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Prefácio 

 

A recuperação atual da noção de paisagem para entender as relações de natureza, 

sociedade e cultura em suas dimensões espaço-temporais, em suas totalidades, remonta 

às representações mais prolíficas da questão, em particular a versão mais lograda de todas 

elas, a de Alexander von Humboldt; de suas ideias se derivaram os conceitos de paisagem 

na Geografia, como objeto da realidade espacial, ou como sujeito da percepção. Ao mesmo 

tempo, as concepções científicas e a metodologia da Biogeografia se desenvolveram em 

um fundamento teórico criado por grandes cientistas naturalistas que estabeleceram 

as bases do enfoque sistêmico ao investigar a Biosfera. A Biogeografia é, originalmente, 

o ramo da ciência que estuda a distribuição dos seres vivos sobre a Terra, assim como 

as causas que determinam dita distribuição, ou seja, a Biogeografia é a Geografia da Biosfera. 

A Biogeografia é descritiva e interpretativa, persegue a explicação da distribuição 

dos seres vivos em seus diferentes tipos de agrupamentos ou categorias: espécies, hábitats, 

ecossistemas, biomas e paisagens. Segundo as tradições acadêmicas, é uma ciência de 

fronteira ou de contato entre a Geografia e a Biologia, integra-se tanto à Geografia Física 

como à Biogeografia Geográfica, a parte da Biogeografia que se dedica ao estudo das 

relações entre seres vivos e o meio, é comum com a Ecologia, formando parte dela.  

A distribuição atual dos seres vivos é resultado, em parte, da evolução e dispersão 

das espécies, resultante da dinâmica das transformações quantitativas e qualitativas do 

restante dos componentes naturais da Geosfera (atmosfera, hidrosfera, solos, 

geoformas, litologia…), com os quais estabelece uma complexa rede de interações, das quais 

depende estritamente, e, por outra parte, de ações antropogênicas sobre o geossistema. 

A Biogeografia se integra também à Geografia Humana, não podendo prescindir dos 

estudos do fator humano, a sociedade tem alterado significativamente a Natureza e hoje 

é muito difícil encontrar lugares absolutamente naturais, mas a ciência não tem 

esquecido o estudo dos processos de humanização da paisagem vegetal, pois reconhece 

a Biogeografia Antropocêntrica. Trata-se de uma disciplina de caráter transversal entre 

as ciências naturais, mas também com as ciências sociais, a Biogeografia Histórica 

trabalha com as noções de silvossistemas e silvofácies. 

Um dos problemas fundamentais da Biogeografia contemporânea é o estudo de 

integração da biota, dos sistemas naturais ou geossistemas e sistemas antroponaturais. A 

análise da vegetação se fundamenta na ideia de que a estrutura da cobertura vegetal, por 

sua essência, constitui um reflexo da estrutura ecológica da paisagem no espaço geográfico.  
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A base teórica de partida da Biogeografia contemporânea é a concepção de que 

a biota, como o conjunto de espécies e/ou comunidades associadas, se considera como 

um sistema aberto, parte de um sistema natural mais complexo: a paisagem ou geossistema. 

Na Biogeografia, a célula elementar da diferenciação da cobertura viva é a 

biogeocenose, que frequentemente é interpretada como ecossistema nos limites da 

fitocenose. A biogeocenose não existe de maneira isolada, mas sim em uma relação 

espacial, territorial e funcional com as comunidades vizinhas. As relações e as interações 

entre os componentes bióticos, por uma parte, e entre a biota e o ecótopo, por outra, 

determinam os traços fundamentais da estrutura da cobertura viva. A combinação de 

comunidades forma a estrutura da cobertura vegetal das paisagens, que podem ser 

pesquisadas em diferentes níveis: planetário, ou seja, na maior dimensão das paisagens, 

a geoefera, a regional a partir de diferenciações das paisagens, tanto com o uso da 

regionalização ou a tipologia físico-geográfica das paisagens, e o local, a partir da morfologia 

da paisagem. As diferenças na estrutura da cobertura viva da terra são condicionadas por 

uma diversidade de modificações no espaço das condições climáticas, orográficas,  

e edafolitólicas, que determinam a diversidade das variantes de combinações das 

comunidades de organismos vivos e das paisagens naturais ou originais.  

A concepção sobre a Geografia da Biodiversidade se desenvolveu nos momentos 

atuais a partir de um plano teórico que se fundamenta em aceitar não apenas o fenômeno da 

riqueza de espécies, mas também na presença das causas e fatores de sua condicionalidade. 

Existem nessas pesquisas duas abordagens: o enfoque de populações e espécies, que 

parte do princípio de que cada espécie é um sistema genético fechado menor, que possui 

um genofundo não repetível, e o enfoque ecossistêmico, que consiste em que todos os 

sistemas biológicos estão relacionados de maneira estreita com o meio do hábitat e entre si, 

para isso o estudo do ecossistema se faz em diferentes níveis: desde a biogeocenose em nível 

local até a biosfera, em seu conjunto. Um dos problemas fundamentais é o esclarecimento 

da estrutura ecólogo-geográfica da biodiversidade, das regularidades de sua diferenciação 

territorial, que está estreitamente relacionada com a estrutura paisagística do território.  

No livro que tem em suas mãos se encontram muitas das questões brevemente 

mencionadas neste prefácio, que, sem qualquer dúvida, é um material excelente para 

aqueles interessados no estudo das relações entre as Ciências da Paisagem e a Biogeografia. 

 
México, 20 de dezembro de 2020 

 
Dr. Manuel Bollo Manent 

Académico. CIGA. Universidad Nacional Autónoma – UNAM/México.  
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Apresentação 

 

Em um ano complexo como este, a Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista 

(ANAP) e o Programa de Pós-Graduação em Geografia/Mestrado Profissional, Faculdade 

de Ciências e Tecnologia/Universidade Estadual Paulista (FCT/UNESP) de Presidente 

Prudente/SP, organizaram o I Simpósio Nacional de Biogeografia, do qual participaram, 

de forma virtual, especialistas brasileiros e estrangeiros. 

Os trabalhos enviados para o evento foram avaliados por um grupo de renomados 

especialistas, e os que obtiveram mais de 80 pontos foram recomendados para 

publicação em dois livros, um dos quais intitulado “Biogeografia e Paisagem”, que aqui 

apresentamos aos leitores interessados. 

Este livro inclui 12 capítulos escritos por 38 autores do Brasil, Espanha e Cuba  

e para sua apresentação o dividimos em três partes: a primeira, na qual se agrupam 

quatro trabalhos relacionados à biogeografia e paisagens de várias bacias hidrográficas  

e o Pantanal; a segunda, que inclui cinco capítulos onde são apresentadas várias 

experiências do estudo da biogeografia e paisagens em Unidades de Conservação, e a 

terceira, composta por três capítulos, onde são analisados vários métodos de estudo de 

paisagens e biogeografia em diferentes contextos. 

Primeira Parte – Biogeografia e Paisagens em Bacias Hidrográficas: aqui agrupamos 

quatro capítulos.  O primeiro, intitulado “Cartografia das paisagens da bacia hidrográfica 

do Rio Iraí, Paraná/Brasil”, dos autores Rafaela Moraes, Eduardo Liberti, Rodrigo Guissoni 

e João Carlos Nucci, apresenta o uso das paisagens e sua cartografia para o planejamento 

e gestão de uma bacia, localizada na região metropolitana de Curitiba, utilizando as 

ferramentas presentes nos Sistemas de Informação Geográfica para delimitar, classificar 

e mapear as unidades de paisagem da bacia, que servem de base para a proposta de 

planejamento e gestão ambiental. 

