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ESTUDOS DA FRAGMENTAÇÃO DA PAISAGEM NA DEFINIÇÃO DE ÁREAS 

PRIORITÁRIAS PARA A RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA 

HIDROGRÁFICA DO RIO BURANHÉM 

 

RESUMO 

 

Os remanescentes florestais que ainda compõem a bacia hidrográfica do Rio Buranhém, 

atualmente 18,44%, vêm sofrendo considerável degradação ambiental devido à substituição 

da cobertura vegetal original por pastagens, que ocupam 71,22% da área da bacia. Dessa 

forma, este trabalho teve como objetivo principal identificar áreas prioritárias para 

recuperação ambiental na bacia, a partir da análise dos atributos físico-ambientais, 

hidrografia, relevo, declividade, substrato rochoso, solo e formas de uso e ocupação do solo, 

demonstrando assim que a bacia em estudo caracteriza-se como uma área bastante 

heterogênea. Também foram analisados os fragmentos florestais da bacia, utilizando as 

métricas da Ecologia da Paisagem, através da extensão Patch Analyst, onde foram 

identificados 1923 fragmentos, dentre eles, 56% correspondem a fragmentos variando entre 3 

a 10ha e que possuem formas irregulares contribuindo assim para um maior efeito de borda. 

Após a análise geral, foi feita a definição e caracterização das Unidades Geoambientais, onde 

foram identificadas 10 unidades, e além disso fez-se a delimitação das Areas de Preservação 

Permanentes, que ocupam 13,15% em relação a área da bacia, a fim de caracterizar a real 

situação encontrada das Areas de Preservação Permanente nas unidades. Desta forma foi 

possível identificar que, dentre as referidas áreas, as de faixa marginal a corpos d água e as 

nascentes, são as que mais merecem destaque, devido ao seu uso intensificado por pastagens, 

devendo ser priorizadas a fim de contribuir para uma maior conectividade.   

 

 

Palavras-chave: Fragmentação, Unidades Geoambientais, Áreas prioritárias. 
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STUDIES OF LANDSCAPE FRAGMENTATION IN THE DEFINITION OF 

PRIORITY AREAS FOR ENVIRONMENTAL RECOVERY OF THE RIVER BASIN 

BURANHÉM 

 

ABSTRACT 

 

The forest remnants that still make up the watershed of the Rio Buranhém, currently 18.44%, 

have suffered considerable environmental degradation due to replacement of original 

vegetation by pastures, occupying 71.22% of the basin area. By these factors, this study aimed 

to identify priority areas for environmental restoration in the basin, from the analysis of the 

physical environmental attributes, hydrography, relief, steepness, bedrock, soil and forms of 

use and occupation of land, demonstrating so the study watershed is characterized as a very 

heterogeneous area. Forest fragments in the basin were also analyzed using the metrics of 

Landscape Ecology, by extension Patch Analyst where 1923 fragments were identified, 

among them 56% are fragments ranging from 3 to 10 ha and have irregular shapes thus 

contributing to greater edge effect. After the general analysis was made the definition and 

characterization of Geoenvironmental units where 10 units were identified, and in addition 

became the delimitation of Areas of Permanent Preservation, occupying 13.15% compared to 

the watershed area in order to characterize the real situation encountered Areas of Permanent 

Preservation units. It was then possible to identify that among these areas, the marginal water 

strams and springs range, are more deserve mention because of its intensified by pasture use, 

should be prioritized in order to contribute to greater connectivity . 

 

 

 

Palavras-chave: Fragmentation, Geoenvironmental Units, Priority Areas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O homem, desde épocas remotas tem agido como agente modificador do ambiente em 

que habita, destacando, entre as principais causas dessa transformação, o uso desordenado do 

solo que, consequentemente, intensifica o processo de fragmentação da cobertura vegetal 

natural (DEAN, 1997).  Nesse contexto, tendo a bacia hidrográfica como uma unidade de 

planejamento, é imprescindível conhecer as suas formas de uso do solo e de cobertura vegetal, 

bem como a dinâmica de transformação de sua paisagem. Estas transformações podem ser 

avaliadas sob diferentes pontos de vista no contexto da Ecologia da Paisagem, a fim de 

garantir a manutenção da estrutura e dos processos fundamentais para a manutenção da 

qualidade ambiental. 

De forma geral, a fragmentação dos remanescentes florestais em uma bacia hidrográfica 

contribui para a diminuição de sua qualidade ambiental, marcada pela intensificação de 

processos erosivos e perda de qualidade da água, em função de modificações nas 

características naturais de uso e ocupação do solo.  

No contexto do presente trabalho, a região onde se encontra a BHRB – Bacia 

Hidrográfica do Rio Buranhém destaca-se como um dos polos de desenvolvimento do estado 

da Bahia, abrangendo áreas dos municípios de Guaratinga, Eunápolis e Porto Seguro. Os 

remanescentes florestais que compõem a BHRB vêm sofrendo considerável degradação 

ambiental devido à substituição da cobertura vegetal original por monoculturas e pastagens. 

De acordo com Ribeiro (2012), a BHRB apresenta cerca de 74,88% de sua área coberta por 

atividades antrópicas, a exemplo, de pastagens, agriculturas, monoculturas, cabruca e áreas 

urbanizadas, enquanto que apenas 18,44% apresenta cobertura vegetal natural em diferentes 

estádios sucessionais. Em decorrência dessas modificações, o processo de fragmentação 

florestal se intensifica interferindo na dinâmica natural dos atributos ambientais, a exemplo, 

de reflexos na qualidade da água e processo erosivos, especialmente em áreas consideradas 

prioritárias para conservação. Soma-se a este cenário, principalmente nas áreas urbanizadas, o 

lançamento de resíduos oriundos de esgotos domésticos e industriais na rede de drenagem. 

Assim, a utilização dos conceitos da Ecologia da Paisagem pode contribuir, para o 

entendimento da modificação no ambiente, permitindo determinar os efeitos da fragmentação 

e definir áreas prioritárias para recuperação, a fim de resgatar a qualidade ambiental dos 

ecossistemas presentes na BHRB. 
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Do exposto, este trabalho possui o objetivo de identificar áreas prioritárias para 

recuperação ambiental na Bacia Hidrográfica do Rio Buranhém a partir da análise dos 

atributos físico-ambientais, da fragmentação dos remanescentes florestais e das formas de uso 

e ocupação do solo presentes. Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 

 Elaborar, em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas, um banco de 

dados digital da área contendo informações dos atributos físico-ambientais, a 

exemplo, de características do substrato rochoso, solos, relevo e recursos hídricos; 

 Aprimorar o mapeamento de uso e ocupação do solo a partir da consolidação de 

mapeamentos anteriormente realizados;  

 Analisar a fragmentação dos remanescentes florestais e as características dos seus 

fragmentos utilizando métricas da paisagem; 

 Delimitar as Áreas de Preservação Permanente - APP da bacia e analisar a atual 

situação de uso das mesmas.  

 Definir áreas prioritárias para a recuperação ambiental em APP degradada.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Bacias Hidrográficas 

 

A bacia hidrográfica pode ser definida como diz Sousa et al. (1976), como uma área 

geográfica coletora de água de chuva que, escoando pela superfície do solo atinge a seção 

considerada, ou de uma outra forma, como sendo uma unidade ecossistêmica básica, 

considerando todos seus elementos bióticos e abióticos compreendidos na sua área de 

abrangência, conforme Borman e Linkens (1979 apud OLIVEIRA 2002), ou ainda de acordo 

com Guerra e Cunha (1996), como um conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus 

afluentes, devendo incluir também uma noção de dinamismo, por causa de modificações que 

ocorrem nas linhas divisoras de água sob o efeito dos agentes erosivos, alargando ou 

diminuindo a área da bacia. 

Guerra e Cunha (1996), afirmam que as bacias hidrográficas são consideradas ótimas 

unidades de gestão, pois, é possível acompanhar as mudanças introduzidas pelo homem e as 

respectivas respostas da natureza. 

Considerando deste modo uma bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento 

ambiental, pode-se resgatar, nos princípios da Ecologia da Paisagem, os meios para 

compreender as transformações que ocorrem no espaço, tomando como análise a 

complexidade da atividade humana, levando em consideração que em sua essência, ela traz os 

atributos bióticos e abióticos diversos interdependentes. Esta interdependência pode possuir 

maior ou menor grau de vunerabilidade, e se expressa na qualidade ambiental dos lugares, 

condição resultante minimamente da perda dos padrões de uso do solo, da água, do ar, da 

existência ou não de resíduos e da perda do estado de conservação ou do grau de degradação 

da natureza (SOUZA, 2000).  

Dessa forma, a grande vantagem na utilização do planejamento territorial por bacias 

hidrográficas e, consequentemente, o grande significado para fins urbanos está relacionado 

basicamente às condições de abastecimento de água, pois através do monitoramento e 

controle dos efeitos ambientais a jusante da bacia será possível a conservação das condições 

naturais e da qualidade ambiental (SOUZA, 2000). 

Assim, nos estudos das bacias hidrográficas, o solo, a vegetação e a água são elementos 

imprescindíveis, pois o conhecimento das relações existentes entre si e com outros atributos, 

permite que possam perceber como os mesmos podem interferir na dinâmica de uma bacia 
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hidrográfica e, consequentemente contribuir para intensificar ou reduzir o processo de 

degradação ambiental (SOUZA, 2000). 

O manejo de bacias hidrográficas é definido como o método de organizar e orientar o 

uso da terra e os outros recursos naturais, a fim de produzir bens e serviços, sem destruir ou 

afetar adversamente o solo e a água (BORMANN, B.T.; BROOKES, M.H.; FORD, 

E.D.,1994). Este manejo visa à interação do uso do solo, vegetação, água e outros recursos 

presentes aumentando assim a disponibilidade e a qualidade de água em uma bacia 

hidrográfica (LIMA, 1986). 

 

2.2 Ecologia da Paisagem 

O conceito inicial de Ecologia da Paisagem foi idealizado em 1935 por Carl Troll, que 

em 1939, a definiu como sendo o estudo dos relacionamentos físico-biológicos que conduzem 

as diferentes unidades espaciais de uma região (LORINI; PERSON, 2001). Ele entendiam a 

Ecologia da Paisagem como o resultado da união entre a Geografia e a Biologia 

(CHRISTOFOLETTI, 1999). 

 Alguns autores determinaram conceitos a partir dessa definição inicial, considerando a 

Ecologia da Paisagem como uma configuração particular da topografia, da cobertura vegetal, 

do uso do solo, os quais delimitam algumas coerências dos processos naturais, culturais e 

atividades humanas. Haber (1990), afirma que a Ecologia da Paisagem surge como uma parte 

da terra na qual distingui-se ao nosso redor, sem fixar-se num único artifício (FARINA, 1998 

apud VALENTE, 2001). 

Para O’Neil et al. (1988), a Ecologia de Paisagem é o estudo dos padrões espaciais do 

ecossistema. Para Naveh e Lieberman (1994), trata das inter-relações entre o homem e a 

ampla paisagem que ele ocupa. 

Conforme coloca Metzger (2001, pg. 1), a paisagem pode ser definida como um 

“mosaico heterogênio formado por unidades interativas, sendo esta heterogeneidade para 

pelo menos um fator, segundo um observado e uma escala de observação”. Uma paisagem 

fragmentada, de acordo com Metzger e Décamps (1997), pode manter diversas populações de 

forma sustentável, dependendo de sua configuração espacial. No entanto, a partir de um 

determinado grau de fragmentação, os seus efeitos se tornam muito intensos e a restauração 

passa a ser essencial para a manutenção da diversidade biológica. 

Na finalidade de mitigar os efeitos negativos do uso antrópico do solo e desenvolver 

uma estratégia ecológica para um desenvolvimento cultural coeso para o futuro são utilizados 
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os conceitos de Ecologia da Paisagem, que tem como objetivos básicos o uso sustentável, o 

controle do aumento populacional e a redução da expansão urbana, a regulação da intensidade 

do uso do solo, a diminuição do lixo e a preservação dos elementos naturais (POLETTE, 

1997). 

A Ecologia da Paisagem leva em consideração, três características da paisagem: 

estrutura; função e mudanças. A estrutura refere-se à relação espacial entre diferentes 

ecossistemas ou elementos presentes na paisagem; a função refere-se à interação entre os 

elementos espaciais; e as mudanças, referem-se a alterações na estrutura e função de mosaicos 

ecológicos ao longo do tempo (FORMAN; GODRON, 1986 apud RUDOLPHO, 2012). 

 

2.2.1 Fragmentação Florestal 

 

De acordo com Cerqueira et al. (2003), a ação humana tem resultado em um grande 

número de problemas ambientais dentre eles pode-se destacar a fragmentação de 

remanescentes florestais.  A fragmentação nada mais é que o processo de dividir um todo em 

várias partes, ou seja, é a divisão em partes de certa unidade do ambiente, partes estas que 

passam a ter condições ambientais diferentes em seu entorno. É o que vem acontecendo com 

muitos habitats naturais em que o processo global de fragmentação tem sido a mais profunda 

alteração causada pelo homem, o que torna esses hábitas em paisagens semelhantes a um 

mosaico, composto por manchas isoladas de habitats originais, denominados fragmentos. 

Segundo Constantino et al. (2003), é importante distinguir que os fragmentos podem ser 

produzidos por processos naturais e por ação humana. Aqueles fragmentos considerados 

naturais podem ser utilizados como modelos para estudos, como também ser considerados 

prioritários para conservação devido a presença de espécies endêmicas. Os fatores e processos 

que produzem fragmentos naturais são: flutuações climáticas, heterogeneidade de solos, 

topografia, processos de sedimentação e hidrodinâmica em rios e no mar, processos 

hidrogeológicos, entre outros. Esses fatores podem agir isoladamente ou combinados. 

Conforme Harisson (1988), existem três principais categorias de mudanças que tem se 

tornado frequentes nas florestas, que são: 1) a redução na área total da floresta; 2) a conversão 

de florestas, naturalmente estruturadas, em plantações e monoculturas e, 3) a fragmentação 

progressiva de remanescentes de florestas naturais em pequenas manchas, isoladas por 

plantações ou pelo desenvolvimento agrícola, industrial ou urbano. 

Segundo Constantino et al. (2003) e Fiszon et al. (2003), a configuração atual da 

ocupação e o efeito do padrão histórico, bem como características socioeconômicas 
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resultaram em pressões e medidas conservacionistas que contribuíram para a atual 

configuração da paisagem frente as adversidades de sobrevivência encontradas atualmente, 

pode-se considerar um vasto rol de fatores impactantes no processo de fragmentação 

decorrentes desses efeitos, sendo que em quase todos eles são identificados conexões com 

atividades e políticas econômicas como a caça, exploração agropecuária, queimadas, extração 

vegetal, lazer, urbanização e a implantação de infraestrutura de transportes, energia e 

saneamento. 

 Com o processo da fragmentação os processos biológicos são alterados, o que implica 

em uma série de efeitos, como o depauperamento da diversidade, os sistemas ecológicos são 

simplificados, a perda de vários serviços ambientais prestados pelo ecossistema como 

exemplo a diminuição dos estoques pesqueiros das águas interiores e alterações nos regimes 

hídricos (CERQUEIRA et al., 2003). Além disso, a substituição da vegetação arbórea nativa 

por coberturas herbáceas ou espécies de pastagens contribuem para a redução significativa da 

evapotranspiração e aumentam o escoamento superficial, conseqüentemente a erosão 

aumenta, contribuindo para o transporte de matéria particulada para os recursos hídricos 

(SAUNDERS et al., 1991). 

Essas alterações demonstram o que descreve Pellegrino et al. (2006) sobre a Ecologia da 

Paisagem como sendo a ciência que estuda os processos de fragmentação, isolamento e 

conectividade realizados pelo homem nos ecossistemas naturais, para investigar a influência 

de padrões espaciais sobre os processos ecológicos. Dentro da Ecologia de Paisagem os 

fragmentos de determinada unidade de paisagem são chamados de manchas, enquanto o 

substrato dominante onde estas manchas estão inseridas é chamado de matriz. 

 O fragmento é o elemento básico que forma a paisagem e pode ser definido como uma 

superfície não-linear que difere aparentemente de outras ao seu redor. Estas variam 

grandemente quanto ao seu tamanho, forma, tipo, heterogeneidade e características de borda. 

É importante ressaltar que estas estão sempre dentro da matriz, uma área de entorno que 

possui uma estrutura e composição de espécies diferentes (FORMAN; GODRON, (1986 apud 

RUDOLPHO, 2012). 

Com relação a matriz, Pollete (1997) ressalta que é o mais extenso e conectivo tipo de 

elemento da paisagem, e que possui o papel predominante da dinâmica da mesma. A matriz 

difere do fragmento, pois é muito maior na área total. Metzger (2001) coloca que essa unidade 

por recobrir a maior parte da paisagem pode ser reconhecida, ou por ter maior grau de 

conexão de sua área. Resumindo a matriz é o elemento que tem domínio ou controle sobre a 
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dinâmica da paisagem. Em geral é reconhecida pelo predomínio de área ocupada no espaço, 

com menor grau de fragmentação (SANTOS, 2004).  

Numa paisagem é necessário que se analise a importância da conectividade de 

fragmentos numa matriz. De acordo com FORMAN; GODRON (1986 apud RUDOLPHO, 

2012) quando um elemento da paisagem é perfeitamente conectado com outro, ele pode ser 

considerado a matriz. Portanto, é importante começar a análise de uma paisagem 

identificando cada elemento presente antes de decidir qual elemento é a matriz e que tipo de 

elemento são os fragmentos e corredores. 

