas como de prioridade alta equivalem a 11,94%, as médias 

a 5,01%, as baixas a 18,26% e as menos apropriadas a 26,37% (Figura 7 e 

Tabela 10). 

 

Figura 07 – Mapa de áreas prioritárias para formaçã o de corredores ecológicos 
para o Parque Estadual Serra do Rola Moça e Zona de  Amortecimento  
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Tabela 10 - Áreas prioritárias para a formação de c orredores ecológicos para 
Parque Estadual Serra do Rola Moça e Zona de Amorte cimento 

Categoria Área (ha) Porcentagem (%) 

Parque 4.013,38 7,67 

Fragmentos núcleos 16.090,23 30,75 

Alta 6.248,43 11,94 

Média 2.623,66 5,01 

Baixa 9.553,19 18,26 

Menos apropriada 13.798,93 26,37 

Total 52.327,85 100,00 
 

As regiões sudoeste, sul, sudeste e leste são as que apresentaram maior 

potencial para a formação de corredores ecológicos (Figura 7). Na região 

sudoeste é encontrado o maior fragmento núcleo e uma baixa concentração de 

áreas consideradas com alta prioridade para formação dos corredores. A 

porção sul caracteriza-se pela alta concentração de áreas classificadas com 

prioridade alta. A região sudeste destaca-se pela presença de dois fragmentos 

núcleos e média concentração de áreas com alta prioridade. Na porção leste 

observa-se a ocorrência de um fragmento núcleo e uma baixa concentração de 

áreas com prioridade alta. 

Discussão 

A ZA apresenta uma situação favorável à preservação das espécies florestais, 

pois seu percentual de remanescentes de Mata Atlântica (40,86%) é muito 

superior ao encontrado no PESRM (25,68 %) e em outras regiões do Estado de 

Minas Gerais ou até mesmo no país. O trabalho realizado por Galegari (2010) 

em Carandaí - MG, demonstra que remanescentes de floresta estacional 

semidecidual ocuparam apenas 16% da área estudada. Na porção da bacia do 

Rio Doce inserida no Estado de Minas Gerais, Hirsch (2003), verificou que 

apenas 13,88% da cobertura vegetal correspondem as tipologias desse bioma.  

Assim como Landau (2001), no Sul da Bahia, identificou que fragmentos 

florestais pertencentes a este mesmo bioma corresponderam a 15,21% da área 

de estudo. Segundo Ribeiro et al. (2009), no Brasil restam apenas 11 a 16% da 

cobertura vegetal original da Mata Atlântica. 
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A maior proporção de área remanescente de Mata Atlântica na ZA, 

provavelmente, é decorrente das características do relevo muito acidentado, 

que dificulta a ocupação da região, padrão usualmente observado em outras 

regiões montanhosas. Na área de estudo, observa-se que nas bases dos 

morros, em áreas menos declivosas, encontram-se as formações antrópicas 

como ocupação urbana e agropecuária; sendo que os topos e vertentes mais 

acidentadas dos morros e as margens dos cursos d'água estão recobertas 

pelos fragmentos de floresta estacional semidecidual. No Corredor Ecológico 

da Mantiqueira, região igualmente montanhosa, Herrmann (2011) observou que 

os remanescentes de Mata Atlântica também ocupam grandes extensões e 

correspondem a 30% da área. 

Ao analisar o número de fragmentos florestais, verifica-se que a maioria destes 

estão localizados na ZA e constituem fragmentos únicos quando considerada 

também a parte protegida no interior do PESRM. Ao somar os fragmentos 

calculados em separado para ambas as áreas, tem-se o total de 201 manchas; 

entretanto, quando as áreas são analisadas em conjunto, verifica-se que o 

número de manchas passa para 170, indicando que 31 fragmentos do Parque 

estão conectados aos fragmentos da ZA. 

A ZA também apresenta um menor grau de fragmentação florestal, comparado 

com o PESRM. Um dos índices que corrobora esse resultado é a densidade de 

fragmentos encontrada para cada 100 ha, sendo que no PESRM o valor 

encontrado é de 0,90 e na ZA de apenas 0,34. Salienta-se que este resultado 

era esperado, uma vez que no interior do PESRM as formações campestres 

são predominantes e ocupam 73,95% da área (ver capítulo 1 dessa 

dissertação). 

O percentual de áreas núcleo encontrado para a ZA foi 19,30%, sendo 

consideravelmente maior ao valor registrado para o Parque, que foi de 5,91%. 