O segundo capítulo deste bloco “Biogeografia e paisagem urbana: uma análise 

das bacias hidrográficas da área urbana de Aquidauana/MS”, de Adriana de Barros, 

Lucy Ribeiro Ayach e Ricardo Henrique Gentil Pereira, encarrega-se de analisar as 

características biogeográficas das bacias hidrográficas da área urbanizada de Aquidauana, 

trazendo contribuições significativas para esses estudos no Brasil, especialmente em 

cidades pequenas e com fortes impactos causados por um processo de urbanização não 

planejada. Os autores utilizam uma abordagem qualitativa e dados secundários para, 

por fim, propor um plano de recuperação ambiental em APPs com base nas disposições 

do Código Florestal Brasileiro. 
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O terceiro capítulo, intitulado “Efeito do uso e ocupação do solo na qualidade da água 

na bacia hidrográfica do Estado de Santa Catarina”, dos autores Isabel Cristina Bohn Vieira  

e Eduardo Augusto Werneck Ribeiro, aborda a relação entre o uso e ocupação do solo e a 

qualidade da água ao longo do rio Itajaí-Açu, o maior curso d'água em uma bacia hidrográfica 

do rio Itajaí, localizada no Estado de Santa Catarina, visando a compreender essa relação  

e esperando que os resultados permitam a elaboração de materiais para uso em sala de aula 

com apoio de técnicas de sensoriamento remoto. 

O quarto capítulo deste primeiro grupo é “Biodiversidade e fragilidades das paisagens 

do Pantanal” e seus autores Marcio Moreira do Nascimento, Nelson Oliveira da Cunha Lucélia 

Souza Santiago e Lucy Ribeiro Ayach se concentram na análise da biodiversidade e fragilidade 

das paisagens pantaneiras, avaliando os problemas ambientais causados na região pelo uso 

e ocupação do solo pela agricultura e pecuária, atividades que retiram a vegetação original 

por meio de queimadas, o que no planalto afeta as nascentes e origina assoreamento  

e contaminação que levam à perda irreversível da biodiversidade deste importante bioma 

para a humanidade. 

Segunda Parte – Experiências para o estudo da biogeografia e paisagens em Unidades 

de Conservação: aqui agrupamos cinco obras, sendo a primeira denominada “Monumentos 

naturais em Mato Grosso do Sul: geoconservação e importância no estudo da paisagem”, dos 

autores Rafael Martins Brito, Eduardo Salinas Chávez e Patrícia Helena Mirandola Garcia, que 

aborda sobre a importância dos estudos da paisagem para a análise dos monumentos naturais 

existentes em Mato Grosso do Sul, com base na história do processo de sua constituição 

no Brasil e em Mato Grosso do Sul e sua relação com outras categorias de proteção. 

O sexto capítulo, denominado “Aplicação de indicadores de sustentabilidade e 

manejos realizados no Sistema Agroflorestal da Reserva Legal do assentamento São Bento, 

de Mirante do Paranapanema/SP”, de Amanda de Aguiar Oliveira e José Mariano Caccia 

Gouveia, tem como base a análise das atividades socioeconômicas realizadas durante um 

ano pelos assentados que trabalham nesse sistema agroflorestal da reserva legal, a fim de 

relacioná-las, se possível, às práticas mais sustentáveis ou que se enquadrem na transição 

agroecológica dessa reserva. 
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No sétimo, “A floresta nacional de Capão Bonito: aspectos físicos e sociais”, Julia de 

Oliveira Ferreira, Maira Abigail dos Santos Silva e Cássia Maria Bonifácio abordam  

a caracterização da flora da Floresta Nacional de Capão Bonito/São Paulo e a caracterização 

de seus aspectos físicos (abióticos) e bióticos que condicionam”, o que pode auxiliar na 

elaboração do plano de manejo da referida Unidade de Conservação. 

Os autores Karla Maria Silva de Faria e Edson Vicente da Silva, no oitavo, intitulado 

“Paisagens Fragmentadas na Reserva da Biosfera do Cerrado: fragmentação natural  

e antrópica”, apresentam o estudo da fragmentação das paisagens em uma reserva da 

biosfera de grande importância para o Brasil, como parte da primeira fase de um projeto 

de pesquisa que cobre mais de 40 mil quilômetros quadrados no Estado de Goiás e no Distrito 

Federal, utilizando para isso as ferramentas propostas pela Ecologia das Paisagens, 

visando a contribuir para o planejamento e gestão dessa reserva da biosfera. 

Esta segunda parte do livro termina com o nono capítulo, intitulado “O programa 

de voluntariado na Unidade de Conservação”, escrito por Julia de Oliveira Ferreira, 

Maira Abigail dos Santos Silva e Cássia Maria Bonifácio, que analisam as possibilidades 

e contribuições do voluntariado nas UCs como forma de popularização e colaboração 

na gestão dessas áreas, por meio de programas que envolvam efetivamente a população 

na conservação dos recursos. 

Terceira Parte  – Métodos de estudo de paisagens e biogeografia em diferentes 

contextos: apresenta o décimo, intitulado “Utilidade e limitações dos sistemas de 

informação geográfica para estimar a distribuição de espécies da fauna e da flora em 

unidades de paisagem”, de Mario Burgui Burgui, Edson Vicente da Silva e Paloma Ibarra 

Benlloch, tem como objetivo analisar a aplicação de Sistemas de Informação Geográfica 

para estimar a distribuição da biodiversidade em unidades de paisagem em uma pequena 

ilha chamada Cayo Santa María, em Cuba, buscando identificar a utilidade e limitações do 

SIG para modelagem da distribuição das espécies da flora e da fauna nas unidades de 

paisagem previamente delimitadas e mapeadas. 

O capítulo 11, de Vinicius Filipe Rodrigues Soares, Renan Valério Eduvirgem, 

Claudemir Rodrigues Soares e Ricardo Massulo Albertin intitulado “Análise Biogeográfica 

por meio de transecto na baixa vertente do Córrego Mandacaru, Maringá/PR”, realiza uma 

análise da diversidade biológica de um córrego utilizando para isso um transecto 

fitogeográfico em uma área de APP no fundo do vale desse córrego na bacia do rio Maringá. 
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O último capítulo do livro, cujo título é “Conexões que transformam a sociedade e o 

meio ambiente: Ações da Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba no Assentamento Nova 

Esperança I de São José dos Campos - SP, Brasil”, dos autores Antonio Carlos Pries Devide, 

Anna Cláudia Leite, Suzana Lopes Salgado Ribeiro, Cristina Maria de Castro e José Miguel 

Garrido Quevedo, analisa os fenômenos e processos que transformam a sociedade e o meio 

ambiente em um assentamento do vale do rio Paraíba em São José dos Campos-SP, 

estudando, para isso, a biogeografia da região. 

Esperamos que a leitura deste livro, elaborado com muito carinho e dedicação em 

um ano tão complexo, contribua para ampliar os conhecimentos sobre a relação 

Biogeografia e Paisagem. 

 

 

Dr. Eduardo Salinas Chávez 

Professor da Universidade de Havana/Cuba e Professor Visitante Estrangeiro na 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)/câmpus Tres Lagoas. 
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               Capítulo 1    
                                                                                                

                     ________________________________________________________________                                                
 

Cartografia das paisagens da bacia hidrográfica 

do rio Iraí, Paraná/Brasil 

 

 

Rafaela Moraes1; Eduardo Liberti2;  

                                    Rodrigo Guissoni3; João Carlos Nucci4 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A água, o bem mais importante para a manutenção da vida na Terra, está cada 

vez mais se tornando um recurso de difícil acesso. Expansões desordenadas nas cidades, 

degradação das matas ciliares e cabeceiras das nascentes e agricultura predatória são 

exemplos de ações que ameaçam esse fundamental recurso. 

De acordo com Salinas et al. (2020, p. 50), o meio ambiente e seus recursos se tornaram 

pauta em debates pelo mundo, dada a “desigualdade na distribuição dos recursos 

naturais em nível mundial, a superexploração e a degradação, bem como a escassez 

de água, a diminuição da sua qualidade e o aumento dos desastres naturais associados 

a esses impactos” (SALINAS, 2020, p. 50). Para Fávero et al. (2007), a humanidade: 

 
[...] está recebendo como herança o desafio de resolver problemas decorrentes 
de uma crise sistemática desencadeada pelo crescimento constante e acelerado 
da população humana, sobretudo a urbano-industrial, acompanhado de seus 
modos de vida e exploração da natureza que geraram escassez e destruição. 
(FÁVERO et al., 2007, p. 511). 