De forma geral, a aplicação da Ecologia de Paisagem permite que as espécies 

estabelecidas nos fragmentos verdes urbanos possam se interligar a outros fragmentos, 

permitindo recolonizações de manchas e corredores degradados, evitando as extinções locais. 

Na região do sul da Bahia pode-se citar alguns estudos já realizados com base na análise 

da fragmentação da paisagem, a exemplo de Moraes et al. (2012), que analisam a 

fragmentação da paisagem na Bacia Hidrográfica do Rio Almada, composta pela matriz de 

cabruca, pastagens e fragmentos florestais, assim como Gomes et al. (2012), que identificam 

nos seus estudos de planejamento da paisagem no Mini Corredor Ecológico PESC – Boa 

Esperança, Ilhéus,BA, a matriz predominante de cabruca.  

Na área da BHRB a paisagem é bastante heterogênea predominando a pastagem como 

sua matriz. Isso pode ser constatado no Monitoramento independente da cobertura florestal 

das bacias setentrionais do extremo sul da Bahia (RIBEIRO, 2012), em que a mudança da 

paisagem é verificada ao longo dos anos, constatando assim o processo de fragmentação 

florestal.  

 

2.2.2 Estrutura da Paisagem 

 

Segundo Turner (1989), a estrutura da paisagem pode ser identificada e quantificada de 

diversas maneiras de acordo com a influência entre os elementos da paisagem que são 

resultados das complexas interações entre as forças físicas, biológicas e sociais da natureza e 

os processos ecológicos.  

A estrutura da paisagem é composta por três tipos de elementos, como já foi dito: 

manchas, corredores e matriz (Figura 01). As manchas são superfícies homogêneas, não 

lineares, que se difere em aparência de seu entorno; os corredores são faixas estreitas e longas 

que se diferem dos lados adjacentes; e a matriz é o elemento paisagístico predominante da 
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paisagem, com maior extensão e de maior conectividade (FORMAN, 1995 apud SANTOS, 

2003). 

Estes elementos podem ser naturais ou antrópicos, e constituem a base para o 

planejamento da paisagem, uma vez que podem revelar não só os processos que estão 

ocorrendo, mas também refletir os processos que determinaram o seu desenvolvimento 

(FORMAN, 1995 apud SANTOS, 2003). 

 

 
Figura 01 – Representação dos elementos que compõem a estrutura da paisagem. Fonte: Adaptado de FISRWG, 

1998, p.5. 

 

Manchas ou fragmentos  

De acordo com Forman e Godron (1986 apud VALENTE, 2001), os fragmentos são 

superfícies não lineares que estão inseridas na matriz e diferem em aparência do seu entorno, 

variam em tamanho, forma, tipo de heterogeneidade e limites. São considerados como os 

menores elementos individuais observáveis na paisagem, de acordo com a escala de detecção 

e observação, são designados, na bibliografia internacional, frequentemente como patch 

(LANG; BLASCHKE, 2009). 

A fragmentação é um processo que leva ao atrito das manchas de hábitat natural. Inicia-

se com a criação de pequenas manchas que são incompatíveis com os processos naturais 

existentes no hábitat original. As manchas aumentam de tamanho até se fundir com 

semelhantes formas vizinhas e começam a isolar a paisagem original. A fragmentação ocorre 
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então quando a distância entre as manchas isoladas de hábitat aumenta. Seu tamanho diminui 

gradualmente, o que leva à perda total das manchas de hábitat original (AYAD, 2004). 

Segundo Forman e Godron (1986 apud VALENTE, 2001), as manchas variam em 

origem, tamanho e forma. Quanto à origem, os autores reconhecem cinco tipos básicos de 

manchas: manchas de distúrbio, manchas remanescentes, manchas de recursos ambientais, 

manchas de regeneração e manchas introduzidas. 

As manchas de distúrbios são causadas por uma pequena área de perturbação na matriz. 

Manchas remanescentes são aquelas que resistiram a um ambiente repleto de perturbação, por 

exemplo, remanescentes de vegetação nativa em campos cultivados. Manchas de recursos 

ambientais são áreas que se destacam por uma qualidade ambiental excepcional dentro do 

contexto em que está inserida. Manchas de regeneração ocorrem de maneira semelhante aos 

remanescentes, mas com origem diversa, sendo um local de perturbação que ficou livre, 

permitindo a sucessão da vegetação. E as manchas introduzidas representam uma cobertura 

originada de um uso humano da paisagem, por exemplo, as construções e plantações 

(FORMAN; GODRON, 1986 apud RUDOLPHO, 2012). 

Diante do histórico de ocupação da BHRB os tipos de manchas que predominam a área 

sãoo do tipo de remanescentes. 

As manchas podem ser divididas em duas partes: interior e borda. A borda é a porção 

mais externa da mancha, cujo ambiente se difere do interior. Bordas largas são mais 

eficientes, enquanto bordas estreitas e compridas podem prejudicar o fluxo de nutrientes 

(RUDOLPHO, 2012). 

O tamanho e a forma das manchas são fundamentais para os processos ecológicos. 

Manchas maiores possuem mais espécies, principalmente aquelas mais sensíveis a alterações, 

localizadas em seu interior, enquanto que manchas pequenas e estreitas são formadas 

praticamente por ambientes de borda (RUDOLPHO, 2012). 

 

Corredores  

Os corredores são estreitas faixas, naturais ou antrópicas, que diferem da matriz em 

ambos os lados. A grande maioria das paisagens são, ao mesmo tempo, divididas e unidas por 

corredores (FARINA, 1998 apud VALENTE, 2001). 

A manutenção e a implantação de corredores, com vegetação nativa, são consideradas 

por Metzger et al. (1999), como uma das formas de amenizar as perdas causadas pela 

fragmentação, com a finalidade de favorecer o fluxo gênico entre os fragmentos florestais e 

servir como refúgio para a fauna. 
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As conexões entre os fragmentos de hábitat são propiciadas pelos corredores ecológicos 

que são de grande importância para as dinâmicas das populações silvestres, pois do fluxo 

gênico entre subpopulações depende a manutenção da variabilidade genética da população 

regional (FORMAN,1995 apud SANTOS, 2003). Assim sendo, a conectividade entre 

fragmentos promove mais ganhos do que problemas para uma efetiva ação de conservação da 

biodiversidade (CAMPOS, 2003). 

Neste contexto, Fonseca et al. (2001), afirmam que as várias abordagens que existem 

para a manutenção da biodiversidade, uma das mais promissoras para um planejamento 

regional é a implantação de corredores ecológicos.  

Segundo Muchailh (2007), os corredores constituem-se um importante instrumento de 

planejamento ambiental, no sentido de potencializar a cooperação entre as diversas esferas de 

governo e segmentos da sociedade civil com objetivo de buscar a conciliação entre a 

conservação da biodiversidade e o desenvolvimento socioeconômico. 

O Corredor Central da Mata Atlântica – CCMA, está localizado nos estados da Bahia e 

Espírito Santo, ao longo da costa atlântica, estendendo-se por mais de 1.200 km no sentido 

norte-sul. Este Corredor, além dos ecossistemas terrestres, engloba ainda ecossistemas 

aquáticos de água doce, bem como marinhos, dentro da plataforma continental. Está inserido 

no bioma Mata Atlântica, ocupando uma área de aproximadamente 213 mil km².  A porção 

marítima compreende cerda de 80 mil km² e a terrestre 133 mil km². A porção terrestre é 

composta por mais de 95% de terras privadas, estando o restante ocupado por unidades de 

conservação federais, estaduais e municipais, bem como terras indígenas. A BHRB em sua 

porção leste está inserida no CCMA (CCMA, 2013). A quase totalidade dos remanescentes 

florestais pertence a particulares e estão, em geral, sob ameaça de alguma forma de 

exploração ou mesmo de desflorestamento.  

Atualmente, cerca de 90% do Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA) é composto 

por pequenos fragmentos distribuídos ao longo da matriz da paisagem. Estes fragmentos 

apesar de ainda conterem grande riqueza biológica devido aos efeitos da fragmentação serem 

silenciosos, os mesmos podem estar progressivamente sofrendo extinção (VIANA, 2011).  

 

Matriz 

A matriz é o elemento mais extenso e com maior conectividade, desempenhando um 

papel principal no funcionamento da paisagem (fluxos de energia, materiais e espécies) 

(MCGARIGAL; MARKS, 1995 apud RUDOLPHO, 2012). 
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Para a sua definição, devem ser consideradas as seguintes características: a) a matriz é o 

elemento da paisagem com a maior área; b) é o elemento mais conectado da paisagem; c) 

exerce um maior controle no fluxo de energia e na dinâmica da paisagem (FORMAN; 

GODRON, 1986 apud RUDOLPHO, 2012). Dois conceitos estão diretamente relacionados 

com a matriz: a porosidade e a conectividade. A porosidade consiste na medida da densidade 

das manchas numa paisagem. Quanto maior o número de manchas, maior a porosidade. Já a 

conectividade estabelece o grau de percolação em uma paisagem, ou seja, o grau de facilidade 

que as espécies têm de se movimentar entre as manchas de hábitat através dos corredores 

(FORMAN; GODRON, 1986 apud RUDOLPHO, 2012).  

Conhecer os elementos de uma paisagem é, portanto, essencial para a caracterização de 

sua estrutura e para a identificação de seus padrões. Para Mcgarigal; Marks (1995 apud 

RUDOLPHO, 2012) a estrutura de uma paisagem deve ser caracterizada e ter seus padrões 

definidos com base na sua configuração e composição. A composição refere-se às feições 

associadas à presença ou ausência dos elementos na paisagem, sem considerar a sua 

distribuição e/ou localização espacial. Como variáveis importantes da composição de uma 

paisagem têm-se a área e o número de elementos que a compõem. Já a configuração refere-se 

à distribuição física ou a caracterização espacial dos elementos na paisagem. Como aspectos 

importantes à configuração têm-se o grau de isolamento dos elementos; a sua localização em 

relação a outros elementos; a vizinhança, a forma, entre outros (MCGARIGAL; MARKS, 

1995 apud RUDOLPHO, 2012). 

A qualidade da matriz diz respeito ao uso que esta submetida. Assim, quanto maior o 

contraste entre os fragmentos e a matriz, maior também será a intensidade dos efeitos de 

borda sobre a fauna e flora (SARCINELLI, 2006). 

 

 

2.2.3 Análise quantitativa da estrutura da paisagem 

Tanto a composição quanto a configuração das paisagens podem ser quantificadas. Em 

estudos de Ecologia da Paisagem essa quantificação tem levado ao aumento no número de 

medidas e programas computacionais, com a finalidade de melhor caracterizar a sua estrutura 

(RUDOLPHO, 2012). 

A quantificação da estrutura da paisagem, através de medidas da Ecologia da Paisagem, 

é pré-requisito para a análise do funcionamento e das mudanças espaciais. São úteis em várias 

situações: permitem descrever e mensurar os elementos que compõem a estrutura da 

paisagem; a comparar paisagens; identificar mudanças temporais; avaliar cenários propostos 
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durante o planejamento; relacionar padrões a funções ecológicas, entre outros. Quando 

analisadas em função do seu significado ecológico, podem fornecer informações importantes 

ao planejamento, à conservação e à preservação dos recursos naturais (LANG; BLASCHKE, 

2009). 

Segundo Lang e Blaschke (2009), a quantificação da estrutura da paisagem pode ocorrer 

em três níveis: em nível de mancha; em nível de classe; e em nível de paisagem. Medidas 

relativas a manchas quantificam suas características individuais; medidas relativas a classes 

quantificam todas as manchas de uma determinada classe; e medidas em nível de paisagem 

quantificam toda a paisagem. 

Devido à grande aplicabilidade e importância, uma variedade de medidas tem sido 

desenvolvidas, levando os autores McGarigal e Marks (1995 apud RUDOLPHO, 2012) a 

agrupá-las nas seguintes categorias: medidas de área; de densidade, tamanho e variabilidade 

das manchas; bordas; formas; área nuclear; de vizinho mais próximo; diversidade; e de 

contágio e espalhamento, conforme pode ser visto no Quadro 01. 

No presente estudo será adotada a quantificação da estrutura da paisagem, agrupando 

algumas categorias em nível de mancha e paisagem, a fim de analisar melhor os fragmentos e 

de obter informações quanto a melhor alternativa para se planejar a restauração das áreas 

fragmentadas na BHRB. 

 

Quadro 01 –Métricas de Ecologia da Paisagem gerados ao nível de classes através do Patch Analyst para os 

fragmentos florestais 

Grupo Sigla Métrica Unidade Observação 

Área CA Área da classe Hectare (ha) 
Somatório das áreas de todas as manchas ou 

fragmentos florestais presentes na área em estudo. 

Densidade 

de tamanho  

 

MPS 
Tamanho médio da 

mancha 
Hectare (ha) 

Soma do tamanho das manchas dividido pelo 

número de manchas 

NUMP Número de manchas Adimensional 
Número total de manchas na classe ou na 

paisagem 

PSSD 
Desvio padrão do 

tamanho da mancha 
Hectare (ha) Razão da variância do tamanho das manchas. 

PSCoV 
Coeficiente de variação 

do tamanho da mancha 

Porcentagem  

(%) 

Desvio padrão do tamanho da mancha dividido 

pelo tamanho médio da mancha, multiplicado por 

100. 

Borda 

TE Total de bordas Metro (m) 
Extremidade total de todas as manchas. É a soma 

de perímetro de todas as manchas. 

ED Densidade de borda m/ha 
Quantidade de extremidades relativa à área da 

paisagem. 

Forma 

MSI Métrica de forma médio Adimensional 

É igual a um quando todas as manchas forem 

circulares e aumenta com a crescente 

irregularidade da forma da mancha. 

AWMSI 
Métrica de forma de área 

média ponderada 
Adimensional 

Difere do MSI, porque manchas maiores terão 

maior peso que as menores. 

MPFD 
Dimensão fractal 

da mancha média 
Adimensional 

Os valores se aproximam de um para formas com 

perímetros simples e chega a dois quando as 

formas forem mais complexas 

Área TCA Área Central Total Hectares (ha) O tamanho total das manchas centrais. 
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Central 
TCAI 

Métrica de Área Central 

Total 

Porcentagem 

(%) 

Medida da quantidade relativa de área central na 

paisagem. 

CACoV 
Coeficiente de variação 

de área central 

Porcentagem 

(%) 

Representa a variabilidade em tamanho das áreas 

centrais disjuntas em relação à área central média. 

CASD 
Desvio Padrão de área 

central 
Hectare (ha) Raiz da variância da média das áreas centrais. 

NCA Número de áreas centrais Adimensional 
Número total de áreas centrais dentro de cada 

mancha ao nível de classe ou dentro da paisagem. 

MCA Área central média Hectares (ha) O tamanho médio das manchas de área central. 

Proximidade  

 
MNN 

Distância média do 

vizinho mais próximo 
Metros (m) 

A distância média do vizinho mais próximo é a 

média destas distâncias para classes individuais 

ao nível de classe e a distância média da classe 

vizinha mais próxima ao nível de paisagem 

Fonte: Adaptado de McGarigal e Marks (1995 apud RUDOLPHO, 2012). 

 

Métricas de Área 

As métricas de área são consideradas a base do conhecimento da paisagem. São 

utilizadas por outras métricas e são muito úteis para estudos de Ecologia, uma vez que a 

riqueza e abundância de certas espécies dependem das dimensões dos fragmentos da 

paisagem para existir (VOLOTÃO, 1998). 

A área é a medida da estrutura da paisagem mais próxima e mais difundida e, por isso, 

talvez a mais importante. A área total de uma classe é a soma de todas as áreas de manchas de 

uma determinada classe numa paisagem. A posição central do atributo espacial “área” deve 

ser considerada inteiramente relacionada à sua grande importância na Ecologia (CULLEN; 

RUDRAN; PADUA, 2004). 

Fragmentos com grandes áreas significam, para a interpretação da paisagem, áreas mais 

homogêneas, ou ainda, que sofrem pouca interferência com a ocupação ao redor (BORGES, 

2010). 

 

Métricas de Densidade de tamanho 

Os efeitos relativos a densidade de tamanho do fragmento é uma das determinantes 

importantes para a manutenção da população, pois deles dependem a sobrevivência de um 

número mínimo viável de indivíduos (População Mínima Viável-PMV) (FORMAN, 1995 

apud VERONESE, 2009). 

A PMV é o número de indivíduos capaz de manter a variabilidade genética e evitar uma 

extinção estocástica ao longo de um período relativamente extenso (VERONESE, 2009). Nos 

casos de fragmentos relativamente pequenos, as populações que deles dependem tendem a 

entrar em declínio com consequente extinção local (METZGER, 1999). 

Pode-se dizer que o tamanho dos fragmentos pode influenciar a riqueza e a abundância 

das espécies, sendo importante fator para a dinâmica populacional; e o efeito de borda, 
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intensificado pela menor área e forma irregular dos fragmentos, pode reduzir ainda mais a 

área efetiva do fragmento, por diminuir a área central (COLLI, 2005 apud SARCINELLI, 

2006).  

As métricas de densidade e tamanho são importantes por caracterizarem os fragmentos 

(número de fragmentos, tamanho médio, densidade, variação etc.) e por permitirem que se 

ordene por grau de fragmentação, heterogeneidade de fragmentos ou outros aspectos 

relacionados aos fragmentos na paisagem (VOLOTÃO, 1998).  

Essas métricas de tamanho são importantes medidas quantitativas para avaliar a 

transformação da paisagem e fragmentação (BATISNELLA; ROBESON; MORAN, 2003). 

Para Kapos (1989) apud PIROVANI (2010), o tamanho do fragmento é um fator importante 

para a dinâmica populacional e os efeitos de borda podem reduzir ainda mais a área efetiva do 

fragmento para determinadas espécies. 