Este resultado indica uma melhor qualidade dos ambientes florestais na ZA, 

uma vez que as áreas centrais correspondem a um habitat mais preservado 

dentro dos fragmentos. Entretanto, também indicam que os fragmentos sofrem 

efeitos de borda, principalmente, quando estão circundados por formações 

antrópicas. Na região, a agricultura (principalmente horticultura), o manejo de 
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pastagens (com ou sem prática de queimada), a ocupação urbana 

(condomínios e bairros), a presença de estradas (em especial a BR-040) e as 

áreas mineradas contribuem com o aumento dos efeitos negativos de borda 

sobre os ambientes naturais (Porfírio, 2006; ver capítulo 1 dessa dissertação). 

Embora este estudo não enfoque o efeito de borda sobre a riqueza e 

composição de espécies no PESRM e sua ZA, diversos estudos demonstraram 

como o tipo de vegetação e ou ocupação do entorno do habitat influencia no 

efeito de borda. Em Una, no sul da Bahia, observou-se que o efeito de borda 

leva ao aumento da densidade de folha no sub-bosque de 1-10m e diminuição 

da densidade de folhagem nos estratos superiores da floresta; sendo que 

várias espécies de marsupiais respondem diferentemente a estas mudanças de 

vegetação, aumentando ou diminuindo de abundância conforme os sub-bosque 

da floresta se torna mais denso e os estratos superiores menos densos (MMA, 

2005). Na Amazônia, demonstrou-se que o efeito de borda condiciona a 

mortalidade de árvores, parecendo penetrar mais nos fragmentos rodeados por 

pastagem (60-100m) do que nos fragmentos rodeados por vegetação 

secundária (40 -60 m) (Mesquita et al.,1999). 

No PESRM, o maior fragmento correspondeu a 8,31% da área, sendo que na 

ZA o maior fragmento correspondeu a 12,32%. Ao se comparar ambas áreas 

verificou-se que a ZA apresentava uma situação mais favorável à conservação. 

A maior fragmentação florestal do PESRM em relação à sua ZA também se 

reflete ao se analisar o tamanho médio dos fragmentos, sendo que na UC os 

fragmentos apresentam uma média de 28,62ha, o qual é consideravelmente 

menor que o valor encontrado para a ZA, que foi de 119,65ha. 

Os fragmentos pequenos no interior do PESRM foram mais abundantes do que 

na ZA. No interior do Parque, 69,44% dos fragmentos foram menores que 

10ha, e na ZA, esses fragmentos corresponderam a 59,39%. Salienta-se que a 

ocorrência de grande quantidade de pequenos fragmentos florestais é comum 

em paisagens de Mata Atlântica. Ranta et. al (1998), em uma área deste 

mesmo bioma, observaram que 48% dos fragmentos apresentaram área menor 

que 10ha e apenas 7% desses possuíam área maior que 100ha. No Parque 

Nacional dos Campos Gerais - PR, Almeida (2008) observou que 91,4% tinham 
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áreas inferiores a 5ha. Albanez (2000), referindo-se ao município de Ponte 

Nova-MG, registrou que fragmentos isolados na paisagem são em sua maioria 

constituídos por mata, predominando na classe de tamanho de 0 a 20ha. No 

Corredor Ecológico da Mantiqueira, Herrmann (2011), verificou que 67,73% dos 

fragmentos eram menores que 10ha. Landau (2001), no sul da Bahia, registrou 

que 94,82% dos remanescentes eram menores que 100ha. 

Nos pequenos fragmentos florestais, as populações de plantas, principalmente 

árvores, são constituídas por poucos indivíduos da mesma espécie, gerando 

percentual considerável de endogamia (cruzamento entre parentes) e alta 

probabilidade de extinção das espécies no local. Na Serra da Mantiqueira, 

Oliveira Filho et al. (2007), durante cinco anos desenvolveram um estudo que 

analisou a dinâmica da comunidade de populações arbóreas da borda e interior 

de um fragmento de floresta estacional semidecidual de 30 ha. Os resultados 

demonstraram que a comunidade arbórea não ficou estável, mesmo depois de 

150 anos da última perturbação. Verificou-se que, tanto na borda como no 

interior do fragmento, as taxas de mortalidade superaram a de recrutamento, 

as taxas de ganho superaram as perda de área basal e as distribuições de 

tamanho mudaram, devido ao declínio na densidade de árvores menores, 

sugerindo a ocorrência de efeitos de longa duração da fragmentação. 