 

Assim, cada vez mais problemas como os “de saúde, física, mental e social” podem 

ser relacionados com a “deterioração do ambiente natural” (NUCCI, 2007, p. 78). O recorte 

espacial de bacias hidrográficas para o planejamento e a gestão dos recursos hídricos  no 

Brasil está previsto em lei (BRASIL, 1997, s/p). Braz et al. (2020) reforçam essa colocação 

ao afirmarem que “a bacia hidrográfica deve ser entendida como uma unidade básica 

para a análise ambiental, já que permite conhecer e avaliar seus diversos componentes 

e os processos e interações que nela ocorrem” (BRAZ et al., 2020, p. 72). 

 
1Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Brasil. E-mail: 
rafagmoraes@outlook.com 
2Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia (UFPR), Brasil. E-mail: eduardoliberti@hotmail.com 
3Turismólogo; mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Turismo (UFPR), Brasil. E-mail: guissonirodrigo@gmail.com 
4Professor doutor; titular do Departamento de Geografia (UFPR). Brasil. E-mail: jcnucci@gmail.com 
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O conhecimento dos processos em uma bacia hidrográfica pode ser facilitado pela 

escolha de um conceito integrador e de um método de abordagem sistêmico, ou seja, 

o conceito será o de paisagem e o método será o de cartografia da paisagem. 

O termo paisagem possui um contexto polissêmico (SALINAS et al., 2019b), mas uma 

das definições que traz a complexidade do meio físico, além de considerar a ação antrópica 

de modo integrador, é o conceito de paisagem apresentado por Monteiro (2000, p. 39): 

 
Entidade espacial delimitada segundo um nível de resolução do geógrafo 
(pesquisador), a partir dos objetivos centrais da análise, de qualquer modo 
sempre resultando da integração dinâmica e, portanto, instável dos elementos 
de suporte, forma e cobertura (físicos, biológicos e antrópicos) e expressa 
em partes delimitáveis infinitamente mas individualizadas através das relações 
entre elas, que organizam um todo complexo (sistema), verdadeiro conjunto 
solidário e único, em perpétua evolução. (MONTEIRO, 2000, p. 39). 

 

A cartografia das paisagens tem apresentado muitos enfoques, porém, em termos 

gerais, os métodos buscam determinar elementos (embasamento rochoso, clima, relevo, solo, 

água, vegetação e fauna) e processos (tectônica, radiação solar, circulações do ar, erosão, 

pedogênese, fotossíntese, etc.) que permitem a diferenciação e a cartografia de áreas 

relativamente homogêneas, chamadas de unidades de paisagem (SALINAS et al., 2019b). 

Pode-se entender esse procedimento como inicial, já que os componentes antrópicos 

(uso da terra, por exemplo) também devem ser posteriormente incluídos, pois fazem parte 

da paisagem e contribuem em sua classificação. 

Esse levantamento da estrutura e da dinâmica das unidades de paisagem permite 

evidenciar as potencialidades, limites e aptidões para determinados usos que se deseja 

implantar (MCHARG, 1971).  

A pesquisa buscou trazer subsídios ao planejamento e à gestão dos recursos hídricos 

na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), analisando a bacia hidrográfica do rio Iraí (BHRI), 

por meio da cartografia de suas paisagens. A BHRI está inserida na área de proteção 

ambiental (APA) do rio Iraí e tem como um dos objetivos principais proteger e conservar 

a qualidade e quantidade da água da bacia com a finalidade de manter o abastecimento 

público (PARANÁ, 2002a, 2002b). A proximidade entre os mananciais e a RMC merece 

atenção pela alta possibilidade de expansão da urbanização, com possibilidade de degradação 

ambiental e problemas no abastecimento de água. 

 



Biogeografia e Paisagem – 17 

 

OBJETIVO 

 
A pesquisa teve como objetivo cartografar, descrever e analisar as unidades de 

paisagem (UPs) da bacia hidrográfica do rio Iraí (BHRI), de acordo com suas potencialidades 

(limites e aptidões) para a conservação dos recursos hídricos. 

 
MÉTODO DE ANÁLISE  

 
A bacia hidrográfica do rio Iraí está localizada na região metropolitana de Curitiba, 

Estado do Paraná (Brasil), e abrange parte dos municípios de Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, 

Campina Grande do Sul e Colombo, compreendendo uma área de aproximadamente 

111,78 km² (DALMASO et al., 2017, p. 438) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do rio Iraí – Paraná/Brasil 
 

 
 

Fonte: Organizado pelos autores (2020). 

 

A área de estudo é caracterizada por sedimentos da formação Guabirotuba, com 

rochas do complexo Atuba compostos por migmatitos e outras de embasamento cristalino. 

Esta formação é a principal unidade sedimentar da bacia do Paraná. As características 

hidrogeológicas da BHRI indicam a presença de um graben, onde estão depositados 
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sedimentos mais grossos da formação Guabirotuba – lentes de arcósio espessas que 

favorecem o armazenamento de água subterrânea (ROSA FILHO et al., 2013). Nessa área, 

a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR) realiza a perfuração de poços no 

aquífero que abrange a área, localizado no primeiro planalto paranaense. A taxa média 

de pluviosidade na região é de 1.500 milímetros e a recarga do aquífero ocorre por meio de 

descontinuidades (falhas geológicas) e pela saturação do solo ocasionada por excedentes 

de precipitação (ROSA FILHO et al., 2013). 

De acordo com a SUDERHSA (2000)5, a altimetria da bacia do Iraí varia entre 880 

e 1.420 metros em relação ao nível do mar, estando inserida sobre os domínios dos 

planaltos subtropicais com araucária (AB’SABER, 2003). A bacia do Iraí possui diversificados 

tipos de usos da terra, entre os quais podem-se citar, por exemplo, área urbana, área 

industrial, agricultura, reflorestamento e vegetação arbórea e arbustiva natural 

(SUDERHSA, 2000). Quanto à vegetação original, a bacia seria ocupada por estepe 

gramíneo-lenhosa e floresta ombrófila mista, com formação aluvial, montana e submontana 

(ITCG, 2009)6. 

Para a cartografia da paisagem da bacia considerou-se o conceito de paisagem 

proposto por Monteiro (2000) e para a delimitação das UPs foram consideradas as 

descontinuidades da paisagem com base em sua estrutura (BERTRAND, 2004) e a identificação 

de áreas homogêneas (SALINAS et al., 2019b), ou seja, buscou-se delimitar “áreas em 

que as condições fisiográficas e biogeográficas formam um complexo relativamente 

homogêneo” (AB’SÁBER, 2003, p. 12). 

Em termos práticos, as descontinuidades da paisagem podem ser visualizadas 

quando “em um mapa de vegetação estão cartografados os polígonos com cada uma das 

tipologias vegetacionais. O limite do traçado entre cada polígono determina a 

descontinuidade entre um tipo e outro (campo e floresta, por exemplo) da vegetação”  

(FÁVERO et al., 2007, p. 517). A relevância na delimitação de unidades de paisagem se expressa 

pela variedade de informações fundamentais que os mapeamentos podem apresentar 

“grande interesse para o planejamento e a gestão ambiental de bacias hidrográficas” 

(SALINAS et al., 2020, p. 53). 

 
5Arquivo em formato Shapefile disponibilizado pela Superintendência de Desenvolvimento de Recursos 
Hídricos e Saneamento Ambiental com escalas variando de 1:10.000 e 1:20.000, ano 2000. 
6Arquivo em formato Shapefile disponibilizado pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, 
escala 1:2000.000, ano 2009.  
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Quando se trabalha com a cartografia da paisagem, uma das ferramentas que 

possibilitam a delimitação de UPs se refere à utilização de um Sistema de Informação 

Geográfica (PUEBLA et al., 2009; SALINAS, 2018; SALINAS et al., 2019a,b). No entanto, apesar 

da utilização de ambiente computacional, optou-se pela delimitação manual das UPs da bacia 

do Iraí, conforme adotados por Nucci (2001), Fávero et al. (2007) e Belem e Nucci (2011; 2020). 