 

Métricas de borda 

As medidas de borda são usualmente consideradas como representantes da configuração 

da paisagem, porém nem sempre sua distribuição espacial é explícita. Vários fenômenos 

ecológicos se caracterizam pela quantidade total de bordas, tornando-a num importante 

aspecto a ser estudado (MCGARIGAL; MARKS, 1995 apud RUDOLPHO, 2012). 

As bordas podem ser entendidas como áreas de contato entre diferentes unidades de 

paisagem (ex. entre uma mancha florestal e uma mancha urbana), nas quais a intensidade dos 

fluxos muda de forma brusca (FORMAN, 1995 apud SANTOS, 2003). Como a transição 

entre a mancha florestal e a mancha urbana é muito abrupta, cria uma borda que expõe a 

floresta às condições encontradas na matriz adjacente (efeito de borda), ocasionando 

mudanças microclimáticas, como aumento da temperatura e ressecamento, acarretando 

alterações maléficas na composição de espécies e na estrutura da vegetação. Quanto maior for 

o contraste estrutural entre habitats adjacentes, mais intenso será o efeito de borda 

(PRIMACK; RODRIGUES, 2001). 

O cálculo da área sob o efeito de borda é realizado atribuindo-se uma distância linear, 

considerada de fora para dentro da mancha. A distância ou profundidade da borda a ser 

atribuída a uma mancha dependerá das condições do meio, assim como das espécies e dos 

fatores ecológicos considerados (METZGER, 1999). 

O comprimento total de borda e a densidade das bordas estão entre as medidas que 

podem ser quantificadas (MCGARIGAL; MARKS, 1995 apud RUDOLPHO, 2012). 
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Métricas de Forma 

Com relação à forma, os remanescentes florestais apresentam vulnerabilidade devido a 

sua forma irregular, estando mais sujeitos ao efeito de borda. O modo de distribuição das 

espécies variam muito, desde circular a longa e estreita, a Ecologia da Paisagem usa essas 

formas para obter informações sobre a dinâmica das espécies, em outras palavras, se a 

distribuição das espécies está ou não estável, expandindo-se ou em migração (FORMAN; 

GODRON, 1986 apud RUDOLPHO, 2012). 

A métrica de forma é um importante parâmetro a ser considerado, pois está diretamente 

relacionado ao efeito de borda, determinando o grau com que esse efeito age sobre o 

fragmento e a maior ou menor influência dos fatores externos sobre a sua biodiversidade 

(PIRES; CASTRO; PRETTE, 1999). 

 

Métricas de área central 

As medidas de área central refletem tanto a composição quanto a configuração da 

paisagem. Com medidas de área central podem-se obter várias métricas, como: área central 

das manchas, número de áreas centrais; percentagem de áreas centrais na paisagem, entre 

outros (MCGARIGAL; MARKS, 1995 apud RUDOLPHO, 2012). 

A área central é definida como a área interna de uma mancha separada da borda por 

uma distância pré-estabelecida. Ou seja, ela estima a área total do habitat preservado dentro 

das manchas, sem interferência da matriz (RUDOLPHO, 2012). 

Segundo especialistas, a área central tem sido considerada mais apropriada para medir a 

qualidade do habitat do que a área da mancha em si, pois ela é afetada pela forma da mancha. 

Uma mancha pode ser grande o suficiente para ser habitada por uma espécie, mas pode não 

conter área central suficiente para comportar tal espécie (MCGARIGAL; MARKS, 1995 apud 

RUDOLPHO, 2012). 

 

Métricas de Proximidade  

Tanto o tamanho de um fragmento de hábitat, quanto a posição relativa a outro 

fragmentos, irão definir a riqueza de espécies presentes no fragmento e o tamanho das 

populações existentes (BEZERRA, 2010). 

Outra determinante para auxiliar nos processos de fluxo gênico é a disposição dos 

fragmentos dentro da matriz da paisagem. A proximidade dos fragmentos pode facilitar muito 

a dispersão e o fluxo, agindo como componente da dinâmica de populações. É também 
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importante para os processos ecológicos, e tem implícito em seus resultados o grau de 

isolamento dos fragmentos (BEZERRA, 2010). 

Segundo Metzger (2007), a riqueza de espécies está relacionada com a área dos 

fragmentos, porém está fortemente associada à proporção de mata numa vizinhança e à 

conectividade florestal do fragmento. Ou seja, as espécies respondem mais a características da 

paisagem (proporção de mata, conectividade) do que ao tamanho do fragmento, indicando que 

a permanência de algumas espécies nos fragmentos depende do tipo de entorno. 

 

2.3 Aplicações de geotecnologias na Ecologia da Paisagem 

As geotecnologias abrangem a utilização de um conjunto de recursos e ferramentas 

computacionais e metodológicos para o cumprimento de suas funções destacando a tomada de 

decisão.  

O Geoprocessamento, segundo Câmara et. al. (2001), pode ser definido como a 

disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e computacionais para o 

tratamento da informação geográfica, e tem influenciado de maneira crescente as mais 

diversas áreas. Com a utilização do geoprocessamento as imagens provenientes do 

sensoriamento remoto podem obter propriedades cartográficas (coordenadas geográficas), 

permitindo a medição de áreas, perímetros, distâncias e o mapeamento de temas diversos 

(JACINTHO, 2003).  

O Geoprocessamento trata das diversas técnicas empregadas na coleta, armazenamento, 

processamento, análise e representação de dados com expressão espacial, isto é, possíveis de 

serem referenciados geograficamente (VETTORAZZI, 1996). É de grande utilidade na busca 

de soluções de problemas ambientais e para tomada de decisões de acordo com as alternativas 

apresentadas. 

Dessa forma, segundo Câmara (1995), o uso do geoprocessamento se dá por meio de 

aplicativos computacionais específicos, os Sistemas de Informações Geográficas - SIG, os 

quais  podem ser utilizados em pelo menos três formas:  

 Como ferramenta de produção de mapas;  

 Como suporte para a análise espacial de fenômenos e;  

 Como banco de dados geográficos  

Os SIG constituem conjuntos interativos de subsistemas orientados à organização da 

informação espacial com o objetivo de subministrar elementos de apoio à tomada de decisões 

(SANTOS, 2001).  Esses sistemas permitem a manipulação dos dados de diversas fontes 
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como mapas, imagens e cadastros, permitindo recuperar e combinar informações para efetuar 

os mais diversos tipos de análises sobre os dados (ALVES, 1990). 

O Sensoriamento Remoto é definido pelo IBGE (2001), como sendo o processo de 

aquisição de dados sobre um objeto ou cena à distância ou, mais especificamente, de obtenção 

de informações sem entrar em contato direto com a área ou fenômeno sob investigação.  Já 

Moreira (2003) o define como sendo um sistema por meio do qual se obtém informações a 

respeito dos recursos naturais renováveis e não renováveis do planeta Terra, pela utilização de 

sensores colocados em aviões, satélites ou mesmo na superfície. O enfoque maior é transmitir 

a idéia de uma nova tecnologia (conjunto de programas aplicativos e equipamentos 

computacionais) colocada à disposição do homem, para auxiliá-lo nas indagações sobre o 

manejo do meio ambiente.  

Esta ciência baseia-se em imagens coletadas de sensores localizados no espaço, que 

permanecem em órbita registrando os acontecimentos ocorridos na Terra. Isso é possível, 

porque todos os materiais presentes na superfície refletem, emitem, transmitem ou absorvem 

seletivamente a radiação eletromagnética A radiação eletromagnética só é possível graças à 

energia solar, que em sensoriamento remoto chamamos de energia radiométrica. Moreira 

(2003) relata que para o sensoriamento remoto, o Sol é base de todos os princípios em que se 

fundamenta essa tecnologia.  

Para a Ecologia da Paisagem, os SIG são uma ferramenta fundamental, pois permitem a 

manipulação de modelos e dados reais e a transferência de informações implícitas para 

análises explícitas (FARINA, 1998), como é o caso da caracterização quantitativa da estrutura 

de uma paisagem a partir de seu mapa de uso e cobertura do solo. 

O uso dessas ferramentas principalmente aplicadas ao monitoramento da cobertura 

florestal é cada vez mais frequente (USTIN, et al., 1999). Uma das técnicas utilizadas com 

assiduidade no monitoramento da cobertura florestal é a análise multitemporal de observações 

sensoriadas (LUCAS et al., 2002) que permite avaliar a evolução dos fragmentos florestais 

remanescentes e aos processos antrópicos. 

Para Turner e Carpenter (1998), estas técnicas se tornaram essenciais pelo fato de terem 

a capacidade de caracterizar no espaço e no tempo, os padrões de uso e cobertura do solo, que 

são a base para posterior quantificação da estrutura e definição dos padrões da paisagem. 

Neste trabalho será utilizado as ferramentas de SIG para identificação dos fragmentos 

florestais da BHRB, assim como, análise da estrutura dos fragmentos da bacia, através das 

métricas da paisagem, a fim de obter maior conhecimento sobre o comportamento desses 



 

 

27 

fragmentos para definir áreas prioritárias para recuperação ambiental das áreas identificadas 

na bacia. 

 

2.4 Estudos desenvolvidos sob o enfoque da Ecologia da Paisagem e da fragmentação 

florestal para a Recuperação Ambiental de Áreas degradadas 

 

Alguns trabalhos desenvolvidos no Brasil mostraram significância na aplicabilidade do 

estudo da fragmentação florestal principalmente para a definição de áreas para recuperação de 

áreas degradadas, a exemplo dos estudos desenvolvidos por Valente (2001), na Bacia do rio 

Corumbataí em São Paulo que através da análise da fragmentação foram indicadas áreas 

prioritárias para conservação e preservação ambiental. 

O trabalho desenvolvido por Smaniotto (2007) teve como objetivo realizar a 

caracterização e o diagnóstico ambiental das bacias hidrográficas do município de Getúlio 

Vargas (RS), baseada na análise qualitativa e quantitativa dos fragmentos de vegetação 

arbórea o que indicou a tendência das unidades com terreno mais declivoso apresentarem 

maior percentagem de área ocupada por vegetação arbórea, enquanto nas unidades com 

declividades menores a percentagem de vegetação arbórea encontrada foi bem menor. Esses 

resultados poderão ser utilizados para subsidiar ações que visem a melhoria da qualidade dos 

fragmentos de vegetação arbórea, para que possam cumprir plenamente as suas funções 

ecológicas e contribuir para a sustentabilidade das bacias hidrográficas e, consequentemente, 

para a manutenção e melhoria da qualidade dos recursos hídricos locais. 

Levando em conta a importância das áreas prioritárias, Arcoverde et al. (2011) 

identificou essas áreas para a recuperação florestal e analisou variáveis de conectividade dos 

fragmentos na sub-bacia hidrográfica situada na represa do Jaguari, município de Igaratá, por 

possui papel estratégico no abastecimento de água da região, pois se localiza dentro da área de 

contribuição de um manancial que abastece diversas cidades dos estados de São Paulo, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro, pode-se verificar com esse estudo que é imprescindível que a 

vegetação florestal em APP hidrográficas nesta área seja recuperada, a fim de conter o 

assoreamento dos corpos d´água, e assim, evitar o comprometimento da qualidade de água 

desta importante represa. 

Já o estudo desenvolvido por Moraes et al. (2012) apresentam uma análise da 

fragmentação da paisagem na Bacia Hidrográfica do Rio Almada (BHRA), localizada no sul 

da Bahia, abrangendo 9 municípios parcialmente abastecidos pela água desta bacia. Os 

resultados obtidos demonstram que a BHRA ainda abriga fragmentos bastante 
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representativos, visto que dos 58 fragmentos identificados, o que se pôde concluir que o 

somatório destes fragmentos, caso fossem devidamente conectados, representaria uma área de 

significativo valor para a conservação de espécies típicas da mata atlântica e, 

consequentemente, para a manutenção da qualidade da água desta bacia. 

Em seu estudo Rudolpho (2012) teve  como objetivo analisar a cobertura florestal da 

Bacia do Ribeirão Fortaleza em Blumenau/SC frente à antropização da paisagem (1972- 

2009), utilizando técnicas de geoprocessamento e medidas de ecologia da paisagem. Os 

resultados obtidos revelaram mudanças quantitativas importantes na estrutura da paisagem da 

Bacia no período de 37 anos e demonstraram o potencial das técnicas de geoprocessamento e 

das medidas da ecologia da paisagem para a análise, planejamento e gestão dos recursos 

naturais. Entre os principais resultados encontrados destacam-se: diminuição das áreas de 

agricultura/pastagem; aumento das áreas urbanizadas; redução da cobertura florestal após 

1981; melhora na soma e densidade das bordas florestais após 1981; melhora das formas 

florestais após 1993; e aumento do distanciamento das manchas florestais após 1981. 

Com o objetivo de avaliar as condições relacionadas à estrutura e conectividade dos 

fragmentos florestais da Bacia Hidrográfica do rio Poxim – SE,  Jesus (2013) realizou um 

estudo que teve como base a análise atrvés de métricas da paisagem considerando as 

características encontradas e as possibilidades de implantação de técnicas de restauração de 

áreas degradadas. Foi identificado que os efeitos da fragmentação florestal são evidentes no 

padrão estrutural dos remanescentes da área em estudo, além disso com relação a 

conectividade, foram observados valores muito baixos o que indicam a necessidade de 

intensificar os trabalhos de restauração como tentativa de melhoria na rede de conectividade. 

Também utilizando-se  dos índices de ecologia da paisagem, Lucas (2013) teve como 

objetivo em seu trabalho, analisar e mapear a estrutura da paisagem florestal no município de 

São Gonçalo do Rio Abaixo por meio de índice de ecologia da paisagem, utilizando técnicas 

do geoprocessamento. A paisagem florestal do município encontra-se poupada. No entanto, o 

grau de fragmentação da paisagem é elevado. Mais de 90% da cobertura florestal encontra-se 

em fragmentos com área inferior a 10 hectares, gerando padrões de forma média mais 

regulares (1 a 2) e menor distanciamento dos fragmentos vizinhos (80,1% dos fragmentos 

encontram se a menos de 100 metros).  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Localização da área de estudo 

 

A Bacia Hidrográfica do Rio Buranhém – BHRB, abrange parte do Extremo Sul do 

estado da Bahia e leste de Minas Gerais, com uma área de 2.504,83 km². Possui suas 

principais nascentes localizadas no município de Santo Antônio de Jacinto, na Serra dos 

Aimorés, em Minas Gerais. Conhecido também como rio do Peixe, percorre cerca de 30,5 km 

no território mineiro e 215,5 km na Bahia (Figura 02). Sua área confronta com as bacias do 

rio Jequitinhonha, a oeste e ao norte, com a dos rios João de Tiba e dos Mangues, ao norte, 

com a dos rios Jucuruçu, Caraíva e do Frade, ao sul, e com o Oceano Atlântico ao leste. No 

estado da Bahia, o rio Buranhém é responsável pelo abastecimento de água dos municípios de 

Guaratinga, Eunápolis e Porto Seguro perfazendo uma população abastecida superior a 250 

mil habitantes (IBGE, 2007). 

 

 
Figura 02 –Localização da área de estudo.  
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3.2 Método de pesquisa adotado 

 

A metodologia adotada teve suas atividades divididas em etapas, conforme 

apresentadas na Figura 03 e descritas a seguir. 

 

 
Figura 03 –Fluxograma sintetizado das etapas da metodologia. 

 

 

A contextualização bibliográfica da pesquisa foi embasada mediante a análise de 

documentos já publicados sobre o assunto. Os dados utilizados para formação do banco de 

dados georreferenciados consistiu em dados secundários disponíveis para a área em estudo 

utilizando softwares que trabalham com ferramentas SIG. 

Inicialmente, em ambiente de SIG, foi organizada a base cartográfica da área a partir da 

utilização das folhas topográficas Guaratinga (2315), Salto da Divisa (2275), Santo Antônio 

do Jacinto (2314), Porto Seguro (2276) e Jacinto (2274) na escala 1:100.000 da SEI - 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais do Estado da Bahia. Esta base forneceu 

dados de malha rodoviária, limites municipais, rede de drenagem e localidades. Já os dados de 

relevo foram extraídos a partir da manipulação de arquivos TOPODATA, imagens STRM 

Unidades Geoambientais 

Potencialidades e 
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16S405ZN, obtidos gratuitamente do INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O 

projeto Topodata oferece o Modelo Digital de Elevação (MDE) e suas derivações locais 

básicas em cobertura nacional, ora elaborados a partir dos dados SRTM disponibilizados pelo 

USGS na rede mundial de computadores. 

Após a formação do banco de dados foi necessário a utilização do software ArcGis 10.1 

para tratamento, compilação e elaboração dos mapas temáticos que compoem as 

características da BHRB, contendo informações de hidrografia, substrato rochoso, 

hipsometria, declividade, formas de relevo e solos, necessários para caracterizar os atributos 

físico-ambientais da área em estudo. Os dados estatísticos foram trabalhados com o suporte 

do software Excel. Estes dados foram úteis para a adoção de unidades de paisagem, pois a 

partir do cruzamento das  informações foi possível ter conhecimento da interveniência da 

paisagem na fragmentação florestal. 

Os dados de uso e ocupação do solo foram obtidos a partir do mapeamento 

multitemporal de uso da terra do extremo sul da Bahia realizado e disponibilizado, na forma 

de shapefiles, pela GEOATLÂNTICA (RIBEIRO, 2012), que realizou a classificação através 

da interpretação visual, com base nas técnicas de Sensoriamento Remoto, de imagens 

disponibilizadas do ano 2007 – imagem de alta resolução espacial (1 metro) - em escala de 

1:25.000, em um maior nível de detalhes. As unidades de uso mapeadas e codificadas 

numericamente seguiram uma legenda pré-estabelecida. Os resultados foram armazenados em 

um SIG e posteriormente definidos a partir de cálculos matemáticos a área e perímetro de 

cada polígono. 

As técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento forneceram, 

respectivamente, as informações espaciais básicas e os meios de utilização passíveis de serem 

analisados pela ótica da Ecologia da Paisagem. 

Tendo em vista a análise dos fragmentos florestais, por meio das métricas da paisagem, 

esta foi feita com base no mapa de fragmentos florestais, para obter o número de fragmentos 

existentes, as áreas desses fragmentos (em hectares) e o perímetro (em metros), a fim de 

relacioná-los às classes de tamanho, ao fator de forma, e à proximidade entre si por meio das 

métricas de Ecologia da Paisagem. 

Para a análise dos fragmentos foi utilizada a extensão gratuita do ArcGis 10.1, o Patch 

Analyst 5.0 (Analisador de Manchas), que calcula as métricas referente à área, tamanho, 

forma, borda, e proximidade (Quadro 02). As medidas extraídas foram tabuladas em planilhas 

do programa Excel e seus resultados apresentados na forma de tabelas e gráficos. 

 



 

 

32 

Quadro 02 –Métricas de Ecologia da Paisagem utilizadas para a BHRB 

Grupo Sigla Métrica Unidade Observação 

Área CA Área da classe Hectare (ha) 
Somatório das áreas de todas as manchas ou 

fragmentos florestais presentes na área em estudo. 

Densidade 

de tamanho  

 

MPS 
Tamanho médio da 

mancha 
Hectare (ha) 

Soma do tamanho das manchas dividido pelo 

número de manchas 

NUMP Número de manchas Adimensional 
Número total de manchas na classe ou na 

paisagem 

PSSD 
Desvio padrão do 

tamanho da mancha 
Hectare (ha) Razão da variância do tamanho das manchas. 

PSCoV 
Coeficiente de variação 

do tamanho da mancha 

Porcentagem  

(%) 

Desvio padrão do tamanho da mancha dividido 

pelo tamanho médio da mancha, multiplicado por 

100. 

Borda 

TE Total de bordas Metro (m) 
Extremidade total de todas as manchas. É a soma 

de perímetro de todas as manchas. 

ED Densidade de borda m/ha 
Quantidade de extremidades relativa à área da 

paisagem. 

Forma 

MSI Métrica de forma médio Adimensional 

É igual a um quando todas as manchas forem 

circulares e aumenta com a crescente 

irregularidade da forma da mancha. 

AWMSI 
Métrica de forma de área 

média ponderada 
Adimensional 

Difere do MSI, porque manchas maiores terão 

maior peso que as menores. 

MPFD 
Dimensão fractal 

da mancha média 
Adimensional 

Os valores se aproximam de um para formas com 

perímetros simples e chega a dois quando as 

formas forem mais complexas 

Proximidade  

 
MNN 

Distância média do 

vizinho mais próximo 
Metros (m) 

A distância média do vizinho mais próximo é a 

média destas distâncias para classes individuais 

ao nível de classe e a distância média da classe 

vizinha mais próxima ao nível de paisagem 

 

Para a análise integrada da BHRB foi feita a delimitaçãoo das Unidades Geoambientais 

definidas com base nas formas de relevo, utilizando o software ArcGis 10.1. Para cada 

Unidade Geoambiental foi calculada as métricas da paisagem a fim de identificar as 

interveniências das características do meio físico com as características dos fragmentos. 

Com base na ánalise integrada da paisagem da BHRB, através das Unidade 

Geoambientais tornou-se possível definir as áreas prioritárias para recuperaçãoo ambiental 

das áreas degradadas, definidas através do delineamento das áreas de Preservação 

Permanente, definidas com base no Código Florestal Lei 12.651 de 25 de maio de 2012. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Aspectos físico-ambientais e de uso e ocupação do solo da área em estudo 

 

Este item possui o objetivo de caracterizar os diferentes atributos físico-ambientais e de 

uso e ocupação do solo na área em estudo tendo em vista o conhecimento da interveniência 

destes atributos nas características e distribuição dos fragmentos mapeados. A bacia estudada 

possui uma intensa diversidade de tipos de substrato rochoso, cobertura de solos e relevo. Tal 

diversidade do meio físico contribui, também, para uma variedade de formas de uso e 

ocupação do solo, interferindo, dessa forma, na dinâmica do processo de fragmentação 

florestal na área. Os subitens, a seguir, descrevem estes atributos, para que sejam avaliados e 

analisados com os dados de fragmentação descritos no item 4.2 deste trabalho. 

 

4.1.1 Aspectos Gerais e de Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Buranhém 

 

A partir do Modelo Digital do Terreno - MDT, obtido da manipulação de dados 

topográficos extraídos do projeto TOPODATA, foi feita a delimitação dos divisores de águas 

da Bacia Hidrográfica do Rio Buranhém, utilizando-se de ferramentas de SIG, mais 

precisamente, as constantes nos módulos “Spatyal Analyst” e “Hidrology” do software 

ArcGis 10.1.  

A delimitação da área da BHRB encontrada por este procedimento, de 2.504,83km
2
, 

diferencia-se da divulgada pela ANA - Agência Nacional das Águas (2.248,15km
2
). Essa 

diferença, provavelmente, se deve ao fato de que a base disponibilizada pela ANA se limitou 

a delimitar a bacia em função da observação da rede hidrográfica, enquanto que, no caso deste 

trabalho, a utilização dos arquivos topográficos do TOPODATA permitiu uma observação em 

função, não só da rede de drenagem, mas também em função das formas de relevo existentes, 

admitindo, dessa forma, um nível de detalhamento mais preciso (Figura 04). 

Com os seus limites definidos, tem-se que a BHRB distribui-se pelos estados de Minas 

Gerais e Bahia, englobando parte dos municípios de Santo Antônio do Jacinto-MG (10,55%), 

Palmápolis-MG (0,03%), Guaratinga-BA (68,92%), Eunápolis-BA (7,01%) e Porto Seguro-

BA (13,49%) (Figura 05). 

De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos, a BHRB faz parte da IV Região 

de Planejamento e Gestão das Águas (RPGA), rios Santo Antônio, João de Tiba, Buranhém, 

Frades, Caraíva, Queimado e microbacias de pequenos rios litorâneos. Sua área limita-se com 
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as bacias do Rio Jequitinhonha, a oeste e ao norte, do rio dos Mangues, ao norte, dos rios 

Jucuruçu e do Frade, ao sul, e com o Oceano Atlântico, ao leste (Figura 05). 

 
Figura04 – Comparação entre os limites e área da BHRB.   

 

 
Figura 05 – Municípios que fazem parte da BHRB e bacias limitantes.  
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O Rio Buranhém tem suas nascentes principais na Pedra do Cachorro, Serra dos 

Aimorés, município de Santo Antônio de Jacinto (MG). Após percorrer cerca de 246 km, 

chega em sua foz no Oceano Atlântico, na forma de pequeno estuário as margens da cidade de 

Porto Seguro-BA. A Figura 06 retrata a rede de drenagem da BHRB, enquanto que a Figura 

07 algumas imagens do rio Buranhém. A Tabela 01 apresenta as suas métricas fisiográficas 

calculados a partir da manipulação dos dados desta pesquisa. 

 

Tabela 01 - Métricas fisiográficas da Bacia do Rio Buranhém 

Métricas Valor 

Área de Drenagem (km²) 2.504,83 

Extensão do rio principal (km) 246,00 

Perímetro (km) 519,13 

Desnível (m) 655,00 

Total dos cursos d’água (km) 2.615,40 

Declividade do rio principal (m/km) 2,66 

Densidade de drenagem (km/km²) 0,09 
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Figura 06 – Hidrografia da BHRB.  
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Figura 07 – Imagens do Rio Buranhém nas proximidades da cidade de Santo Antônio do Jacinto. Data: 06-07-

13.  
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Com relação à localização da BHRB aos biomas, pode-se verificar na Figura 08 que a 

mesma encontra-se inserida no bioma Mata Atlântica.  

 
Figura 08 – Localização da BHRB com relação aos Biomas.  

 

Com relação às Unidades de Conservação - UC, conforme Figura 09 pode-se verificar 

que na BHRB não existe nenhuma UC sobreposta, mas existe algumas terras indígenas 

localizada principalmente na cidade de Porto Seguro.   

 
Figura 09 – Localização da BHRB com relação às UC.  
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4.1.2 Aspectos do Substrato rochoso 

 

Do ponto de vista geotectônico a área da BHRB encontra-se na denominada Faixa de 

Dobramentos Araçuaí, mais precisamente em seu núcleo de alto grau metamórfico. Nesse 

cenário, as principais litologias encontradas na área dividem-se em classes associadas a 

depósitos sedimentares Quaternários (depósitos de pântanos e mangues atuais e depósitos 

arenosos litorâneos), sedimentos inconsolidados Terciários do Grupo Barreiras, maciços 

intrusivos graníticos plutônicos (Granito Santa Maria do Salto, Granito Santo Antônio do 

Jacinto, Granito Guaratinga - São Paulinho), anfibolitos da Formação Ribeirão da Folha, além 

de litologias gnáissicas dos complexos Jequitinhonha e Itapetinga. (Tabela 02 e Figura 10). 

A Tabela 02 resume as unidades litológicas e suas principais características. 

 

Tabela 02 - Classes e características do substrato rochoso na área em estudo.  

Classes Características do Substrato Rochoso Área (ha) % da Área 

Depósitos 

Litorâneos 

Areias litorâneas, bem selecionadas presentes em 

terraços situados na planície costeira caracterizados 

pela existência de cristas de cordões litorâneos 

notavelmente desenvolvidas. 

2.146,77 

 
0,86 

Pântanos e 

mangues 

atuais 

Material sedimentar argilo-siltoso rico em matéria 

orgânica relacionado a margens protegidas da rede de 

drenagem, bem como em partes abrigadas na zona de 

influência das marés. 

5.106,56 2,04 

Grupo 

Barreiras 

Depósitos sedimentares Terciários inconsolidados  

compostos de areias, argilas e cascalhos, ocorrentes na 

forma de tabuleiros e dispostos, na área, sobre as 

rochas do Complexo Itapetinga. 

20.721,05 8,27 

Granito Santa 

Maria do 

Salto 

Granito de cor cinza, granulação média a grossa, 

porfirítico, com cristais de feldspato alcalino branco, 

alanita e titanita. 

74.694,09 29,82 

Granito Santo 

Antônio do 

Jacinto 

Biotita granito porfirítico, constituído de matriz de 

granulação média a grossa, cor cinza com 

megacristais de K-feldspato de cor rosa. 

50.246,67 20,06 

Granito 

Guaratinga - 

São Paulinho 

Biotita granito porfirítico, constituído de matriz de 

granulação média a grossa, cor cinza com 

megacristais de K-feldspato de cor rosa. 

10.616,01 4,24 

Formação 

Ribeirão da 

Folha 

Metassedimentos constituidos por Rocha 

Calcissilicática, Formação Ferrífera Bandada, 

Metarcóseo, Mica xisto, Metamáfica, Metaultramafito 

1.337,47 0,54 

Complexo 

Jequitinhonha 

Predomínio de gnaisses de granulação fina a grossa de 

coloração cinza esverdeados. 
56.633,30 22,61 

Complexo 

Itapetinga 

Hornblenda gnaisses, com composição granítica, 

constituídos essencialmente por microclina, quartzo e 

oligoclásio. 

28.968,21 11,56 
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Figura 10 – Substrato Rochoso da BHRB. Fonte de Dados: CPRM/RadamBrasil.
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4.1.3 Formas de relevo 

 

Com base na análise do Modelo Digital do Terreno (MDT), elaborado a partir da 

manipulação dos dados TOPODATA, apresentado na Figura 11, pode-se identificar a 

distribuição das diferentes classes hipsométricas da área em estudo. De acordo com a Figura 

11, percebe-se que a classe hipsométrica com valores de altitude compreendida entre o nível 

do mar e a cota 150 m, são principalmente de baixadas litorâneas, que compreende 

principalmente as acumulações fluviais, os tabuleiros costeiros, o Complexo Itapetinga, 

enquanto que as cotas entre 150 até 450m localizadas mais a oeste da BHRB, caracterizam 

principalmente o Complexo Jequitinhonha, Guaratinga-São Paulinho, Granito Santa Maria do 

Salto e aquelas classes variando entre 450 a > 750 m, localizam-se os topos de morros. Os 

topos mais altos atingem até 1.000 m de altitude, onde se encontram os granitos Santa Maria e 

Santo Antônio do Jacinto, que sustentam o relevo elevado. 

Com relação às declividades, Figura 12, foram utilizados os critérios de definição de 

classes estabelecidos pela EMBRAPA (1979), na qual se pode observar que aquelas 

compreendidas entre 0-3% e 3-8%, localizadas na parte estreita da bacia, são áreas planas e 

suavemente onduladas, caracterizadas pela planície costeira e fundos de vale da rede de 

drenagem. Já aquelas áreas compreendidas entre 8-20%, são áreas de zonas de transição entre 

as áreas de topo e a porção mais íngreme da bacia, denominada de relevo ondulado. As 

classes de 20-45% e 45-75%, consideradas como fortemente ondulada, localizada, sobretudo 

na parte oeste da bacia, associadas ao relevo sustentado pelos granitos Santa Maria do Salto e 

Santo Antônio do Jacinto, onde se localizam as principais nascentes da rede de drenagem da 

BHRB, dentre elas o rio Buranhém. E por fim a classe superior a 75% são aquelas 

declividades caracterizadas como relevo fortemente montanhoso ou escarpado, associados ao 

domínio de serras localizado na parte centro-oeste da BHRB. 

Da análise da distribuição da hipsometria e da declividade, pode ser delimitadas 

unidades homogêneas de relevo, a exemplo da delimitação realizada pelo Projeto 

RADAMBRASIL (1981), conforme exposto na Figura 13. De acordo com a figura, são 

identificados na área da BHRB, 11 formas de relevo, distribuídas em 2 tipos de modelados 

(Acumulação e Dissecação) As características das formas de relevo mapeadas encontram-se 

discriminadas na Tabela 03. Essas serão úteis no processo de avaliação da interveniência das 

formas de relevo nas características do processo de fragmentação florestal. 
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Figura 11 – MDT da BHRB.  
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Figura 12 – Distribuição das classes de Declividade da BHRB. 
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Tabela 03 - Características das formas de relevo da BHRB. 

Formas de Relevo 

 

Sigla Características  
Área 

(km²) 

Amplitude 

(m)  
Declividade (º) 

Densidade de 

drenagem 

(km/km²) 

M
o

d
el

a
d

o
s 

d
e 

A
cu

m
u

la
çã

o
 

1 

Acumulação fluvial 

ocorre nos vales fluviais 

e estão situados abaixo 

do nível dos terraços 

marinhos, associam-se 

aos depósitos litorâneos. 

48,64 
119,7 

-0,7 
Plano 2,26 

2 

Acumulação flúvio-

marinha ocorre nas 

baixadas litorâneas, 

próximo à 

desembocadura dos rios. 

Associam-se aos 

depósitos de pântanos e 

mangues atuais. 

23,65 
58,3 

-2,5 
Plano 1,29 

M
o

d
el

a
d

o
s 

d
e 

D
is

se
ca

çã
o

 

3 
Tabuleiros Costeiros do 

Grupo Barreiras 
189,68 

279,6 

-1,0 

Suavemente 

ondulado 
0,90 

4 

Relevo Plano a Colinoso 

Pré-Litorâneos – 

Complexo Itapetinga. 

168,84 
219,6 

4,3 

Suavemente 

ondulado 
1,34 

5 

Relevo Plano a Colinoso 

Pré-Litorâneo – 

Complexo 

Jequitinhonha. 

490,72 
505,6 

99,0 
Ondulado 1,56 

6 

Relevo Plano a Colinoso 

Pré-Litorâneos – Granito 

Santa Maria do Salto. 

99,33 
430,7 

183,4 
Ondulado 2,29 

7 

Relevo Plano a Colinoso 

Pré-Litorâneos – 

Complexos Itapetinga e 

Jequitinhonha. 

184,23 
386,7 

71,0 
Ondulado 1,53 

8 

Planaltos Soerguidos – 

Bloco montanhoso do 

Granito Guaratinga - 

São Paulinho. 

77,58 
487,2 

176,0 

Fortemente 

ondulado 
1,34 

9 

Planaltos Soerguidos – 

Bloco montanhoso dos 

Granitos Santo Antônio 

do Jacinto e Santa Maria 

do Salto. 

1187,01 
1044,5 

179,1 
Montanhoso 0,79 

10 

Planaltos Soerguidos – 

Complexo 

Jequitinhonha. 

35,08 
774,7 

214,7 
Montanhoso 2,44 



 

 45 

 
Figura 13 – Formas de relevo da BHRB. Fonte de Dados: RadamBrasil. 
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4.1.4 Característica do Solo  

 

 

Os solos predominantes de um modo geral na bacia são os latossolos. Estão 

correlacionados com as regiões geomorfologicamente denominadas de Tabuleiros Costeiros e 

geologicamente sobre o Terciário da formação Barreiras (Tabela 04). 