Entretanto, para a fauna, a predominância de pequenos fragmentos na área 

pode causar consequências diferentes as populações; uma vez que a 

dificuldade de movimentação dos animais entre fragmentos é proporcional ao 

grau de isolamento destes, ao nível de resistência da matriz circundante e do 

organismo em questão. Por exemplo, se aves podem movimentar-se entre 

fragmentos mesmo em situações de conectividade reduzida, grandes 

vertebrados encontram maior resistência e pequenos mamíferos mostram 

padrões intermediários (MMA, 2005). 

Dessa maneira, pequenos ambientes naturais podem funcionar como stepping 

stones (pontos de ligação ou trampolins ecológicos), que são pequenas áreas 

de habitat dispersas pela matriz que podem, para algumas espécies, facilitar os 

fluxos entre fragmentos. Estes pequenos habitats naturais promovem aumento 

no nível de heterogeneidade da matriz e atuam como refúgio para espécies 
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que requerem ambientes particulares que só ocorrem nessas áreas (Almeida, 

2008). Assim, pequenos ambientes naturais, principalmente quando próximos 

aos grandes, cumprem funções relevantes na paisagem (Galegari, 2010). 

A distância média entre os fragmentos do PESRM foi quase igual à da ZA. Este 

resultado indica a importância da preservação das formações naturais 

localizadas na ZA, para diminuição do grau de isolamento da área, favorecendo 

a conectividade entre os fragmentos e facilitando o fluxo gênico entre as 

espécies. O fato dos cinco maiores fragmentos ocorrerem na ZA e que apenas 

uma pequena parte destes fragmentos estivessem inseridos em UCs também 

evidencia a necessidade da preservação dos ambientes naturais no entorno.  

As diversas métricas analisadas indicaram que no PESRM os remanescentes 

de floresta estacional semidecidual apresentam-se naturalmente isolados e 

fragmentados, e que a ZA encontra-se numa situação mais favorável à 

conservação das espécies florestais. Entretanto, apesar da ZA apresentar uma 

condição melhor de preservação, os resultados também indicam que os seus 

remanescentes estão sob forte pressão e, ainda evidenciam o quanto a 

preservação dos mesmos é importante para a manutenção da viabilidade 

ecológica dos remanescentes florestais localizados no interior do Parque.  

Os cinco maiores fragmentos florestais considerados como núcleos iniciais 

para a formação dos corredores representam importantes fontes de 

dispersores, polinizadores e propágulos, pois criam condições favoráveis para 

a manutenção da biodiversidade local, por meio de processos-chaves, como a 

dispersão, polinização, etc (MMA, 2005). Além disso, a relação entre a riqueza 

e a área do fragmento tem sido verificada para diferentes grupos taxonômicos 

da flora e fauna, sendo considerado o parâmetro mais importante para 

determinar a persistência de espécies sensíveis às alterações antrópicas 

(Landau, 2001). Dessa maneira, para maior efetividade do manejo do entorno 

do PESRM sugere-se que novas UCs sejam implantadas na categoria 

"fragmento núcleo", visando a preservação das áreas centrais desses 

remanescentes, diminuindo sua relação perímetro-área, tornando esses 

fragmentos mais propícios para abrigar espécies mais sensíveis (Ewers & 

Didham, 2007; Uezu & Cullen, 2012). 
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A identificação das áreas prioritárias para a formação de corredores também 

baseou-se nas APPs, pois, além de garantirem a conservação dos recursos 

hídricos com a recarga de lençóis freáticos, evitam a sedimentação dos corpos 

d'água. Podem servir também como corredores de biodiversidade, aumentando 

a conectividade da paisagem (Metzger, 2010; Uezu & Cullen, 2012) e, por 

serem legalmente protegidas, potencializam a conservação dos ambientes 

naturais encontrados nessas áreas. Assim, recomenda-se que as áreas de 

reserva legal das propriedades rurais sejam alocadas próximas à categoria 

"alta” prioridade, visto que junto às APPs essas reservas formariam corredores 

mais largos, com menos efeito de borda e, portanto, mais eficientes para a 

movimentação da fauna (Uezu & Cullen, 2012).  

Baseando no conceito de que corredores ecológicos são conexões entre 

diferentes ambientes e (ou) fragmentos florestais que permitem o fluxo gênico 

entre populações silvestres, minimizando o isolamento causado pela 

fragmentação (MMA, 2005); considerando que a área de estudo apresentou 

uma composição formada por fitofisionomias do Cerrado e da Mata Atlântica; e 

que as diversas atividades antrópicas desenvolvidas na área causam impactos 

negativos aos diversos ambientes (Porfírio, 2006; ver capítulo 1 dessa 

dissertação); optou-se pela proposição de corredores heterogêneos, 

compostos por formações florestais e campestres.  