Os procedimentos empregados na pesquisa podem ser visualizados na Figura 2. 

 

Figura 2 – Fluxograma dos procedimentos da pesquisa 
 

 
 

Fonte: Autores (2020). 

 

Em relação aos procedimentos para a identificação e delimitação das UPs da bacia do 

rio Iraí, organizou-se inicialmente um inventário contendo informações disponíveis relativas 

ao meio físico e biológico e ação antrópica, conforme recomendações de Bertrand (2004), 

Fávero et al. (2007), Monteiro (2000), Nucci (2001) e Salinas et al. (2019a,b). 

O inventário de informações para a identificação, delimitação e mapeamento das 

unidades de paisagem da bacia do Iraí foi constituído por dados geoespaciais em formato 

shapefile referentes ao limite da bacia, como uso da terra, curvas de nível e pontos 

cotados, hidrografia e geologia, que compõem os mapeamentos de abrangência da bacia 
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do Alto Iguaçu realizados e disponibilizados pela SUDERHSA, ano 2000, com escalas 

variando de 1:10.000 e 1:20.000. Como auxílio para a análise dos dados e construção dos 

produtos cartográficos, utilizou-se o software ArcGIS versão 10.1. 

Com base nas curvas de nível e pontos cotados, gerou-se no software ArcGIS 

um modelo digital de elevação (MDE) da área de estudo que resultou em duas outras cartas 

com informações que compuseram o inventário de informações, sendo uma carta de 

altimetria e outra de declividade. Os intervalos da carta de declividade foram estabelecidos 

em concordância com o método proposto por Ross (1993) para analisar a fragilidade 

dos ambientes naturais e antropizados. 

A vegetação original, que foi estimada pela carta de altimetria da bacia do Iraí, nas 

classes de vegetação natural de porte arbóreo e arbustivo presentes no mapeamento de uso 

da terra da SUDERHSA (2000) e na caracterização apresentada no Manual Técnico da 

Vegetação Brasileira do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), que, 

com base na altitude em relação ao nível do mar, classifica a floresta ombrófila mista em 

quatro formações, sendo a aluvial aquelas localizadas “em terraços antigos associados 

à rede hidrográfica”, a submontana “constituindo disjunções em altitudes inferiores a 

400 metros”, a montana “situada aproximadamente entre 400 e 1.000 metros de altitude” 

e a alto-montana “compreendendo as altitudes superiores a 1.000 metros” (IBGE, 2012, s/p). 

A vegetação de estepe gramíneo-lenhosa foi estimada conforme a classe de uso da terra 

da SUDERHSA (2000) relacionada ao campo, procedimento corroborado pelo mapeamento 

das formações fitogeográficas do Estado do Paraná disponibilizado pelo ITCG (2009). 

De acordo com Dalmaso et al. (2017), quando a SUDERHSA realizou a classificação 

do uso da terra da bacia do Alto Iguaçu no ano 2000, a represa do Iraí naquele momento 

apresentava-se em um nível muito inferior ao atual (2017) em relação ao volume de água. 

Segundo os autores, “parte da área do reservatório, que deveria estar ocupada com água, 

foi classificada como campo, o que causou um viés para alguns indicadores, com distorção 

na área dessa classe” (DALMASO et al., 2017, p. 444). Nesse sentido, visando melhor 

representação da área de estudo quanto a essa classe de uso da terra, foi realizada a 

vetorização e georreferenciamento da represa do Iraí na escala aproximada de 1:20.000 

no software ArcGIS, utilizando como base imagens de satélite do ano de 2019 disponibilizadas 

pela base Imagery presente no referido software. 
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As UPs foram delimitadas de maneira não automática no software, na escala 

aproximada de 1:50.000, considerando a síntese das características predominantes dos 

elementos analisados. Destaca-se que as UPs não apresentam limites precisos, havendo 

entre cada UP uma área não classificada, que indica um “interespaço de transição” 

(AB’SÁBER, 2003, p. 12), ou seja, descontinuidades da paisagem, como ensina Bertrand (2004). 

 
RESULTADOS 

 
O mapa de UP da bacia hidrográfica do rio Iraí e a correlação dos elementos que 

compõem cada UP podem ser observados na Figura 3. 

 
Figura 3 – Unidades de paisagem da bacia hidrográfica do Iraí 

 

 
 

Fonte: Organizado pelos autores (2020).  

 

Na sequência, o Quadro 1 apresenta a caracterização de cada uma das sete UPs 

delimitadas na bacia do Iraí.  
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Quadro 1 – Correlações entre os elementos das UPs da bacia hidrográfica do Iraí 
 

Unidades 

de 

paisagem 

Altimetria 

(m) 

Declividade 

predominante 

(%) 

Geologia 
Vegetação 

original 

Uso da terra e unidades 

de conservação (UC) 

UP 1 

(4 km² - 

3,5%) 

940-1420 >30 

Complexo 

granito-

gnáissico 

Floresta 

ombrófila mista 

(FOM) alto-

montana 

Predomínio de vegetação 

de porte arbóreo 

UC: Parque Estadual Serra 

da Baitaca e Área de 

Proteção Ambiental do 

Iraí  

(APA do Iraí) 

UP 2 

(17 km² - 

15,1%) 

895-1210 12 a 30 Complexo 

gnáissico 

migmatítico 

e aluviões 

atuais 

Estepe 

gramíneo-

lenhosa e 

floresta 

ombrófila mista 

montana e alto-

montana 

Predomínio de vegetação 

de porte arbustivo e 

arbóreo. Pequena 

presença de mineração, 

área urbana e 

reflorestamento 

UC: APA do Iraí 

UP 3 

(1 km² - 

0,9%) 

915-1060 20 a 30 

Floresta 

ombrófila mista 

montana e alto-

montana 

Mineração 

UC: APA do Iraí 

UP 4 

(17 km² - 

15,1%) 

885-995 6 a 12 

Formação 

Guabirotuba

, complexo 

gnáissico 

migmatítico, 

aluviões 

atuais e 

terraços 

aluvionares 

Estepe 

gramíneo-

lenhosa e 

floresta 

ombrófila mista 

aluvial 

Área urbana 

UC: APA do Iraí 

UP 5 

(24 km² - 

21,4%) 

880-945 

< 6% 

Formação 

Guabirotuba, 

aluviões 

atuais e 

terraços 

aluvionares 

 

Predomínio de campo, 

cultura temporária e 

reflorestamento. 

Pequena presença de 

vegetação de porte 

arbóreo natural, área 

urbana, solo exposto e 

área alagada 

UC: APA do Iraí 

 

UP 6 

(11 km² - 

9,8%) 

880-890 

Aluviões 

atuais e 

terraços 

aluvionares 

Represa do Iraí 

UC: APA do Iraí 

UP 7 

(26 km² - 

24,1%) 

885-990 12 a 20 Formação 

Guabirotuba 

e aluviões 

atuais 

Estepe 

gramíneo-

lenhosa e 

floresta 

ombrófila mista 

montana e 

aluvial 

Predomínio de campo, 

vegetação de porte 

arbóreo natural e 

reflorestamento. Pequena 

presença de área urbana, 

área industrial, vila, área 

alagada e cultura 

temporária 

UC: APA do Iraí 
 

Fonte: Organizado pelos autores (2020). 
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Unidade de Paisagem 1 

 

A Unidade de Paisagem 1 (UP1) localiza-se no extremo leste da área de estudo 

e abrange parte dos municípios de Quatro Barras e Piraquara, ocupando cerca de 4 km² 

ou 3,5% da área da bacia. Possui as maiores altitudes da bacia, variando de aproximadamente 

940 a 1.420 metros do nível do mar. O suporte da paisagem é constituído pelo complexo 

granito-gnáissico (SUDERHSA, 2000) e a vegetação original corresponde ao domínio da floresta 

ombrófila mista com formação montana e alto-montana (IBGE, 2012). 