 

 Tabela 04: Solos predominantes na Bacia do Rio Buranhém 

 Classe Área (ha) % 

CAMBISSOLOS Cxbe3 1608,96 0,65 

GLEISSOLOS 
HGPad1 3729,06 1,49 

HPa3 2106,62 0,84 

LATOSSOLOS 

AMARELOS 

LAa3 69009,52 27,56 

LAa6 1427,04 0,57 

LAad3 26480,87 10,57 

LATOSSOLOS 

VERMELHOS 

LVa2 20194,32 8,06 

LVad10 66911,84 26,71 

LVad7 6230,16 2,49 

LVd2 1198,75 0,49 

LVe1 1351,80 0,53 

ARGISSOLO 

AMARELO 
PAad5 1404,03 0,56 

ARGISSOLO 

VERMELHO 

PVde8 10197,16 4,07 

PVe5 20392,19 8,14 

PVed4 16795,39 6,70 

PVed8 1445,42 0,57 

 

Os latossolos amarelos e vermelhos,  são caracterizados por intensa intemperização, 

presença de argilominerais e de minerais primários resistentes ao intemperismo e baixa a 

muito baixa relação silte/argila. O principal uso que predomina nesses solos são as pastagem. 
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Figura 14 – Pedologia da BHRB.  
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4.1.5 Uso do solo 

 

Através do mapeamente em escala de detalhe de 1:25.000 das imagens de alta resolução 

(1,0 metros) mais recentes da bacia  SPOT 5 (2007) e Formosat do ano de 2007, foi possível 

definir 12 tipologias de uso e ocupação do solo para área da Bacia do Rio Buranhém (Tabela 

05 e Figura 15), a saber: 

 

 Tabela 05 – Dimensão em área das classes de uso e ocupação do solo da BHRB 

Classes Descrição Área (Ha) % 

Superfície Aquática 
Corresponde a superfície aquática de rios, lagos e lagoas. 

1172,29 0,47 

Área Urbana 
Núcleos urbanos, cidades ou vilas rurais 

1380,38 0,55 

Campo úmido degradado 
Refere-se à vegetação herbáceo-arbustiva que ocorre em condições degradadas onde, em tempos 

anteriores, haveria ocorrência natural de comunidade aluvial arbórea. 
3272,73 1,31 

Pastagens 

áreas cobertas por pastagens, isentas de estruturas herbáceas-arbustivas, sendo dedicadas a atividade 

pecuária. Nos pastos sujos as áreas são cobertas por pastagens onde as estruturas herbáceas-

arbustivas são frequentes. 

178381,94 71,22 

Agricultura anual 
parcelas de produção agrícola de culturas de ciclo curto (< 1 ano), como mandioca, abacaxi, 

melancia e cana-de-açúcar. 
226,75 0,09 

Agricultura perene 

parcelas de produção agrícola de culturas exploradas em ciclo médio e longos (> 1 ano). As 

principais culturas agrícolas registradas foram: café, citrus, coco, mamão, maraujá, mas também 

piaçava, pimenta do reino e urucum. 

1483,70 0,59 

Eucalipto 
áreas de produção florestal de Eucalyptus spp. 

2696,37 1,08 

Seringal 

Áreas de produção florestal onde predomina o plantio da seringueira, Hevea brasiliensis. Em 

algumas regiões foram registradas outras culturas agrícolas produzidas à sombra dos seringais como, 

por exemplo, o café e o cacau. 

173,74 0,07 

Cabruca 

Áreas de plantio tradicional de cacau (Theobroma cacao) chamado sistema “cabruca”, com 

diferentes adensamentos. Nas cabrucas podem também ser observadas outras culturas como a 

banana, o café e o açaí. 

1719,23 0,69 

Restinga/ Mangue/ 

Mussununga/Afloramento 

rochoso 

A restinga se classifica como sendo o tipo de vegetação rasteira que recobre solos arenosos das 

planícies litorâneas e quando encontrados em relevo acidentado associa-se a porções raleadas de 

matas ou cabrucas. Os manguezais são áreas úmidas associadas a várzeas, planícies de inundação e 

ambientes costeiros de planície de maré. As mussunungas/capinarana são vegetação herbácea-

arbustiva peculiar encontrada sobre o solo arenoso e encharcado, recoberto por uma laje 

impermeável de coloração escura. 

12830,02 5,12 

Vegetação Florestal 
representado pelos remanescentes florestais de mata atlântica em seus diferentes estádios (inicial, 

médio e avançado). 
46187,55 18,44 

Outras classes 
qualquer outro tipo de cobertura que não esteja representado acima. 

958,42 0,38 

 

Analisando a Figura 15, percebe-se que a bacia encontra-se bastante fragmentada o que 

se destaca pelo alto percentual de áreas de pastagem na BHRB. Os remanescentes florestais se 

concentram principalmente na parte oeste da bacia. São nessas áreas que se localizam os 

Planaltos Soerguidos – Bloco Montanhoso de Santo Antônio do Jacinto e a unidade litológica 

do Granito de Santa Maria do Salto caracterizados pelos solos podzólico vermelho-escuro 

eutrófico, áreas que apresentam relevo ondulado e boa drenagem, o que mantém os 

remanescentes florestais existentes. Percebe-se que na parte mais fina da bacia os fragmentos 

se concentram às margens do rio. As cabrucas não são matrizes dominantes na bacia, mas 

também se localizam nas proximidades do rio Buranhém, especificamente nas áreas dos 

Tabuleiros Costeiros. As culturas de Eucalipto são poucas e se concentram na parte norte do 

limite da bacia. Quanto as pastagem praticamente em quase toda a sua extensão ela se destaca, 

sendo assim a matriz predominante. 
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Figura 15 – Mapeamento do uso e ocupação do solo da BHRB.  

Eucalipto 
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4.2 Análises da fragmentação florestal  

 

 

O mapeamento das áreas florestais contabilizou 1.923 fragmentos que recobrem 

42381,68ha, o equivalente a 16,91% de toda a bacia. Esse valor se difere do total de áreas 

com vegetação floretal pelo fato de ter sido considerado apenas os fragmentos de 3ha acima. 

Para análise do tamanho dos fragmentos, estes 1923 fragmentos foram subdivididos em 

7 classes distintas, sendo: Classe 1 - fragmentos de 3-5ha, Classe 2 caracterizado pelos 

fragmentos de 5-10ha, Classe 3 entre 10 -25ha, Classe 4 entre 25-50ha, Classe 5, entre 50-

100ha, Classe 6, entre 100-250ha e Classe 7, com fragmentos maiores que 250ha (Figura 16). 

Já o gráfico da Figura 17, apresenta os quantitativos desta distribuição. 

Depreende-se das Figuras 16 e 17 que os fragmentos da classe 2 possuem maior 

representatividade, com 29,02% do número total de fragmentos, seguidos pelas classes 1 (3-5 

ha) e 3 (10 -25ha), com 27,72% e 24,34%, repectivamente. Por outro lado, os fragmentos de 

dimensões maiores que 25ha contabilizam, juntos, 18,92% do total de fragmentos. 

 

 

 
Figura 16 – Gráfico com relação ao tamanho dos fragmentos encontrados na BHRB.  

 

 

De acordo com Saunders et al. (1991), a diversidade em biodiversidade diminui quando 

a área do fragmento fica menor do que as áreas mínimas necessárias para a sobrevivência das 

populações. Nesse sentido, e de acordo com Ranta et al. (1998), o tamanho dos fragmentos 

florestais a serem escolhidos deve ser levado em conta, já que  pequenos fragmentos, aqueles 

menores que 3 hectares, são considerados inviáveis para a sobrevivência de inúmeras espécies 

da fauna e, quanto menor a área do fragmento, maior a susceptibilidade aos efeitos externos, 

devido à intensidade do efeito de borda (ALMEIDA; MORO, 2007). 
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Figura 17 – Tamanho dos fragmentos encontrados na BHRB. 
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Outra forma de visualizar o tamanho dos fragmentos é através da relação entre o 

tamanho do fragmento e o valor do fragmento ideal para a conservação da biodiversidade, 

adotando assim o parâmetro de que fragmentos com alto valor apresentam medidas maiores 

que 300ha e fragmentos com valor mediano apresentam medidas entre 3 e 300ha, valores 

esses adotados por Laurence et al. (1997). Para a BHRB em estudo foram considerados os 

valores dos fragmentos de alto valor aqueles maiores que 250ha e os de mediano valor 

aqueles entre 3 e 250ha, conforme Figura 18. 

Sendo assim é necessário ter coerência nas escolhas dos fragmentos, pois pequenos 

fragmentos muitas vezes funcionam como “trampolim” entre fragmentos maiores. Os 

trampolins consistem em pequenas manchas de árvores que aumentam a conectividade entre 

fragmentos florestais. Nesse caso como a BHRB é extensa, e levando em conta que a análise foi 

feita para toda a bacia, os fragmentos menores que 3ha tornam-se insignificantes. 

 

 
Figura 18 – Fragmentos de acordo com o seu valor para a conservação da biodiversidade.  

 

Com a observação da Figura 18, percebe-se claramente que quase toda a BHRB é 

composta por fragmentos considerados medianos, levando em consideração a metodologia 

adotada por Laurence et al. (1998), em relação ao seu valor para a conservação da 
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biodiversidade, o que equivale a 1.906 fragmentos, 99,12% do total encontrado na escala de 

estudo. Já aqueles considerados de alto valor de conservação foram encontrados 17 

fragmentos, equivalente a 0,88% do total. 

Para Lima (1997), a ocorrência de fragmentos florestais pequenos é comum em 

paisagens de Mata Atlântica, sendo que o principal problema desses fragmentos é se a área 

estiver susceptível a alterações na dinâmica da paisagem, como as ações do efeito de borda. 

Para isso foi realizada, neste trabalho, a análise dos fragmentos florestais por meio das 

métricas de Ecologia da Paisagem, cujo os resultados obtidos encontram-se descritos na 

Tabela 06.  

 

 Tabela 06 – Métricas dos fragmentos da BHRB.  

 
  

Área Densidade Forma Borda Proximidade 

Classes NUMP CA MPS PSCoV PSSD AWMSI MSI MPFD TE ED MNN 

1 3 – 5 533 2068,64 3,88 14,44 0,56 1,65 1,64 1,33 611.068,68 295,39 2141,53 

2 5 – 10 558 3969,47 7,11 20,14 1,43 1,78 1,77 1,32 935.582,33 235,69 3981,03 

3 10 – 25 468 7384,32 15,77 26,97 4,25 2,02 1,99 1,32 1.313.531,58 177,88 7480,16 

4 25 – 50 198 6849,08 34,59 20,78 7,19 2,33 2,32 1,32 955.850,38 139,55 6832,52 

5 50 – 100 102 6951,22 68,14 20,29 13,82 2,65 2,63 1,32 784.356,64 112,83 6951,22 

6 100 – 250 47 6837,41 145,47 24,76 36,02 3,02 2,98 1,32 598.405,72 87,52 6668,69 

7 > 250 17 8321,52 489,59 58,93 288,5 3,93 3,72 1,33 492.084,80 59,01 8321,52 

Geral 1923 42381,68 22,04 264,06 58,19 2,67 1,94 1,32 5689880,15 134,25 5941,66 

*NUMP-Número de manchas (Adimensional); CA-Área da classe (ha); MPS-Tamanho médio da mancha (ha); PSCoV-

Coeficiente de variação do tamanho da mancha (%); PSSD-Desvio padrão do tamanho da mancha (ha); AWMSI-Métrica de 

forma de área média ponderada (Adimensional); MSI-Métrica de forma média (Adimensional); MPFD-Dimensão fractal da 

mancha média (Adimensional); TE-Total de bordas (m); ED-Densidade de borda (m/ha); MNN – Distância média do 

vizinho mais próximo (m) 

 

Quando analisado o tamanho médio da mancha em cada classe, ou seja, a relação entre 

o número de fragmentos da classe pela sua área de cobertura, tem-se o cenário que os grandes 

fragmentos (>250ha) possuem menor percentual em número, porém representam uma parcela 

maior da área total dos remanescentes florestais mapeados. Por outro lado, os fragmentos 

menores possuem maior número de unidades. No entanto, a soma de suas áreas representa 

menor percentual da área total dos fragmentos florestais mapeados.  

A média de tamanho para todos os fragmentos analisados conjuntamente, sem distinção 

de diferentes classes de tamanho, é de 22,04ha. O desvio padrão do tamanho da mancha 

(PSSD) é de 58,19ha. Isso indica a existência de fragmentos com valores de área muito acima 

e/ou muito abaixo do valor médio, como pode ser verificado para a Classe 7 que apresenta 

MPS de 489,59ha e PSSD de 288,50ha. 
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Nesse estudo além da análise de tamanho foi feita a análise da forma dos fragmentos 

com base no métrica de forma (MSI), o qual compara o tamanho do fragmento a um círculo 

da mesma área. A métrica avalia a complexidade da forma do fragmento por meio da 

comparação com uma feição padrão, quanto mais a forma do fragmento desviar-se do padrão 

redondo, ou seja, irregular, maior será o valor da métrica de forma (LANG, 2009). A Figura 

19 apresenta a métrica de forma calculado para as diferentes classes de fragmentos. 

 

 
Figura 19 – Índice de forma calculado para as diferentes classes de fragmentos. AWMSI-Métrica de forma de área 

média ponderada (Adimensional); MSI-Métrica de forma média (Adimensional)MPFD-Dimensão fractal da mancha média 

(Adimensional) 

 

 

Observa-se na Figura 19, que a comparação feita entre os valores do MSI (Métrica de 

Forma) das classes revelou que os fragmentos menores apresentam formato mais circular, 

quando comparados comos fragmentos maiores que chega a apresentar valor de MSI de 2,98 e 

3,72. Assim entende-se que os formatos mais irregulares aumentam com o tamanho dos 

fragmentos. No entanto apesar das métricas de forma indicarem formatos mais irregulares 

para fragmentos maiores e formatos regulares para fragmentos menores, o tamanho e a forma 

estão intriscecamente ligados à borda, pois quanto menor o fragmento ou mais alongado, mais 

intenso será seu efeito de borda, diminuindo assim a razão entre o interior e a margem 

(PRIMACK; RODRIGUES, 2001). Com relação a métrica de forma média (AWMSI), os 

valores foram um pouco variados do MSI. Já com relação a dimensão fractal da mancha, os 

valores próximos de 1 indicam pequenas variações na rugosidade das formas. 

As métricas de borda revelam que para os fragmentos de Classe 3, o total de bordas 

(TE) foi de 1.313.531,58m, enquanto que os de Classe 7 foi de 492.084,80m, isso demosntra 

que ao se comparar o valor de borda com a sua contribuição em área, os fragmentos de classe 

3, considerados menores, possuem uma maior proporção borda/área em relação aos 

fragmentos de Classe 7, conforme Figura 20. 
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Figura 20 – Total de Bordas das classes dos Fragmentos Florestais. 

 

Com relação a densidade de bordas (ED), os fragmentos de Classe 1, apresentaram 

295,39m de borda por hectare, contra 59,01m de borda por hectare dos fragmentos de Classe 

7, fragmentos maiores que 250ha (Figura 21). Essa diferença de quantidade se deve aos 

valores de área ocupada por cada classe de tamanho dos fragmentos, sendo a densidade de 

borda inversamente proporcional à área ocupada por cada classe. Esses resultados apontam 

para um menor efeito de borda nos fragmentos grandes, indicando maior grau de conservação, 

enquanto que nos fragmentos menores, a transição entre o fragmento e a matriz é muito mais 

abrupta, criando-se assim uma borda mais exposta às condições encontradas nas adjacências, 

o que os tornam mais susceptíveis aos efeitos de borda. 

 

 
Figura 21 – Densidade de Bordas dos fragmentos florestais. 

 

O processo de fragmentação de hábitats naturais é, em grande parte, resultado das ações 

humanas que quebram a continuidade da paisagem, ocasionando mudanças tanto na estrutura 

e composição, quanto na diversidade das comunidades locais. Este processo acaba 

desencadeando outro serio fenômeno associado, que é o isolamento dos fragmentos, que 

reduz a quantidade de cruzamentos heterogênicos, diminuindo assim a variabilidade genética, 
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causando extinções locais, e consequentemente a perda da biodiversidade (METZGER,1999). 

Essa foi a métrica que mais demonstrou o efeito de borda dos fragmentos florestais da BHRB. 

O grau de isolamento dos fragmentos, expresso pela distância média do vizinho mais 

próximo (MNN), Figura 22, demonstrou que os fragmentos de tamanho pequeno, aqueles de 

Classe 1 apresentaram grau de isolamento menor (2141,53m), que as demais classes, 

principalmente em relação aos fragmentos da Classe 7 (8321,52m). Esta diferença pode estar 

relacionada ao número de fragmentos encontrados para cada classe, pois os fragmentos 

pequenos que são (533) estão mais próximos entre si, e os fragmentos muito grandes que são 

em menor número (17) apresentaram maior grau de isolamento. Assim, é importante 

considerar os fragmentos de menor tamanho, como trampolins ecológicos dentro da paisagem 

para a manutenção da conectividade e, assim diminuir o grau de isolamento entre eles. 

 

 
Figura 22 – Proximidade dos fragmentos. 