As regiões identificadas com maior potencial para formação de corredores 

foram a sudoeste, sul, sudeste e leste. Na região sudeste encontra-se o maior 

fragmento núcleo da ZA de amortecimento, aspecto que, por si só, potencializa 

a formação do corredor. Salienta-se que apesar da baixa concentração das 

áreas com prioridade alta, as mesmas situam-se em locais que promovem a 

conectividade do Parque com o fragmento núcleo. As pressões antrópicas 

registradas na região caracterizam-se pela presença de pastagens, floresta 

estacional semidecidual alterada (condomínios de Casa Branca) e áreas de 

mineração. 

Na região sul foi encontrada a maior concentração de áreas com prioridade alta 

para formação de corredores, este resultado é explicado pela presença da APP 

de topo da Serra da Moeda, a qual encontra-se recoberta, predominantemente, 
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por formações naturais.  Corroborando este resultado tem-se a proposta para 

criação da RPPN da Serra da Moeda (IEF, 2008), a qual seria implantada nesta 

mesma região. A pesar de apresentar grande potencial, é importante ressaltar 

que essa região encontra-se circundada por diversas formações antrópicas 

como: a área urbana (ex. BR-040, bairro Jardim Canadá e condomínio Retiro 

das Pedras) e áreas de mineração; as quais funcionam como barreiras 

dificultando a conexão dessa região com os fragmentos núcleo da ZA. 

Na região sudeste são encontradas várias UCs e os dois fragmentos núcleos 

registrados estão conectados por áreas consideradas com prioridade alta. 

Dentre os usos antrópicos registrados na região tem-se extensas áreas de 

mineração, com a ocorrência de floresta estacional semidecidual alterada (ex. 

condomínios em São Sebastião das Águas Claras), reflorestamentos de 

eucalipto e áreas urbanas (ex. BR-040 e condomínios Miguelão, Morro do 

Chapéu, etc.) (IEF, 2008).  

A porção leste também merece destaque, pois, apesar de apresentar uma 

baixa concentração de áreas com "alta" prioridade para a formação dos 

corredores, nessa região foi encontrado um dos fragmentos núcleo da ZA, o 

qual parte encontra-se protegido por duas UCs. Ressalta-se que este 

fragmento apresenta-se circundado por áreas urbanas (ex. Belo Horizonte, 

Nova Lima e condomínios) e mineradas.   

Por fim, espera-se que a indicação desses corredores ecológicos possa 

contribuir para a adoção de ações que visem o manejo adequado dos 

ambientes naturais localizados na ZA, aumentando a viabilidade a longo prazo 

dos ambientes do PESRM e ainda contribuindo para a conservação da 

biodiversidade regional. 
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Conclusão Geral 

Através da análise de composição da paisagem do PESRM e sua ZA foi 

possível concluir que os ambientes naturais ainda são predominantes na ZA, 

mas que as diversas atividades antrópicas desenvolvidas na área promovem a 

diminuição de ambientes específicos e, ainda, contribuem para alteração da 

qualidade de outros. 

A configuração espacial dos remanescentes de floresta estacional 

semidecidual indicou que no interior do PESRM os fragmentos florestais 

apresentam-se naturalmente isolados, sendo que alguns apresentam-se 

conectados diretamente com os localizados na ZA. Observou-se que a ZA 

encontra-se numa situação mais favorável à conservação das espécies 

florestais, mas que os seus fragmentos estão sob forte pressão. Juntos esses 

aspectos, evidenciam quanto a conservação dos fragmentos de floresta 

estacional semidecidual da ZA é importante para a manutenção dos 

remanescentes localizados no interior do Parque.  

Como continuidade desse trabalho sugere-se que estudos sobre a 

conectividade funcional sejam realizados, tendo em vista à necessidade da 

conservação de espécies endêmicas, raras e/ou ameaçadas registradas na 

área. Salienta-se que, futuramente, essas espécies terão seus status de 

conservação ainda mais comprometidos, em decorrência da forte pressão aos 

ambientes naturais causada pelo desenvolvimento de diversas atividades 

antrópicas na região. 

Considerando que a diminuição e alteração dos ambientes naturais é a 

principal ameaça à conservação da biodiversidade torna-se essencial a adoção 

de ações que auxiliem na manutenção desses ambientes na área. Dessa 

maneira, com a identificação das áreas prioritárias para a formação dos 

corredores ecológicos espera-se que este estudo possa contribuir para tomada 

de decisões quanto ao manejo adequado do uso e ocupação do solo na ZA do 

PESRM. 

 