A UP1 (Figura 4) está inserida quase integralmente no Parque Estadual da Serra 

da Baitaca, que teve sua criação por meio do Decreto 5.765, de 5 de junho de 2002, 

constituindo-se em uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, que tem como 

objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância cênica, possibilitando 

o desenvolvimento de pesquisas científicas, atividades de educação ambiental, recreação 

em contato com a natureza e turismo ecológico (SNUC, apud PARANÁ, 2017, p. 1–3). 

De acordo com a SUDERHSA (2000), a UP1 é composta predominantemente por 

vegetação arbórea natural e abriga as principais nascentes dos rios Curralinho e do Sapo, 

o que, associado a declividades superiores a 30% e possuindo grau muito forte de fragilidade 

ambiental (ROSS, 1993), confere a essa paisagem uma limitação para a ocupação humana 

e uma grande aptidão para a conservação e/ou preservação da natureza.  

 

Figura 4 – Imagem de satélite e fotografia da UP1 (Morro do Anhangava) 
 

 
 

Fonte: Google Maps: 25°23'17.72"S 49°0'10.01"O e 
https://www.wikiwand.com/pt/Parque_Estadual_Serra_da_Baitaca#/Galeria_de_imagens (2019). 
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Unidade de Paisagem 2 

 
A UP2 (Figura 5) ocupa aproximadamente 17 km², cerca de 15,1% do total da área 

da bacia, abrange parte dos municípios de Quatro Barras e Piraquara. Sua estrutura geológica 

é composta pelo complexo gnáissico migmatítico e aluviões atuais, alcançando altitudes 

que variam de 895 até 1.210 metros em relação ao nível do mar (SUDERHSA, 2000). 

A declividade varia de 12 a 30%, conferindo a essa UP um grau de média a forte fragilidade 

ambiental (ROSS, 1993). 

Segundo SUDERHSA (2000) e IBGE (2012), o uso da terra predominante é constituído 

por vegetação natural de porte arbóreo e arbustivo, correspondendo à vegetação original 

de estepe gramíneo-lenhosa e de floresta ombrófila mista montana e alto-montana. 

Outros usos também foram identificados, como, por exemplo, mineração, urbanização 

e reflorestamento. 

A maior parte do curso d’água rio do Sapo está presente na UP2, e sua foz se encontra 

junto ao rio Curralinho. 

 

Figura 5 – Imagem de satélite e fotografia da UP2 
 

 
 

Fonte: Google Maps e Street View: 25°24'49.15"S 49° 1'11.61"O (2018). 

 

Unidade de Paisagem 3 

 
Com cerca de 1 km² e ocupando aproximadamente 0,9% da área de estudo, a UP3 

representa a menor unidade de paisagem e está inserida em parte dos municípios de 

Piraquara e Quatro Barras. 

Sua estrutura geológica é composta pelo complexo gnáissico migmatítico e aluviões 

atuais. As altitudes variam de 915 a 1.060 metros do nível do mar (SUDERHSA, 2000).  

Com declividades entre "20% a 30%", essa UP possui "forte grau de fragilidade" ambiental 

(ROSS, 1993, p. 66). 
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De acordo com o IBGE (2012), a vegetação original dessa UP seria a de floresta 

ombrófila mista com formação montana e alto-montana. Atualmente, essa UP não apresenta 

mais remanescentes florestais, sendo o uso da terra composto unicamente por área de 

mineração, sob o gerenciamento da empresa Pedreiras Boscardin (Figura 6). 

Parte do curso d’água do rio Curralinho, que nasce protegido pelo Parque Estadual 

Serra da Baitaca (UP1), ao passar pela UP3 corre o risco de degradação da água pela atividade 

mineradora. Entretanto, segundo Rosa Filho et al. (2012), o rio Curralinho apresenta água 

de boa qualidade. 

 
Figura 6 – Imagem de satélite e fotografia da UP3 (Pedreira Boscardin) 

 

 
 

Fontes: Google Maps: 25°26'30.01"S 49° 0'49.69"O e https://mapio.net/pic/p-121669618/ (2019). 

 

 
Unidade de Paisagem 4 

 

A UP4 foi delimitada em três partes da bacia que, por suas características 

homogêneas, foram classificadas como uma única categoria de unidade de paisagem. 

Totalizando aproximadamente 17 km² e ocupando cerca de 15,1% da área da bacia, a UP4 

é composta pelo uso da terra referente à área urbana, abrangendo parte dos municípios 

de Quatro Barras, Campina Grande do Sul, Colombo e Pinhais (Figura 7). 

Segundo a SUDERHSA (2000), as altitudes variam de 885 a 995 metros em relação 

ao nível do mar e sua estrutura geológica é composta pela formação Guabirotuba, complexo 

gnáissico migmatítico, aluviões atuais e terraços aluvionares, com as declividades variando 

de 6 a 12%. A vegetação original seria a de estepe gramíneo-lenhosa e floresta ombrófila 

mista com formação aluvial (IBGE, 2012). 
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Os rios Canguiri, Timbu, Curralinho e Cerrado atravessam ou tangenciam partes dessa 

UP e sofrem a influência negativa da urbanização. Para Rosa Filho (2012, p. 46), que avaliou 

a qualidade dos rios que compõem a bacia do Iraí, os "piores" resultados encontrados se 

referem justamente aos rios Canguiri e Timbu, pois ao passarem pela área urbanizada, 

ambos "recebem cargas excessivas de efluentes domésticos". 

 

Figura 7 – Imagem de satélite e fotografia da UP4 
 

 
 

Fonte: Google Maps e Street View: 25°22'0.53"S 49° 6'22.18"O (2019). 

 

 
Unidade de Paisagem 5 

 
A UP5 possui aproximadamente 2 km², ocupando cerca de 21,4% da área da bacia 

e abrange parte dos municípios de Quatro Barras, Piraquara e Pinhais (Figura 8). 

Predominam os usos da terra referentes ao campo, cultura temporária e 

reflorestamento, mas também são encontrados usos relacionados à área urbana, solo 

exposto, área alagada e vegetação natural de porte arbóreo (SUDERHSA, 2000). 

A estrutura geológica é constituída pela formação Guabirotuba, aluviões atuais 

e terraços aluvionares (SUDERHSA, 2000) e as altitudes variam de 880 a 945 metros em relação 

ao nível do mar (SUDERHSA, 2000) com declividades inferiores a 6%. A vegetação original, 

segundo o IBGE (2012), seria a de estepe gramíneo-lenhosa e de floresta ombrófila mista 

com formação aluvial.  

A maior parte do curso d’água do rio Cerrado, que tem sua foz junto ao rio Curralinho, 

está presente nessa unidade de paisagem, bem como um trecho dos rios Curralinho e Timbu, 

que apresentam suas fozes junto à represa do Iraí. O rio Iraí também se encontra dentro  

da UP5, na parte sudoeste da bacia. 
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 Figura 8 – Imagem de satélite e fotografia da UP5 
 

 
 

Fonte: Google Maps e Street View: 25°25'43.96"S 49° 5'56.62"O (2020). 

 

 
Unidade de Paisagem 6 

 

A UP6 possui aproximadamente 11 km² e representa cerca de 9,8% do total da 

área de estudo e é caracterizada pela represa do Iraí (Figura 9), que teve sua inauguração 

no ano 2000, visando à regulação da vazão do rio Iraí para controle das cheias e para 

a captação de água para abastecimento público (PARANÁ, 2017). A represa se localiza em parte 

dos municípios de Piraquara, Pinhais e Quatro Barras. 

A estrutura geológica dessa paisagem é composta por aluviões atuais e terraços 

aluvionares e possui as menores altitudes da bacia, variando de 880 a 890 metros em relação 

ao nível do mar (SUDERHSA, 2000) e com declividades menores que 6%. A vegetação 

original da área onde hoje se encontra a represa correspondia a de estepe gramíneo-lenhosa 

e floresta ombrófila mista com formação aluvial (IBGE, 2012, p. 20). 