 

 

Diante desses aspectos, a fim de identificar o cenário atual para esse grau de isolamento, 

identificado foi calculado a partir dele a conectividade da paisagem com o aumento da 

distância de borda expansiva, dos fragmentos, adotando a metodologia determinada por Ranta 

et al. (1998), onde foram considerados as distâncias: 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 350 

metros. Os fragmentos foram considerados isolados quando a uma distância d não havia 

sobreposição de sua borda à de outro fragmento, assim como foram considerados conectados 

quando houve sobreposição de sua borda expandida em relação à borda dos fragmentos 

vizinhos. A análise foi feita para toda a bacia e pode-se perceber que diante da Figura 23, a 

partir da expansão de suas bordas em 200 metros, que boa parte dos fragmentos se 

conectaram, o que leva a entender que apenas atividades de reflorestamento da borda não 

serão suficientes para reintegrar a conexão de algumas porções da BHRB.  
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Figura 23 – Grau de isolamento entre os fragmentos calculado a partir da distância de borda expandida.  
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4.3 Análise integrada da paisagem  

 

Com relação a análise integrada utilizou-se as Unidades Geoambientais definidas com 

base nas Formas de Relevo delimitadas, no item 4.1. Para cada Unidade Geoambiental 

calculou-se as métricas da paisagem no sentido de identificar interveniências das 

características do meio físico com as características dos fragmentos mapeados (Tabela 07). 

Além disso, a análise foi realizada no sentido de comparar as características de cada Unidade 

Geoambiental com as características da análise dos fragmentos realizadas em toda a bacia. A 

delimitação das Unidades Geoambientais mapeadas encontra-se na Figura 24. 

 

Unidade Geoambiental 1 – Acumulação Fluvial, associam-se ao vales fluviais que estão 

situados abaixo dos terraços marinhos na zona litorânea da BHRB. Os fragmentos 

encontrados nessa unidade, de forma geral, encontram-se distribuidos próximo as áreas de 

cabrucas situadas ao longo das margens do rio Buranhém. A matriz predominante dessa 

unidade é a pastagem. As áreas dos fragmentos variam de 10,05 a 68,54ha que totalizam 

271,4ha de cobertura da Unidade (Tabela 07). A média de tamanho dos fragmentos analisados 

conjuntamente, sem distinção das diferentes classes, é de 8,75ha, valor este cerca de 5 veses 

menor do que a média de toda a BHRB (Figura 24). Em relação a forma dos fragmentos os 

valores variam de 1,48 (Classe 1) a 3,75 (Classe 7). Quando comparado com os dados de 

forma total dos fragmento da BHRB, os fragmentos desta unidade tendem a ser mais 

arredondados (Figura 25). 

 

Unidade Geoambiental 2 – Baixada Litorânea, ocorre nas baixadas litorâneas, próximo a 

desembocadura do Rio, associam-se aos depósitos de manguezais. A matriz que predomina 

nessa unidade såo os campos úmidos que por sua vez encontram-se degradados. Os 

fragmentos aqui encontrados ocorreram em pequena quantidade, devido ao fato das 

características de solo encontrados na área, predominantemente hidromórficos de baixa 

fertilidade e características arenosas. Referente a forma dos fragmentos foram irregulares de 

formato mais alongado. A média de tamanho analisada foi de 9,75ha. 

 

Unidade Geoambiental 3 – Tabuleiros Costeiros, caracterizada pela ocorrência de 

Tabuleiros Costeiros sustentados pelos sedimentos do Grupo Barreiras. Os fragmentos 

encontrados situam-se principalmente nos vales encaixados em relevo suavemente ondulado. 

A matriz que predomina são as pastagens localizadas, preferencialmente nos topos plano, mas 

diferente das outras duas unidades já descritas, essa por sua vez, encontra-se bastante 
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diversificada principalmente pela presença da cultura do Eucaliptus. Os fragmentos nesta 

unidade apresentaram uma média de tamanho de 27,59ha, compatível com a média de 

tamanho dos fragmentos da BHRB. Com relação a forma dos fragmentos o valor médio 

encontrados foi de 2,04 compatível com o valor de 1,94 encontrado para a BHRB.  

 

Unidade Geoambiental 4 – Complexo Itapetinga -  Os fragmentos encontrados nessa 

unidade se caracterizam principalmente por se localizarem em áreas que se alternam entre os 

vales e alguns Topo de morros. Isso devido ao fato da área apresentar um relevo suavemente 

ondulado e também por sofrer influencia do Tabuleiros Costeiros. A matriz que aqui 

predomina também são as pastagens. Apresentam forma que de acordo com seu grau de 

circularidade variam de 1,62 a 3,24, o que os caracterizam como irregulares. Quando 

comparado com os valores de MSI da análise total dos fragmentos na Bacia, os fragmentos 

desta unidade tendem a ser mais arredondados, ou seja com valores menores. Exceção ocorre 

com os valores da Classe 6, mais irregulares. Tal comportamento pode estar relacionado aos 

fragmentos encontrados nos topos de morros, com tendência a circularidade da forma. Quanto 

ao tamanho, a média encontrada para os fragementos desta unidade foi de 27,71ha, pouco 

acima do valor médio de 22,04 encontrado para a BHRB. 

 

Unidade Geoambiental 5 – Complexo Jequitinhonha - Nessa unidade a matriz é 

representada pelas pastagens contendo fragmentos de vegetação florestal com média de 

tamanho de 18,68ha, valor este menor que a média da análise realizada para toda a BHRB. 

Com relação a forma, o índice MSI indica valor médio de 1,85, inferior a média da BHRB. 

Ou seja, os fragmentos desta unidade tendem a ser, de forma geral, mais arredondados do que 

os valores médios da bacia. Quando comparado os valores de MSI das diferentes classes de 

tamanho dos fragmentos, estes apresentam-se mais arredondados do que os fragmentos das 

classes das outras Unidades geoambientais. 

 

Unidade Geoambiental 6 – Granito Santa Maria do Salto - Os fragmentos dissemeniados 

nessa unidade, de forma geral, encontram-se associados aos topos de morros dispersos em 

relevo ondulado. Observa-se, ainda, o alongamento dos fragmentos na direção aproximada 

N45
o
 em virtude do controle estrutural do maciço rochoso. Tal orientação e formato irregular 

dos fragmentos  são refletidas no valor médio do MSI para a classe 6 de 2,89. Quanto ao 

tamanho, o valor médio dos fragmentos neste domínio é de 20,09, valor este compatível com 

a média de tamanhp da BHRB.  
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Unidade Geoambiental 7 – Complexo Itapetinga e Jequitinhonha - Fragmentos 

encontrados se caracterizaram pela sua forma menos irregular (Média MSI de 1,77) do que 

quando comparada a média de MSI da BHRB. Tal fato se dá, provavelmente, em virtude da 

ocorrência de colinas amplas no relevo desta Unidade, sem seccionar o fragmento pela rede 

de drenagem. A matriz aqui predominante também corresponde as pastagens, contendo 

ocorrências de fragmentos de floresta de dimensões médias, da ordem de 16,44ha. 

 

Unidade Geoambiental 8 – Bloco montanhoso do Granito Guaratinga e São Paulino – 

Esta unidade caracteriza-se pela presença de relevo ondulado sustentado pelo substrato 

granítico. Em virtude do processo de ocupação da área os fragmentos possuem dimensões 

médias de 13,05ha, de valor inferior a média geral da BHRB. Com relação a forma, o valor de 

MSI médio encontrado foi de 1,85, compatível com uma forma mais regular do que a média 

geral da BHRA, em virtude do controle de localização em topos de morros. 

 

Unidade Geoambiental 9 – Bloco montanhoso dos Granitos Santo Antônio do Jacinto e 

Santa Maria do Salto - Os fragmentos disseminados na unidade foram em função do 

processo de uso e ocupação do solo. A matriz foi distribuída por pastagens e os fragmentos 

encontram-se localizados preferencialmente nas zonas de topos de morros limitados por causa 

dos vales adjacentes. Na porção norte dessa unidade pode-se verificar uma maior 

concentração de fragmentos que se deve ao fato de localizar-se as maiores altitudes, 

dificultando assim o processo de fragmentação antrópica. As áreas dos fragmentos variam de 

1082,94 a 4701,99ha. Com relação a forma do fragmento, os resultados apresentaram a 

predominância de fragmentos irregulares.  

 

Unidade Geoambiental 10 – Blocos montanhoso do Complexo Jequitinhonha - Diferente 

da GEO5, esse Complexo Jequinhonha se caracteriza por uma área adjacente a uma cadeia de 

montanhas, isso contribuiu para que os fragmentos existentes se isolassem, o que por sua vez 

diminui o seu tamanho em relação a área dos fragmentos. Os fragmentos aqui encotrados 

também apresentaram formas irregulares. 
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Figura 24 – Distribuição das Unidades Geoambientais na BHRB e seus fragmentos florestais. 
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 Tabela 07 - Métricas dos fragmentos contidos nas Unidades Geoambientais da BHRB 

GEO1 – Acumulaçåo Fluvial 

Classe NumP 
Área Forma Borda Densidade 

CA AWMSI MSI MPFD TE ED MPS PSCoV PSSD 

1 6 10,05 1,25 1,48 1,39 3145,07 11,59 1,68 92,21 1,55 

2 4 10,84 1,66 1,72 1,39 3310,29 12,20 2,71 98,47 2,67 

3 6 45,22 1,65 1,51 1,34 7758,29 28,59 7,54 102,45 7,72 

4 4 36,33 1,58 1,78 1,44 5475,86 20,18 9,08 93,15 8,46 

5 4 68,54 2,23 2,25 1,36 11487,21 42,33 17,13 110,62 18,95 

6 6 54,39 2,14 2,18 1,37 13081,64 48,20 9,07 65,17 5,91 

7 1 46,02 3,75 3,75 1,40 9017,44 33,23 46,02 0,00 0,00 

Total 31 271,40 2,23 1,86 1,38 53275,80 196,30 8,75 137,00 11,99 

GEO2 – Acumulaçåo Fluvio-Marinha 

Classe NumP 
Área Forma Borda Densidade 

CA AWMSI MSI MPFD TE ED MPS PSCoV PSSD 

2 3 15,53 1,32 1,32 1,28 3200,55 41,03 5,18 2,20 0,11 

4 2 25,06 3,08 2,28 1,36 6053,88 77,61 12,53 89,54 11,22 

7 3 37,41 3,91 3,17 1,42 12372,98 158,63 12,47 68,49 8,54 

Total 8 78,00 3,13 2,26 1,35 21627,41 277,27 9,75 86,64 8,45 

GEO3 – Tabuleiros Costeiros 

Classe NumP 
Área Forma Borda Densidade 

CA AWMSI MSI MPFD TE ED MPS PSCoV PSSD 

1 26,00 89,97 1,46 1,47 1,32 24248,38 4,60 3,46 37,26 1,29 

2 40,00 238,16 1,72 1,75 1,37 56573,28 10,74 5,95 44,36 2,64 

3 43,00 482,52 1,83 1,81 1,33 85434,72 16,21 11,22 57,18 6,42 

4 39,00 959,66 2,35 2,23 1,35 146758,29 27,85 24,61 59,62 14,67 

5 25,00 1180,94 3,05 2,68 1,34 165135,42 31,34 47,24 58,86 27,80 

6 13,00 778,40 2,51 2,40 1,34 73447,03 13,94 59,88 113,50 67,96 

7 5,00 1539,85 3,79 3,71 1,35 112036,64 21,26 307,97 60,98 187,80 

Total 191,00 5269,51 2,86 2,04 1,34 663633,77 125,94 27,59 223,80 61,75 

GEO4 – Complexo Itapetinga 

Classe NumP 
Área Forma Borda Densidade 

CA AWMSI MSI MPFD TE ED MPS PSCoV PSSD 

1 40,00 151,97 1,62 1,61 1,33 44532,93 8,41 3,80 15,32 0,58 

2 37,00 237,45 1,66 1,66 1,32 53987,72 10,20 6,42 35,18 2,26 

3 52,00 758,96 2,01 1,91 1,33 133079,17 25,15 14,60 44,58 6,51 

4 24,00 721,05 2,16 2,08 1,32 96448,16 18,22 30,04 38,78 11,65 

5 20,00 1053,81 2,31 2,29 1,32 113389,45 21,43 52,69 49,92 26,30 

6 14,00 1803,80 3,24 3,16 1,34 178231,62 33,68 128,84 29,37 37,84 

7 4,00 565,23 3,24 2,59 1,34 43490,34 8,22 141,31 90,01 127,19 

Total 191,00 5292,28 2,61 1,97 1,32 663159,39 125,31 27,71 156,74 43,43 
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 Tabela 07 - Métricas dos fragmentos contidos nas Unidades Geoambientais da BHRB (Continuação) 

GEO5 – Complexo Jequitinhonha 

Classe NumP 
Área Forma Borda Densidade 

CA AWMSI MSI MPFD TE ED MPS PSCoV PSSD 

1 105,00 390,39 1,65 1,64 1,34 116279,82 13,71 3,72 26,10 0,97 

2 126,00 828,28 1,80 1,78 1,33 201491,10 23,76 6,57 29,04 1,91 

3 122,00 1641,78 1,87 1,86 1,33 286692,14 33,80 13,46 40,54 5,46 

4 54,00 1736,06 2,09 2,05 1,31 221578,70 26,12 32,15 29,51 9,49 

5 32,00 1625,59 2,16 2,07 1,31 163595,90 19,29 50,80 50,08 25,44 

6 11,00 1378,70 2,45 2,34 1,31 101471,99 11,96 125,34 40,90 51,26 

7 4,00 880,78 3,80 3,07 1,38 60246,77 7,10 220,20 99,43 218,93 

Total 454,00 8481,58 2,25 1,85 1,33 1151356,42 135,75 18,68 198,77 37,13 

GEO6 – Granito Santa Maria do Salto 

Classe NumP 
Área Forma Borda Densidade 

CA AWMSI MSI MPFD TE ED MPS PSCoV PSSD 

1 21 68,72 1,65 1,62 1,34 21698,18 14,21 3,27 29,17 0,95 

2 21 132,45 1,77 1,78 1,33 32530,76 21,30 6,31 31,77 2,00 

3 20 248,85 2,22 1,99 1,34 50176,02 32,86 12,44 51,88 6,46 

4 5 131,58 2,15 2,44 1,36 18762,49 12,29 26,32 69,69 18,34 

5 3 195,58 2,70 2,50 1,33 21760,37 14,25 65,19 43,77 28,53 

6 6 749,78 2,87 2,89 1,34 66114,61 43,30 124,96 43,10 53,86 

Total 76 1526,96 2,53 1,95 1,34 211042,43 138,21 20,09 185,75 37,32 

GEO7 – Complexo Itapetinga e Jequitinhonha 

Classe NumP 
Área Forma Borda Densidade 

CA AWMSI MSI MPFD TE ED MPS PSCoV PSSD 

1 50 186,06 1,62 1,60 1,33 54009,29 16,93 3,72 29,19 1,09 

2 62 427,36 1,67 1,67 1,32 94882,69 29,75 6,89 27,87 1,92 

3 53 831,48 1,90 1,88 1,33 137672,87 43,16 15,69 34,07 5,34 

4 13 320,69 1,95 1,88 1,31 41780,14 13,10 24,67 48,85 12,05 

5 10 620,34 2,21 2,08 1,29 59188,70 18,56 62,03 26,42 16,39 

6 4 369,94 3,04 2,69 1,33 37292,77 11,69 92,49 54,73 50,62 

7 2 433,94 2,87 2,67 1,34 23542,71 7,38 216,97 96,32 208,99 

Total 194 3189,80 2,18 1,77 1,32 448369,16 140,56 16,44 215,23 35,39 

GEO8 – Bloco montanhoso do Granito Guaratinga e São Paulino 

Classe NumP 
Área Forma Borda Densidade 

CA AWMSI MSI MPFD TE ED MPS PSCoV PSSD 

1 74 23,00 1,73 1,71 1,37 24121,52 20,09 3,20 39,83 1,28 

2 140 23,00 1,62 1,57 1,35 30086,43 25,06 6,10 51,43 3,14 

3 201 16,00 2,17 2,05 1,35 40892,03 34,06 12,58 43,19 5,43 

4 328 15,00 2,19 1,84 1,32 45976,94 38,29 21,85 70,39 15,38 

5 294 10,00 2,76 2,34 1,34 44313,75 36,91 29,38 90,79 26,67 

6 47 3,00 1,76 1,89 1,33 7194,38 5,99 15,64 53,82 8,42 

7 117 2,00 3,71 2,61 1,43 14407,52 12,00 58,51 99,84 58,42 

Total 1201 92,00 2,36 1,85 1,35 206992,57 172,40 13,05 137,82 17,99 
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 Tabela 07 - Métricas dos fragmentos contidos nas Unidades Geoambientais da BHRB (Continuação) 

GEO9 – Bloco montanhoso dos Granitos Santo Antônio do Jacinto e Santa Maria do Salto 

Classe NumP 
Área Forma Borda Densidade 

CA AWMSI MSI MPFD TE ED MPS PSCoV PSSD 

1 283 1082,94 1,66 1,66 1,33 324641,44 19,33 3,83 15,16 0,58 

2 272 1887,91 1,82 1,81 1,33 456760,77 27,20 6,94 24,81 1,72 

3 204 3066,97 2,11 2,06 1,33 573198,12 34,14 15,03 32,45 4,88 

4 80 2522,74 2,54 2,41 1,33 389362,93 23,19 31,53 31,72 10,00 

5 32 1974,84 3,00 2,91 1,35 259786,93 15,47 61,71 32,40 20,00 

6 12 1553,70 3,27 3,02 1,34 144582,70 8,61 129,48 54,49 70,56 

7 8 4701,99 4,11 3,66 1,33 254881,65 15,18 587,75 64,09 376,66 

Total 891 16791,10 2,89 1,95 1,33 2403214,52 143,12 18,85 361,46 68,12 

GEO10 – Blocos montanhoso do Complexo Jequitinhonha 

Classe NumP 
Área Forma Borda Densidade 

CA AWMSI MSI MPFD TE ED MPS PSCoV PSSD 

1 5 14,577 1,506 1,434 1,319 4294,076 15,369 2,915 50,421 1,470 

2 8 51,242 2,256 2,145 1,369 15290,784 54,727 6,405 39,157 2,508 

3 9 107,041 2,292 2,161 1,340 23726,142 84,918 11,893 54,573 6,491 

4 4 68,228 2,654 2,641 1,375 15036,085 53,816 17,057 45,991 7,845 

5 1 38,217 1,447 1,447 1,254 3170,364 11,347 38,217 0,000 0,000 

6 1 0,094 1,532 1,532 1,494 166,389 0,596 0,094 0,000 0,000 

Total 28 279,399 2,217 2,047 1,352 61683,839 220,773 9,979 88,154 8,796 

 

Observando e comparando os dados de cada uma das Unidades Geoambientais, nota-se 

as particularidades de cada um destes compartimentos, com relação as suas características de 

fragmentação. A Figura 25, por exemplo, apresenta os valores de tamanho médio da mancha 

(MPS) em cada uma das 7 classes de tamanho mapeadas em cada uma das unidades 

geoambientais. Conforme exposto na Figura 25, percebe-se um maior crescimento a partir da 

classe 4, que são aqueles fragmentos compreendidos entre 25 a 50ha. Um ponto que chama 

atenção é o índice da GEO9, que em sua classe 7 se destaca por apresentar um MPS muito 

alto em relação as demais classes e as demais Unidades Geoambientais. Esse valor ocorre pela 

presença de fragmentos com áreas elevadas o que contribui para o aumento do MPS geral da 

BHRB. 

 



65 
 

 

 
Figura 25 – Valores de tamanho médio da mancha (MPS) nas diferentes classes das unidades geoambientais 

mapeadas. 

 

A Figura 26, por sua vez, apresenta os valores da métrica de forma média (MSI) em 

cada uma das 7 classes de tamanho mapeadas em cada uma das unidades geoambientais. 

Dessa forma, a Figura 26 mostra que os valores de MSI apresentam uma linearidade de 

crescimento, ou seja, aumenta a medida que o tamanho dos fragmentos aumentam, o que 

implica em dizer que quanto maior for o valor do MSI mais irregular se torna o fragmento e 

mais susceptível aos efeitos de borda. Observa-se que alguns valores de MSI foram mais altos 

que o valor geral da BRHB, o que chama atenção para a GEO10, que teve seus valores 

diminuídos a medida que se aumentava a sua classe, isso ocorreu pelo fato de não apresentar 

fragmentos maiores que 250ha naquela unidade, por ser uma área localizada entre morros e  

montanhas. 

 

 

Figura 26 – Valores de Métrica de forma médio (MSI) nas diferentes classes das unidades geoambientais 

mapeadas. 
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Por fim a Tabela 08, representa a correlação de variabilidade dos resultados da BHRB 

entre as unidades geoambientais,  em relação as métricas calculadas, MPS, MSI e ED. O que 

se pode verificar é que a maior parte das unidades geoambientes correlaciona de alguma 

forma com a bacia. A variabilidade do MPS foi forte em 7 das dez Unidades Geoambientais 

apresentadas, o que mostra uma correlação de aumento do MPS com o aumento da classe de 

tamanho.  

Com relação ao MSI, cinco das dez Unidades Geoambientais apresentaram forte 

correlação de aumento com o aumento da classe de tamanho, enquanto que o ED apresentou 

apenas forte correlação em apenas uma unidade geoambiental, que foi a GEO2.  

 

Tabela 08 – Correlação de Variância entre as métricas da bacia e das unidades geoambientais 

BHRB GEO1 GEO2 GEO3 GEO4 GEO5 GEO6 GEO7 GEO8 GEO9 GEO10 

MPS 0,91 0,30 0,99 0,72 0,93 0,99 0,97 0,82 0,99 0,98 

MSI 0,86 0,92 0,92 0,68 0,95 0,97 0,88 0,65 0,98 0,05 

ED 0,68 0,93 0,46 0,18 0,09 0,16 0,20 0,04 0,26 0,15 

 

 

4.4 Áreas prioritárias para a recuperação ambiental 

 

Para identificação de áreas prioritárias para a restauração florestal da BHRB, foi 

utilizado além do cenário atual de uso e ocupação do solo na bacia, e da análise das métricas 

de Ecologia da Paisagem, mapeou-se o atual quadro da intervenção antrópica das Áreas de 

Preservação Permanente (APP), o que contribui de forma significativa para o entendimento do 

comportamento dos fragmentos florestais remanescentes a fim de fornecer subsídios no 

sentido de delinear as prioridades na restauração florestal da bacia. 

Sendo assim foi feito o mapeamento das APP de acordo com o Código Florestal n˚ 

12.651 de 25 de maio de 2012, que determina como sendo APP, as faixas marginais dos 

corpos hídricos, nascentes, topos de morros e montanhas,  áreas com declividade superior a 

45°, áreas úmidas e manguezais. 

 

Delimitação das APPs em Faixas Marginais dos Corpos Hídricos 

Para delimitação das APP em áreas situadas em faixa marginal a cursos dágua,  

conforme determinado pelo Código Florestal e Resolução CONAMA 303/2002, considerou-

se as larguras mínimas estabelecidas pela lei, sendo que: trinta metros para cursos d’água com 

menos de dez metros de largura; cinquenta metros para cursos d’água de dez a cinquenta 

metros de largura; cem metros para os cursos d’água de cinquenta a duzentos metros de 

largura; duzentos metros para cursos d’água com duzentos a seiscentos metros de largura e 
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quinhentos metros para cursos d’água com mais de seiscentos metros de largura. Após as 

definições, com a utilização do ArcGIS 10.1 foi adicionado a faixa marginal na rede de 

drenagem, através do comando buffer . 

 

Delimitação das APPs em Nascentes 

Para as APP em Nascentes, aquelas definidas pela Resolução CONAMA 303/2002, 

como sendo  a área ainda que intermitente, deva possuir um raio mínimo de cinquenta metros 

de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte. Utilizando-se o 

software ArcGIS 10.1, partiu do princípio de que as nascentes da rede de drenagem são os 

pontos iniciais das mesmas, excluíram-se os pontos finais dos seguimentos, obtendo-se assim 

apenas o plano de informação das nascentes, nas quais posteriormente foi aplicada a função 

buffer de 50 metros de diâmetro.  

 

Delimitação das APPs Topo de Morros e montanhas 

Com base na Resolução CONAMA n˚303/2002, para que seja delimitada esses tipos de 

APP considera-se como morro a forma de relevo de amplitude variável entre 50m e 300m 

com declividades de encostas superiores a 30% (17˚). Quando as amplitudes são superiores a 

300m considera-se montanha. Sendo assim as APP foram delimitadas a partir da observações 

feitas no MDT a fim de identificar as cotas de topo de morro e fundos de vale, ou seja, áreas 

que ocorrem acima da cota representativa a 2/3 da altura da elevação em relação a base. 

 

Delimitação das APPs com Declividade superior a 45º 

As áreas de APP dessa classificação, de acordo com a Resolução CONAMA, são 

consideradas as áreas de enconstas ou parte desta, com declividade superior a 100 por cento 

ou 45º (quarenta e cinco graus) na linha de maior declive. Para definição dessas áreas utilizou-

se os dados extraídos do MDT da BHRB, e utilizando a função Raster calculation obteve-se 

assim os valores superiores ou igual a 45º 

 

Delimitação das APPs em áreas úmidas e manguezais 

Também definida pela Resolução CONAMA 303/2002, é atribuída a faixa marginal de 

50 metros para corpos com até 20 hectares de superfície, considerando também a própria área 

úmida como APP. A mesma interpretaçãoo pode ser dada aos manguezais que 

preferencialmente ocorrem nas margens do Rio Buranhém na proximidade de sua foz. Através 

do mapeamento de uso e ocupação do solo foi extraído apenas as áreas referentes a áreas 
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úmidas e manguezais. Após separadas foi aplicada a função buffer usando uma distância de 

50 metros tendo em vista a definição da faixa marginal aos polígonos mapeados.  

Diante do exposto acima, a Figura 27, demonstra a representação da distribuição dos 

diferentes tipos de APP identificadas na BRHB, assim como a Tabela 09 sintetiza os valores 

reprentativos em relação à área total de APP e área total da BHRB.  

 

Tabela 09 – Áreas de Preservação Permanente da BHRB 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ÁREA (HA) APP (%) 
TOTAL DA 

BHRB (%) 

Faixa marginal a Corpos d’água 16568,56 50,69 6,61 

Nascentes 606,09 1,85 0,24 

Áreas com declividades superiores a 45˚ 5012,05 15,34 2,00 

Áreas úmidas e Manguezais 7848,18 24,01 3,13 

Topos de Morro e Montanhas 2648,68 8,10 1,06 

Total 32926,88 100 13,15 

 

Verifica-se que as áreas de APP de faixa marginal a corpos d’água são as mais 

representativas, correspondendo 50,69% de todas as áreas de APP, em seguida as APP de 

áreas úmidas e manguezais com 24,01%, as áreas com declividades superiores a 45º 

apresentaram 15,34%, enquanto que as nascentes representam apenas 1,85% de área total de 

APP e os topos de morros correspondem a 8,04%. Comparando com o valor em relação a 

área1 total da BHRB, percebe-se que as APP recobrem 13,15% da área total da bacia, sendo 

as Faixas marginais dos corpos d’água as mais representativas (6,61%). 
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Figura 27 – Distribuição das APP na BHRB.  
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Na Tabela 10 foi feito o cruzamento das informações das classes de uso do solo e das 

APP, a fim de identificar a maior representatividade dessas classes em cada um dos tipos de 

APP. 

 

Tabela 10 – Classes de Uso e ocupação do solo presentes nas APP da BHRB 

CLASSES DE USO DO SOLO 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (%) 

Faixa 

marginal 

a Corpos 

d’água 

Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 

45˚ 

Áreas 

úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

Superfície aquática 5,18 0,35 0,07 1,68 0,00 

Área urbana 0,27 0,56 0,02 0,46 0,00 

Campo úmido degradado 4,37 0,59 0,32 41,74 0,00 

Pastagens 64,64 65,51 50,98 38,96 41,87 

Agricultura anual 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 

Agricultura perene 0,14 0,45 0,00 0,11 0,00 

Eucalyptus 0,21 0,83 0,03 0,00 0,00 

Seringal 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

Cabruca 2,72 0,35 0,12 0,27 0,13 

Restinga/Mangue/Mussununga/Afloramento Rochoso 2,08 2,15 27,32 9,06 37,85 

Vegetação Florestal 19,65 28,38 21,04 7,55 20,13 

Outras classes 0,70 0,83 0,04 0,11 0,02 

Total 100 100 100 100 100 

 

Verifica-se na tabela acima o predomínio de pastagens em valores representativos de 

38,96 a 64,64% das áreas de APP. Por outro lado, a vegetação florestal recobre faixas de 

apenas 7,55 a 28,38% destas. 

Já a Tabela 11 apresenta a distribuição das APP nas diferentes Unidades Geoambientais.  

 

Tabela 11 – APP presentes nas Unidades Geoambientais da BHRB 

UNIDADES 

GEOAMBIENTAIS 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (%) 

Faixa marginal a 

Corpos d’água 
Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 45˚ 

Áreas úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

GEO1 4,74 0 0 9,37 0 

GEO2 2,53 0 0 20,32 0 

GEO3 7,00 11,01 0,78 4,07 0 

GEO4 9,32 10,50 7,36 0,64 0 

GEO5 23,37 27,19 3,90 41,18 0 

GEO6 5,75 1,68 0,63 0,29 0 

GEO7 10,78 15,66 4,77 9,51 0 

GEO8 3,83 5,84 0,48 3,51 0 

GEO9 31,15 27,79 81,92 10,38 100 

GEO10 1,53 0,33 0,15 0,73 0 

TOTAL 100 100 100 100 100 
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Depreende-se da Tabela 11, que a APP de faixa marginal à corpos d’água, foi mais 

representativa na unidade GEO9, com 31,15%, em seguida da unidade GEO5, com 23,37%. 

As Nascentes também foram mais representadas na unidade GEO9, com 27,79%, seguida da 

unidade GEO5, com 27,19%. Assim como as APP de declividade superior a 45° e topos de 

morros e montanhas também foram mais representantivas na GEO9, levando em conta que, 

em virtude da escala 1:100.000 adotada neste trabalho, as APP de topo de morro e montanha 

não foram evidenciadas em nenhuma outra unidade. As APP de áreas úmidas e manguezais, 

foram representativas na unidade GEO5 (41,18%) e na GEO2 (20,32%). 

A Tabela 12, demonstra o cruzamento dos dados de uso do solo em cada APP 

identificada dentro das unidades Geoambientais. Considerando a unidade GEO1, pode-se 

perceber que os uso do solo nas APP ali encontradas, são principalmente as pastagens e os 

campos úmidos degradados. Nas faixas marginais a corpos d’água 30,61% são usadas como 

pastagens, enquanto que 24,19% ainda representam fragmentos florestais. Por outro lado nas 

APP de áreas úmidas e manguezais, o que se destaca são os usos de campo úmido degradado 

com 59,04% e apenas 12,41% de vegetação florestal. 

Na unidade GEO2, assim como a GEO1, as APP encontradas foram as faixas marginais 

a corpos d’água e áreas úmidas e manguezais. Em ambas as APP a presença de vegetação 

florestal é muito baixa, 6,70% e 4,90%, respectivamente. 

Já na unidade GEO3, foram identificadas as APP de Faixa marginal a corpos d’água, 

Nascentes, Áreas com declividade superiores a 45° e áreas úmidas e manguezais, e em todas 

elas o usos de pastagens é bastante intenso 32,78%, 48,33%, 42,09% e 37,17%, 

respectivamente, mas em contrapartida todos os quatro tipos de APP identificada há presença 

de remanescentes florestais. 

Assim como na GEO3, a unidade GEO4 e a GEO5 também estão caracterizadas pelo 

uso intenso de pastagens, com presença significativa de remanescentes florestais. 

Na unidade GEO6, as pastagens também são evidenciadas nas APP, porém as parcelas 

de remanescentes florestais são baixas, 14,35%, 14,27%, 19,82% e 7,97%, respectivamente. 

A unidade GEO7, GEO8 e GEO10, apresentam situações semelhantes a unidade GEO6. 

Já a GEO9, foi identificado os cinco tipos de  APP, e verificou-se que a pastagem é a 

matriz dominante na paisagem e pouquissímos (9) fragmentos florestais são encontrados, 

principalmente nas faixas marginais a corpo d’água e nas áreas úmidas. 
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Tabela 12– Classe de uso do solo das APP presentes nas Unidades Geoambientais da BHRB 

CLASSES DE USO DO SOLO 

DAS APP (%) 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS – GEO 1 

Faixa marginal 

a Corpos d’água 
Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 

45˚ 

Áreas úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

Superfície aquática 11,21 0 0 3,16 0 

Área urbana 0 0 0 0 0 

Campo úmido degradado 10,09 0 0 59,04 0 

Pastagens 30,61 0 0 11,83 0 

Agricultura anual 0 0 0 0 0 

Agricultura perene 0 0 0 0,19 0 

Eucalyptus 0 0 0 0 0 

Seringal 0 0 0 0 0 

Cabruca 18,31 0 0 2,59 0 

Restinga/Mangue/Mussunu-

nga/Afloramento rochoso 
4,95 0 0 12,41 0 

Vegetação Florestal 24,19 0 0 10,77 0 

Outras classes 0,64 0 0 0 0 

CLASSES DE USO DO SOLO 

DAS APP (%) 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS – GEO 2 

Faixa marginal 

a Corpos d’água 
Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 

45˚ 

Áreas úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

Superfície aquática 39,72 0 0 4,92 0 

Área urbana 6,05 0 0 2,01 0 

Campo úmido degradado 2,22 0 0 47,27 0 

Pastagens 2,73 0 0 3,04 0 

Agricultura anual 0 0 0 0 0 

Agricultura perene 0 0 0 0 0 

Eucalyptus 0 0 0 0 0 

Seringal 0 0 0 0 0 

Cabruca 0 0 0 0 0 

Restinga/Mangue/Mussunu-

nga/Afloramento rochoso 
41,83 0 0 37,92 0 

Vegetação Florestal 6,70 0 0 4,79 0 

Outras classes 0,74 0 0 0,05 0 

CLASSES DE USO DO SOLO 

DAS APP (%) 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS – GEO 3 

Faixa marginal 

a Corpos d’água 
Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 

45˚ 

Áreas úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

Superfície aquática 5,85 1,27 0,05 2,30 0 

Área urbana 0,69 5,15 0 1,07 0 

Campo úmido degradado 2,45 0,97 1,96 36,91 0 

Pastagens 32,78 48,33 42,99 37,17 0 

Agricultura anual 0,43 0 0 2,04 0 

Agricultura perene 1,27 2,64 0 2,22 0 

Eucalyptus 2,16 6,47 0,44 0,02 0 

Seringal 0 0 0 0 0 

Cabruca 15,25 0 0,46 0,18 0 

Restinga/Mangue/Mussunu-

nga/Afloramento rochoso 
0,20 0 0 1,31 0 

Vegetação Florestal 38,78 34,19 54,11 16,39 0 

Outras classes 0,13 0,99 0 0,39 0 
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Tabela 12– Classe de uso do solo das APP presentes nas Unidades Geoambientais da BHRB (continuação) 