 

 Figura 9 – Imagem de satélite e fotografia da UP6 (Represa do Iraí) 
 

 
 

Fonte: Google Maps: 25°24'2.08"S 49° 6'8.76"O (2020) e Acervo: Represa do Iraí (11).jpg (2006). 
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Unidade de Paisagem 7 
 

Com aproximadamente 26 km², a UP7 ocupa cerca de 24,1% da área da bacia e abrange 

parte dos municípios de Campina Grande do Sul, Colombo, Quatro Barras e Pinhais. 

Segundo com a SUDERHSA (2000), sua estrutura geológica é composta pela formação 

Guabirotuba e aluviões atuais, com altitudes variando de 885 a 990 metros do nível do mar. 

As declividades variam de 12 a 20%, possuindo média fragilidade ambiental (ROSS, 1993). 

A vegetação original seria a de estepe gramíneo-lenhosa e de floresta ombrófila mista 

com formações aluvial e montana (IBGE, 2012). 

Essa UP possui maior variedade de usos da terra em comparação com as demais 

UPs identificadas e delimitadas na área de estudo, com predomínio de campo, vegetação 

natural de porte arbóreo e reflorestamento, além de outros usos, como, área urbana, vila, 

área alagada e cultura temporária (SUDERHSA, 2000). A UP7 abriga as principais nascentes 

dos rios Canguiri e Timbu, e seus cursos d’água passam pela UP4 antes de desaguarem 

na represa do Iraí (FIGURA 10). 

 
 Figura 10 – Imagem de satélite e fotografia da UP7 

 

 
 

Fonte: Google Maps e Street View: 25°20'29.56"S 49°6'21.90"O (2020). 

 

Frente ao atual cenário de limites e aptidões das UPs da BHRI, percebe-se uma 

dicotomia para as possibilidades futuras. De um lado, um cenário otimista aliado à 

preservação e uso sustentável, e do outro um cenário pessimista o qual deve ser 

impedido de se concretizar. Manutenção e recuperação da vegetação original nas áreas 

sensíveis e mais necessárias (topos de morros, áreas declivosas, ao longo de rios, ao redor 

das nascentes, nas margens da represa), controle do adensamento populacional e da 

expansão da urbanização, evitando-se a impermeabilização e contaminação do solo e das 

águas, descentralização na captação de água, limpeza e tratamento dos afluentes, 

controle de erosões e do assoreamento dos corpos hídricos, entre outros, são medidas 

que podem colaborar para que não se alcance um estado crítico de estresse hídrico. 
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CONCLUSÃO 

 

O estudo possibilitou a delimitação de sete unidades da paisagem de acordo com 

as suas características físicas (topografia e geologia), biológicas (vegetação) e antrópicas 

(uso da terra) mais proeminentes e dentro das possibilidades escalares, como uma primeira 

aproximação que poderá ser aprofundada em diagnósticos mais detalhados em com mais 

informações disponíveis.  

Na análise comparativa entre as sete unidades de paisagem apuradas, a UP1 é a menos 

fragmentada, destinada à proteção integral e à preservação da biodiversidade - em especial 

da Mata Atlântica. Já nas UPs 2 e 3 há a necessidade de monitoramento ambiental constante 

em decorrências das atividades mineradoras. Identificou-se que a UP4 possui maior risco 

de contaminação da água que atravessa a unidade e recebe poluição devido à alta 

concentração populacional, antes de desaguarem na represa do Iraí (UP 6). A UP5 merece 

atenção por conter áreas cultiváveis e risco por contaminação em decorrência do uso 

de agrotóxicos, mas, por outro lado, a UP7, merece atenção por abrigar as nascentes dos rios 

Canguiri e Timbu. 

Colocar em foco a bacia hidrográfica do Iraí para um estudo da paisagem é poder 

compreender melhor o atual estado de uma das bacias mais importantes  pelo papel 

que cumpre no abastecimento de água, beneficiando a população de Curitiba e de parte 

da região metropolitana. É aberto um caminho para a utilização de procedimentos 

metodológicos que focalizem as unidades da paisagem, a fim de se potencializar o 

planejamento ambiental e, em especial, o da bacia hidrográfica. É um cenário onde 

poder público e sociedade devem se unir para a implementação de uma gestão 

sustentável e participativa. 
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INTRODUÇÃO 

 
A Biogeografia é uma ciência complexa e de caráter interdisciplinar, que precisa 

da informação de outras ciências afins e que se preocupa em documentar e compreender 

os padrões espaciais da biodiversidade (COSTA, 2011; TROPPMAIR, 2004). Desta forma, 

existem duas grandes áreas que subdividem a Biogeografia: a Fitogeografia, que se refere 

à distribuição das espécies vegetais, e a Zoogeografia, que objetiva compreender a 

distribuição das espécies animais. Assim, o objeto de estudo da Biogeografia é a 

espacialização das espécies. Esta compreensão exige o conhecimento de todos os fatores, 

sejam físicos, químicos, ecológicos, sociais, que implicam na condição de sobrevivência 

das espécies animais e vegetais, incluindo o próprio homem. 

Para entendimento da complexidade das relações entre os diferentes aspectos 

biogeográficos, torna-se indispensável compreender alguns conceitos como sistema e 

geossistema. Um sistema é uma organização complexa, caracterizado pela existência de fortes 

interações ou por interações não lineares (BERTALANFFY, 1993) o conceito de geossistema 

corresponde a um determinado tipo de sistema muito utilizado nas análises geográficas 

da paisagem. Para Troppmair (2004, p. 5), “geossistema é o sistema natural, complexo 

e integrado onde há circulação de energia e matéria e onde ocorre a exploração biológica, 

inclusive aquela praticada pelo homem”.  

De acordo com Costa (2011), por meio dos estudos da Paisagem se tornou possível 

a compreensão dialética entre paisagens complexas, ou seja, o meio físico, os ecossistemas 

e o meio antrópico (principalmente a intervenção do homem), comprovando os estudos 

geossistêmicos em diferentes graus de evolução. 
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3Biólogo, doutor em Engenharia Ambiental. Docente UFMS/CPAQ. E-mail: ricardo.pereira@ufms.br 
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Nesse sentido, Vitte (2007, p. 71) considera que “por meio do conceito de 

paisagem, o imaginário social transforma culturalmente a natureza, ao mesmo tempo 

que os sistemas técnicos agregam ao território as formas-conteúdo da paisagem 

constituídas por representações sociais”. 

 
Uma reflexão sobre o conceito de paisagem remete-nos à discussão sobre o olhar 
geográfico e sobre a formação das bases constitutivas da cognição, assim como 
a construção do/no imaginário coletivo da paisagem enquanto elemento de 
articulação do processo de pertencimento do ator social a um determinado lugar. 
Assim, a paisagem emerge na análise geográfica carregada de simbolismo, 
sendo responsável pela constituição do imaginário social que atua na condução 
da ação dos atores sociais, ao mesmo tempo em que mediatiza a representação do 
território por estes mesmos atores. Neste sentido, a paisagem como categoria social 
é construída pelo imaginário coletivo, historicamente determinado, que lhe atribui 
uma determinada função social. (VITTE, 2007 p. 71). 

 
A complexidade da paisagem urbana, portanto, agrega os elementos físicos do 

ambiente e a forte alteração dos elementos antrópicos. As cidades funcionam como 

sistemas urbanos (TROPPMAIR, 2004) em que os elementos artificiais se sobressaem aos 

naturais em diferentes graus, gerando impactos negativos em conformidade o 

crescimento urbano. As áreas urbanas são consideradas sistemas que constituem 

inúmeros elementos que se inter-relacionam e que são interdependentes. 

Os estudos de biogeografia urbana envolvem uma série de fatores relacionados com 

o crescimento do ecossistema urbano e a gestão ambiental, muitas vezes desconsiderada 

no planejamento das cidades e não percebidas pelos próprios moradores.  

 
O surgimento da Biogeografia Urbana resulta de uma série de fatores 
relacionados com a crescente degradação que se verifica nos ecossistemas 
urbanos e a gestão ambiental em todas as cidades do planeta. Nos últimos anos, 
a temática ambiental e a governança urbana e ambiental dirigida a corrigir 
e a direcionar propostas de políticas ambientais têm suscitado um enorme 
interesse por várias razões. O constante e crescente aumento das metrópoles 
e das cidades acelerou o consumo mundial de bens e serviços; a necessidade 
de energia, o desmatamento dos bosques tropicais e a contaminação da água, 
do chão e do ar estão ocasionando danos irreversíveis em todos os habitats 
e no conjunto do planeta. (VIDAL, 2009, p. 219). 