CLASSES DE USO DO SOLO 

DAS APP (%) 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS – GEO 4 

Faixa marginal 

a Corpos d’água 
Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 

45˚ 

Áreas úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

Superfície aquática 7,22 0,23 0,21 0,64 0 

Área urbana 0 0 0,01 0 0 

Campo úmido degradado 0,24 0,41 0,46 30,93 0 

Pastagens 53,07 63,48 67,57 47,29 0 

Agricultura anual 0 0 0 0 0 

Agricultura perene 0,28 1,27 0,03 0,96 0 

Eucalyptus 0 0 0,14 0 0 

Seringal 0,04 0 0,12 0 0 

Cabruca 3,34 0,12 0 0 0 

Restinga/Mangue/Mussunu-

nga/Afloramento rochoso 
0 0 0 0 0 

Vegetação Florestal 35,66 34,09 31,17 20,23 0 

Outras classes 0,15 0,41 0,29 0 0 

CLASSES DE USO DO SOLO 

DAS APP (%) 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS – GEO 5 

Faixa marginal 

a Corpos d’água 
Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 

45˚ 

Áreas úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

Superfície aquática 4,58 0,26 0,81 0,52 0 

Área urbana 0 0 0 0 0 

Campo úmido degradado 10,02 1,74 3,62 39,49 0 

Pastagens 61,39 64,74 62,48 50,61 0 

Agricultura anual 0 0 0 0 0 

Agricultura perene 0,02 0,44 0 0,01 0 

Eucalyptus 0,14 0,85 0,30 0 0 

Seringal 0 0 0 0 0 

Cabruca 0,25 0 0 0,02 0 

Restinga/Mangue/Mussunu-

nga/Afloramento rochoso 
0 0 0 0,01 0 

Vegetação Florestal 23,08 29,71 32,51 9,15 0 

Outras classes 0,53 2,25 0,27 0,19 0 

CLASSES DE USO DO SOLO 

DAS APP (%) 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS – GEO 6 

Faixa marginal 

a Corpos d’água 
Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 

45˚ 

Áreas úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

Superfície aquática 7,31 2,02 0 1,89 0 

Área urbana 0,11 0 0 0 0 

Campo úmido degradado 0,29 0 0 27,18 0 

Pastagens 77,40 77,42 52,52 62,96 0 

Agricultura anual 0 0 0 0 0 

Agricultura perene 0 0 0 0 0 

Eucalyptus 0 0 0 0 0 

Seringal 0 0 0 0 0 

Cabruca 0 0 0 0 0 

Restinga/Mangue/Mussunu-

nga/Afloramento rochoso 
0,12 6,28 27,66 0 0 

Vegetação Florestal 14,35 14,27 19,82 7,97 0 

Outras classes 0,40 0 0 0 0 
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Tabela 12– Classe de uso do solo das APP presentes nas Unidades Geoambientais da BHRB (continuação) 

CLASSES DE USO DO SOLO 

DAS APP (%) 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS – GEO 7 

Faixa marginal 

a Corpos d’água 
Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 

45˚ 

Áreas úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

Superfície aquática 6,98 0 0,42 0,44 0 

Área urbana 0 0 0 0 0 

Campo úmido degradado 6,01 0,26 2,05 36,37 0 

Pastagens 63,93 71,05 69,47 57,73 0 

Agricultura anual 0 0 0 0 0 

Agricultura perene 0 0 0 0 0 

Eucalyptus 0,01 0,38 0 0 0 

Seringal 0 0 0 0 0 

Cabruca 1,22 2,22 0,28 0 0 

Restinga/Mangue/Mussunu-

nga/Afloramento rochoso 
0,03 0 0 0 0 

Vegetação Florestal 21,60 25,82 27,78 5,41 0 

Outras classes 0,23 0,26 0 0,04 0 

CLASSES DE USO DO SOLO 

DAS APP (%) 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS – GEO 8 

Faixa marginal 

a Corpos d’água 
Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 

45˚ 

Áreas úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

Superfície aquática 1,75 0 0 0,30 0 

Área urbana 0 0 0 0 0 

Campo úmido degradado 4,69 2,28 0,07 41,78 0 

Pastagens 69,32 82,07 67,86 51,53 0 

Agricultura anual 0 0 0 0 0 

Agricultura perene 0 0 0 0 0 

Eucalyptus 0 0 0 0 0 

Seringal 0 0 0 0 0 

Cabruca 1,20 0 0 0 0 

Restinga/Mangue/Mussunu-

nga/Afloramento rochoso 
0 0 11,96 0,12 0 

Vegetação Florestal 22,71 15,26 20,11 6,27 0 

Outras classes 0,33 0,39 0 0 0 

CLASSES DE USO DO SOLO 

DAS APP (%) 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS – GEO 9 

Faixa marginal 

a Corpos d’água 
Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 

45˚ 

Áreas úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

Superfície aquática 0,83 0,02 0 0,22 0 

Área urbana 0,20 0 0,02 0 0 

Campo úmido degradado 1,34 0,04 0,06 32,78 0 

Pastagens 85,35 76,08 47,83 63,56 11,85 

Agricultura anual 0 0 0 0 0 

Agricultura perene 0 0 0 0 0 

Eucalyptus 0 0 0 0 0 

Seringal 0 0 0 0 0 

Cabruca 0,31 0 0,11 0 0,13 

Restinga/Mangue/Mussunu-

nga/Afloramento rochoso 
2,42 6,09 33,08 1,21 37,84 

Vegetação Florestal 9,05 17,45 18,87 2,22 20,16 

Outras classes 0,50 0,32 0,03 0 0,02 
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Tabela 12– Classe de uso do solo das APP presentes nas Unidades Geoambientais da BHRB (continuação) 

CLASSES DE USO DO SOLO 

DAS APP (%) 

UNIDADES GEOAMBIENTAIS – GEO 10 

Faixa marginal 

a Corpos d’água 
Nascentes 

Áreas com 

declividade 

superiores a 

45˚ 

Áreas úmidas e 

Manguezais 

Topos de 

Morro  e 

Montanhas 

Superfície aquática 0,01 0 0 0,05 0 

Área urbana 0 0 0 0 0 

Campo úmido degradado 2,27 33,97 0 28,88 0 

Pastagens 88,10 16,03 48,43 71,07 0 

Agricultura anual 0 0 0 0 0 

Agricultura perene 0 0 0 0 0 

Eucalyptus 0 0 0 0 0 

Seringal 0 0 0 0 0 

Cabruca 3,02 0 7,77 0 0 

Restinga/Mangue/Mussunu-

nga/Afloramento rochoso 
0,04 0 23,02 0 0 

Vegetação Florestal 6,42 50 20,78 0 0 

Outras classes 0,14 0 0 0 0 

 

A Tabela 13 apresenta a análise integrada da paisagen da BHRB com a indicação das 

áreas prioritárias para recuperação em cada uma das Unidades Geoambientais estudadas. 

Conforme exposto, o critério utilizado foi o estado de degradação das APP mapeadas. Já o 

mapa da Figura 28 apresenta a distribuição destas áreas na BHRB. 
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Figura 28 – Áreas prioritárias para recuperação ambiental na BHRB.  
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Tabela 13 - Características da Paisagem e áreas prioritárias para restauração florestal na BHRB. 

Unid. 
Área 

(km²) 
Formas de Relevo Solos Uso do Solo 

Características da 

Fragmentação Florestal 
Características das APP 

Áreas prioritárias para a 

restauração florestal 

1 48,64 

Acumulação fluvial ocorre 

nos vales fluviais e estão 

situados abaixo do nível dos 

terraços marinhos, associam-

se aos depósitos litorâneos. 

Gleissolos 

Predomínio de Pastagens. Os 

Fragmentos florestais  encontram-

se distribuídos próximo as áreas 

de cabrucas situadas ao longo das 

margens do rio Buranhém. 

As áreas dos fragmentos 

variam de 10,05 a 68,54 ha. 

Os valores de forma variam 

de 1,48 (Classe 1) a 3,75 

(Classe 7). 

1/3 das APP de cursos d´água 

apresentam-se ocupados por 

pastagens. 

Cerca de 60% da APP de 

áreas úmidas e manguezais 

apresentam algum tipo de 

degradação. 

Áreas úmidas e 

manguezais e margens de 

cursos d´água desmatadas. 

2 23,65 

Acumulação flúvio-marinha 

ocorre nas baixadas 

litorâneas, próximo à 

desembocadura dos rios. 

Associam-se aos depósitos 

de pântanos e mangues 

atuais. 

Gleissolos e 

Espodossolos 

A matriz predominante nessa 

unidade são os campos úmidos. 

Forma dos fragmentos 

irregular de formato 

alongado. A média de 

tamanho foi de 9,75ha. 

Cerca de 47% da APP de 

áreas úmidas e manguezais 

apresentam algum tipo de 

degradação. 

Áreas úmidas e 

manguezais desmatadas. 

3 189,68 
Tabuleiros Costeiros do 

Grupo Barreiras 
Latossolos 

A matriz que predomina são as 

pastagens localizadas, 

preferencialmente nos topos 

planos. 

Os fragmentos encontrados 

situam-se principalmente 

nos vales encaixados em 

relevo suavemente 

ondulado, com média de 

tamanho de 27,59ha e índice 

de forma igual a 2,04. 

Fragmentos de vegetação 

florestal constituem cerca de 

39% das APP de Cursos 

d´água, 34% das APP de 

Nascentes e 54% das APP de 

45o. 

Nascentes e margens de 

cursos d´água desmatadas. 

4 168,84 

Relevo Plano a Colinoso 

Pré-Litorâneos – Complexo 

Itapetinga. 

Latossolos e 

Argissolos 

A matriz que aqui predomina 

também são as pastagens. 

Os fragmentos 

caracterizam-se por se 

localizarem em áreas que se 

alternam entre os vales e 

alguns topo de morros. 

Apresentam forma que 

variam de 1,62 a 3,24. 

Tamanho médio igual a 

27,71ha. 

Em média, apenas 1/3 das 

APP de Cursos d´água, de 

Nascentes e das APP de 45o 

estão cobertas por Fragmentos 

de vegetação florestal. 

Nascentes, margens de 

cursos d´água e áreas de 

topos de morros e 

encostas desmatadas. 

5 490,72 

Relevo Plano a Colinoso 

Pré-Litorâneo – Complexo 

Jequitinhonha. 

Latossolos 

A matriz é representada pelas 

pastagens contendo fragmentos de 

vegetação florestal 

Média de tamanho de 

18,68ha. 

O índice MSI indica valor 

médio de 1,85. 

As pastagens representam 

cerca de 63% da cobertura 

vegetal das APP de Cursos 

d´água, Nascentes APP de 45o 

. Menos de 1/4 destas APP são 

cobertas por Fragmentos de 

vegetação florestal. 

Nascentes, margens de 

cursos d´água e áreas de 

topos de morros e 

encostas desmatadas. 
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Tabela 13 - Características da Paisagem e áreas prioritárias para restauração florestal na BHRB (continuação). 

6 99,33 

Relevo Plano a Colinoso 

Pré-Litorâneos – Granito 

Santa Maria do Salto. 

Latossolos e 

Argissolos 

A matriz que predomina são as 

pastagens localizadas, 

preferencialmente nos fundos de 

vale e encostas. 

Os fragmentos 

dissemeniados nessa 

unidade, de forma geral, 

encontram-se associados aos 

topos de morros dispersos 

em relevo ondulado. 

Valor médio do MSI para a 

classe 6 de 2,89 e tamanho 

médio dos fragmentos de 

20,09ha. 

Cerca de 2/3 das APP de 

Nascentes e de cursos d´água 

e 50% das APP de encostas  

estão recobertos por 

pastagens. 

Nascentes, margens de 

cursos d´água e áreas de  

encostas desmatadas. 

7 184,23 

Relevo Plano a Colinoso 

Pré-Litorâneos – Complexos 

Itapetinga e Jequitinhonha. 

Latossolos e 

Argissolos 
Predomínio de pastagens 

Fragmentos encontrados se 

caracterizaram pela sua 

forma menos irregular 

(Média MSI de 1,77). 

Fragmentos de Floresta de 

dimensões médias da ordem 

de 16,44ha. 

Os fragmentos florestais 

distribuem-se, em média em 

25% das APP, em virtude de 

cerca de 65% de degradação 

destas APP por Pastagens. 

Nascentes, margens de 

cursos d´água e áreas de 

topos de morros e 

encostas desmatadas. 

8 77,58 

Planaltos Soerguidos – 

Bloco montanhoso do 

Granito Guaratinga - São 

Paulinho. 

Latossolos e 

Argissolos 
Predomínio de pastagens 

Fragmentos possuem 

dimensões médias de 

13,05ha. O valor de MSI 

médio encontrado foi de 

1,85 em virtude do controle 

de localização em topos de 

morros. 

Cerca de 80% das APP de 

Nascentes e 7o% das APP de 

margens de cursos d´água 

estão cobertas por pastagens. 

Nascentes e margens de 

cursos d´água desmatadas. 

9 1187,01 

Planaltos Soerguidos – 

Bloco montanhoso dos 

Granitos Santo Antônio do 

Jacinto e Santa Maria do 

Salto. 

Argissolos e 

Latossolos 

A matriz foi distribuída por 

pastagens e os fragmentos 

encontram-se localizados 

preferencialmente nas zonas de 

topos de morros limitados por 

causa dos vales adjacentes. 

As áreas dos fragmentos 

variam de 1082,94 a 

4701,99ha.Com relação a 

forma do fragmento os 

resultados apresentaram a 

predominância de 

fragmentos irregulares. 

Apenas 9% das APP de Faixa 

marginal a cursos d´água 

apresentam fragmentos de 

vegetação florestal em virtude 

do recobrimento de 85% das 

pastagens. 

Nascentes e margens de 

cursos d´água desmatadas. 

10 35,08 
Planaltos Soerguidos – 

Complexo Jequitinhonha. 

Argissolos e 

Latossolos 

Predomínio de pastagens com 

fragmentos de vegetação 

localizados preferencialmente nas 

zonas de topos de morros 

 

Situação crítica em que 88% 

das APP de margens de cursos 

d´água encontram-se 

recobertas por pastagens. 

Nascentes e margens de 

cursos d´água desmatadas. 
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5 CONCLUSÕES 

 

A bacia hidrográfica do rio Buranhém, semelhantemente a tantas outras bacias 

hidrográficas brasileiras, enfrenta as ocupações desordenadas de suas áreas, principalmente no 

entorno das nascentes, dos córregos, das áreas úmidas e manguezais e das áreas de encostas, 

devido ao fato da facilidade de acesso a água. 

Atualmente a BHRB está ocupada por 71,22% de áreas de pastagens, e apenas 18,44% 

de remanescentes florestais, que se encontram em boa parte da extensão da bacia isolados 

devido aos processos de ocupação. Dessa forma, as características de tamanho, forma e 

isolamento dos fragmentos acentuam a sua fragilidade quando as manchas são pequenas, 

alongadas e isoladas, o que de fato foi identificado na bacia. Cerca de 56% dos fragmentos 

encontrados constituem fragmentos de 3 a 10 ha, o que se torna preocupante visto que, quanto 

menor o tamanho de um fragmento florestal maior é a razão borda/área e, portanto, estão mais 

sujeitos a maiores intensidades dos efeitos de borda.  

Neste contexto, através da metodologia proposta foi possível gerar informações sobre as 

características físico-ambientais da área, assim como, analisar a paisagem da bacia como um 

todo e em unidades, por meio das métricas da Ecologia da Paisagem. Vale ressaltar que a 

análise integrada da paisagem por meio das Unidades Geoambientais foi primordial para a 

definição das áreas prioritárias da BHRB.  

Para idenficação das áreas prioritárias, após todo o refinamento, tomou-se como base as 

áreas que já são protegidas por lei, as Áreas de Preservação Permanente - APP, que 

correspondem a 13,15% da área da BHRB, e que atualmente estão comprometidas pelo uso 

desordenado do solo, principalmente pela atividade intensa de pastagens. 

 As APP encontradas na bacia, como a faixa marginal à corpos d’água e as nascentes, 

são as que mais se evidenciaram na área, de forma que, estão em quase sua totalidade 

descaracterizadas. Os fragmentos ainda presentes apresentam formato irregular e alongado 

devido as características físicas da área, contribuindo para um maior efeito de borda.  

De uma certa forma, a análise da fragmentação da BHRB contribui para a recuperacão 

dessas áreas de APP, pois, fica evidenciado quais áreas da bacia merecem maior destaque, em 

relação a distribuição desses fragmentos. Portanto, a definição de Unidades Geoambientais foi 

de extrema importância, tendo em vista que as ações a serem definidas serão melhor 

estudadas para aquelas áreas com características de maior vulnerabilidade. 
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Nenhuma ação de recuperação  tem por objetivo retornar às condições de uma paisagem 

original, pois na realidade o que se deseja é uma conciliação entre as áreas produtivas e 

sustentáveis com áreas de conservação biológica.  

Com efeito, a recuperação dessas áreas prioritárias seria uma forma de garantir a 

existência de um fluxo mínimo entre os remanescentes de vegetação natural, de forma a 

viabilizar a manutenção de uma biodiversidade em paisagens produtivas. Atualmente, uma 

paisagem fragmentada é aquela que tenha fragmentos grandes, onde os efeitos de borda são 

minimizados, bem como uma rede de fragmentos menores interligados por meio de 

corredores de forma a aumentar sua conectividade funcional, ou seja a sua capacidade da 

paisagem em facilitar ou impedir os fluxos biológicos. 

Sendo assim, as APP tem papel fundamental para que haja essa conectividade na 

BHRB, pois  permitem a possibilidade de aumentar ou diminuir os riscos de extinção das 

espécies, e restabelecer um cenário de uma paisagem mais equilibrada, ou seja de uma 

paisagem mais natural e com um fluxo mínimo de diversidade. 

Outro fator que vale ressaltar é que esses estudos são de grande importância pois geram 

subsídios como forma de planejamento para os municípios . 
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