 
Segundo Costa e Ferreira (2007), a vegetação vem sendo valorizada não só para fins 

paisagísticos, mas também em detrimento das funções ecológicas que desempenham nos 

centros urbanos. É necessário destacar que toda cobertura vegetal nas cidades é de 

grande relevância quando se enfoca a análise da qualidade de vida da população em razão 

das funções ecológicas que estas desempenham e seus melhoramentos para a saúde. 
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Embora a abordagem teórica sobre paisagem urbana e biogeografia seja geral para 

as cidades brasileiras, deve-se considerar a imensurável diferenciação da paisagem nas 

diferentes cidades do Brasil. A opção do estudo sobre a paisagem da cidade de 

Aquidauana/MS justifica-se por ser uma cidade de porte pequeno, com fortes impactos do 

processo de urbanização não planejada, porém, mantendo a presença de aspectos naturais 

em seu interior. É cortada pelo rio Aquidauana e três bacias hidrográficas na área urbana, 

constituindo-se em interessante análise sobre a paisagem urbana e os aspectos 

biogeográficos presentes.  

Assim, a presente abordagem propõe analisar o sistema biogeográfico na área urbana 

de Aquidauana/MS, a qual possui três bacias hidrográficas principais que cortam o perímetro 

urbano e integram parte do ecossistema Pantanal. O objetivo geral da pesquisa foi identificar 

a biogeografia nos sistemas ambientais urbanos, nas respectivas bacias hidrográficas, bem 

como sua importância para a conservação da biodiversidade e consequente qualidade de 

vida. Buscou-se contribuir para a análise aspectos biogeográficos nos sistemas ambientais 

urbanos e suas implicações; identificar espécies vegetais nativas e as espécies de animais 

silvestres ainda predominantes nas respectivas áreas; analisar as possibilidades de formação 

de corredores ecológicos. 

Ressalta-se que a realização da análise biogeográfica em sistemas urbanos é de 

grande importância, podendo contribuir para estruturação de um posterior alicerce 

metodológico mais aprofundado que denote a importância dos estudos nessa área, 

principalmente considerando a localização do município de Aquidauana, sua biodiversidade 

e sua ligação com o bioma Pantanal. 

 
METODOLOGIA 

 
O município de Aquidauana encontra-se compreendido entre as coordenadas 

geográficas de 18°48’15”S e 20°28’57”S e 54°55’54”W e 56°59’15”W e está localizado 

na região centro-oeste do Estado de Mato Grosso do Sul, com altitude correspondente 

a 147 metros aproximadamente (Figura 1A). Está localizado a 130 quilômetros de 

distância de Campo Grande, a capital do Estado, e a sua principal via de acesso é a rodovia 

BR 262, que corta o Estado no sentido leste-oeste (GRADELLA et al., 2006).  
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As áreas de estudo estão todas localizadas no perímetro urbano do município de 

Aquidauana/MS e são elas: bacia hidrográfica da Lagoa Comprida, onde existe o Parque Natural 

Municipal da Lagoa Comprida (20°27’44”S, 55°46’26”O), com área total de 74,2 hectares 

(SOUZA; MARTINS, 2009); bacia hidrográfica do córrego Guanandy, localizada na região sul 

do município (20°29’11 S e 20°24’47 S e longitudes 55°47’09 W e 55°43’02 W), com uma 

área de aproximadamente 1.504,09 hectares, que abrange tanto a zona rural (a montante) 

quanto a zona urbana, à jusante (MANTOVANI et al., 2015), tendo seu baixo curso na área 

urbana de Aquidauana; a bacia do córrego João Dias, que se encontra compreendida entre 

as latitudes sul de 20°18’19’’ e 20°28’21’’ e as longitudes oeste de  55°38’55’’ e 

55°48’54’’ (GRADELLA et al., 2006), e possui 11.412,10 hectares (CAPPI, 2012), com seu 

médio e baixo curso na área urbana de Aquidauana. As três bacias hidrográficas deságuam 

no rio Aquidauana no perímetro urbano. 

Em conformidade com os propósitos da pesquisa, foi adotada a abordagem 

qualitativa como proposta metodológica para alcance dos objetivos. Foi realizada revisão 

bibliográfica sobre a área de pesquisa a fim de abranger o sistema ambiental, urbano e 

biogeográfico. Utilizaram-se dados secundários obtidos por meio de pesquisas já 

desenvolvidas sobre a área, que agregam informações dos moradores e dados de 

levantamento de campo sobre a biogeografia das bacias hidrográficas nos sistemas urbanos, 

bem como consideradas as observações in loco e levantamento de campo e registros 

fotográficos. A junção das informações coletadas embasou a presente análise e atendimento 

ao objetivo proposto. 

 
Biogeografia e paisagem urbana de Aquidauana: aspectos biogeográficos e conservação 

 
O “município está inserido na bacia do Alto Paraguai, drenado por três rios: 

Aquidauana, Taboco e Negro. Já a área urbana do município é banhada pelo rio 

Aquidauana, pelos córregos João Dias, Guanandy, Mangueirão e pela Lagoa Comprida” 

(GRADELLA et al., 2006, p. 98). 

De acordo com Schiavo et al. (2010, p. 883), “segundo Köppen, o clima pertence ao 

tipo Aw (tropical úmido), com precipitação pluvial média anual de 1.200 mm e temperaturas 

máximas e mínimas de 33 e 19 °C, respectivamente”. São predominantes duas estações: 

uma chuvosa e outra seca. O período de maior precipitação inicia-se no mês de outubro 

e vai prolongando até março, com maior pico nos meses de dezembro a janeiro 

(GRADELLA et al., p. 98). 
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Aquidauana abriga em seu território parte 

 
dos biomas Cerrado e Pantanal, ecossistemas considerados de grande 
importância para a biodiversidade do Brasil. Assim, ressalta-se a importância 
da implantação de áreas protegidas como um dos mecanismos de preservação 
e conservação dos recursos ambientais, uma vez que o objetivo fundamental destas 
áreas é compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação 
da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, buscando 
sustentabilidade ambiental. (AYACH; BACANI; SILVA, 2014, p. 140). 

 
Assim, a localização da área de pesquisa abrange características de rica biodiversidade 

em área de transição para a planície do Pantanal, justificando a preocupação com a 

conservação biogeográfica. 

Segundo Pires et al. (2016), com a intensificação do crescimento urbano-industrial, as 

áreas florestais vêm diminuindo constantemente e no seu lugar têm sido instaladas novas 

construções urbanas. Para tentar reduzir/conter esse avanço urbano, o Brasil adotou a 

política de Unidades de Conservação (UC) que protege os ecossistemas naturais e de certa 

forma controla o território pelo fato de haver limites e dinâmicas de uso e ocupação. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC/Lei 9.985, de 18 de julho 

de 2000) criou e implementou as Unidades de Conservação (UC) no Brasil, regulamentada 

pelo Decreto 4.340, de 22 de agosto de 2002. Conforme estabelecido no art. 2º do SNUC 

(BRASIL, 2000), Unidade de Conservação é: “espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituídos pelo Poder Público com objetivos de conservação e limites definidos, [...],  

ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção”. 

De acordo com Santos e Sakamoto (2014), há dentro do ambiente urbano de 

Aquidauana três UC (Figura 1B) na modalidade de Proteção Integral: o Parque Natural 

Municipal da Lagoa Comprida, o Parque Natural Municipal do João Dias e o Parque 

Natural Municipal do Pirizal, esses últimos confrontantes com a APP do rio Aquidauana 

(FERNANDES, 2015).  
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Figura 1A – Mapa de localização do município de Aquidauana e sua área urbana 
 

 
Fonte: Fernandes e Ayach (2013). 

 
 
 

Figura 1B – Identificação das Unidades de Conservação na cidade de Aquidauana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fernandes e Ayach (2013). 
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O Parque Natural do Pirizal fica no centro da cidade e foi criado através do Decreto  

085/2001 e declarado de Utilidade Pública pelo Decreto 086/2001. Com área total de 

aproximadamente 10,3 hectares, é quase todo alagado pelas águas do rio Aquidauana. 

 
Em 1990, através da Lei Orgânica do município de Aquidauana foi criado o Parque 
Ecológico da Lagoa Comprida, e, em 2001, através do Decreto Municipal nº 89, 
de 30 de julho de 2001, foi oficialmente demarcado com Memorial Descritivo a área 
do Parque como é conhecida hoje, e o Parque passou então a receber o nome 
de Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida. (SPOSITO, 2005, p. 26).  

 

O Parque da Lagoa Comprida também encontra-se totalmente inserido na área urbana, 

estando assim sujeito as pressões dos diferentes usos (GABRIELLI; ALMEIDA, 2009, p. 3). 

No estudo realizado por Fernandes e Ayach (2013) sobre o diagnóstico das UC 

da área urbana do município de Aquidauana e as possibilidades de aproveitamento 

turístico, este demonstrou que, entre as três UCs detectadas, apenas o Parque Natural 

Municipal da Lagoa Comprida está regularizada e se enquadra na categoria estabelecida, 

propiciando condições para atender à população e aos turistas. Também foram 

encontradas lacunas na avaliação de demanda e na realização de consulta pública previa 

para implantação das mesmas. 

Como as bacias hidrográficas urbanas vêm sofrendo impactos ambientais e um processo 

de degradação crescente, a identificação da biodiversidade existente nos espaços 

urbanos torna-se uma importante ferramenta para a sua conservação. No geral, podem-se 

destacar dentre os problemas ambientais, os resíduos sólidos e líquidos gerados e lançados 

nas bacias hidrográficas urbanas, a ausência de áreas verdes, o não respeito às áreas de 

preservação permanente (APP) e o excesso de poluição em todos os níveis, que provocam 

a perda da qualidade de vida para todas as espécies e não só para a população do município.  

Segundo Kriesel (2015, p. 10), também é de extrema importância a compreensão 

da dinâmica dessas microbacias para o entendimento da dinâmica do rio Aquidauana, 

além de obter dados que apontem para soluções futuras para minimização dos problemas 

decorrentes das inundações frequentes que têm assolado a região nos períodos chuvosos.  

As bacias hidrográficas estudadas, embora não tenham a devida conservação por 

parte do poder público e pela população, possuem enorme importância na conservação 

do sistema urbano de Aquidauana, já que estas estão inseridas total ou parcialmente 

na malha urbana do município (Figura 2). Dessa forma, as bacias do córrego Guanandy, 

do córrego João Dias e da Lagoa Comprida sofrem com a ocupação desordenada e 

infraestrutura precária, assim, as alterações das condições naturais dos cursos d’água 

também podem ser atribuídas ao uso do solo e ao desmatamento. 
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As “cidades brasileiras estão passando por um período de acentuada urbanização, 

fato este que reflete negativamente na qualidade de vida de seus moradores e a falta 

de planejamento” (LOBODA; DE ANGELIS, 2005, p. 130) é um agravante para esta situação. 

Além do empobrecimento da paisagem urbana, são inúmeros e de diferentes amplitudes 

os problemas que podem ocorrer, em virtude da interdependência dos múltiplos 

subsistemas que coexistem numa cidade (GUZZO, 1999, p. 1-2). Ainda segundo os autores: 

  
[...] A qualidade de vida urbana está diretamente atrelada a vários fatores que estão 
reunidos na infraestrutura, no desenvolvimento econômico-social e àqueles 
ligados à questão ambiental. No caso do ambiente, as áreas verdes públicas 
constituem-se elementos imprescindíveis para o bem-estar da população, 
pois influencia diretamente a saúde física e mental da população. (LOBODA; 
DE ANGELIS, 2005, p. 130). 

 
 

Figura 2 – Localização das microbacias no município de Aquidauana/MS  

 
Fonte: Kriesel (2015). 

 

Dentre as inúmeras vantagens das áreas verdes, Guzzo (1999, p. 1-2) considera 

três principais:  

 
Ecológica, estética e social. As contribuições ecológicas ocorrem na medida em que 
os elementos naturais que compõem esses espaços minimizam os impactos 
decorrentes da industrialização. A função estética está pautada, principalmente, 
no papel de integração entre os espaços construídos e os destinados à circulação 
e a função social está diretamente relacionada à oferta de espaços para o lazer 
da população. 
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De acordo com a pesquisa realizada por Zenteno e Ayach (2017), para as bacias 

hidrográficas urbanas de Aquidauana essas vantagens também se aplicam no quesito 

ecológico, já que diminuem o impacto causado pela siderúrgica presente na cidade 

(próxima às bacias da Lagoa Comprida e córrego João Dias) funcionando como filtros 

naturais para a fuligem e poluição vindas dessa indústria. No aspecto estético, melhoram 

a vista dos moradores, bem como a circulação destes, ajudando inclusive na saúde mental 

das pessoas. E na parte social, a função é de ofertar espaços para lazer e áreas livres, 

o que já ocorre principalmente na Lagoa Comprida, que possui uma quadra de vôlei de areia, 

pista de caminhada, espaços para interação nas áreas livres. 

Ainda de acordo com o estudo, as espécies vegetais presentes nas três bacias 

hidrográficas são praticamente as mesmas, todas com características do bioma em que se 

encontram (Cerrado), porém com a observação de espécies introduzidas (principalmente 

pastagem exótica). Dentre as três bacias hidrográficas estudadas, a bacia do córrego Guanandy 

foi a que apresentou menor diversidade de espécies, devido ao alto nível de degradação 

dessa área. Isso mostra que as características biogeográficas, ou seja, de espacialização 

das espécies é fortemente alterada com os impactos ambientais, como ocorre com maior 

intensidade na referida bacia hidrográfica. 

Com relação ao levantamento faunístico, algumas espécies se destacaram mais 

pela espacialização, ao abranger todas as bacias, como a cutia  (Dasyprocta aguti), 

capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) e tamanduá (família Myrmecophagidae). Das três 

bacias estudadas, a que mais se destacou pela diversidade de espécies foi a do córrego 

João Dias e a área mais pobre em espécies foi a do córrego Guanandy. Além disso, 

observaram-se muitos animais domésticos vivendo no entorno, como cavalos, vacas 

e porcos, indicando alta intervenção antrópica nessa bacia, além de animais silvestres 

transitando na área urbana, correndo risco de atropelamento e acidentes. É comum na cidade 

de Aquidauana visualizar diariamente capivaras ao final da tarde em vários pontos próximos 

à Lagoa Comprida e ao córrego João Dias, também araras em árvores das ruas, inclusive 

no centro da cidade (Figura 3).  
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Figura 3 – Presença de animais no entorno da bacia do córrego Guanandy e na área urbana da cidade de 
Aquidauana/MS 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

 

Com relação às aves, a bacia com maior quantidade de espécimes foi a da Lagoa 

Comprida, com oito tipos relatados/observados, como seriemas (Cariama cristata), curicacas 

(Theristicus caudatus), quero-quero (Vanellus chilensis), araras (família Psittacidae) 

e arancuã-do-pantanal (Ortalis canicollis) como os mais frequentes. No entanto, é importante 

ressaltar outras pesquisas realizadas na área, como o estudo feito por Silva et al. (2014), 

o qual apresentou cerca de 80 espécies de aves divididas em 36 famílias, mesmo com 

as fortes ações dos impactos ambientais oriundos da ocupação urbana. Já as bacias do córrego 

Guanandy e João Dias possuem menor diversidade, tendo em comum as espécies  de 

quero-quero e seriema. 

De acordo com Zenteno e Ayach (2017), a quantidade de espécies tanto vegetais 

quanto animais observadas em seu relatório, levam ao entendimento de que esses 

ambientes são muito importantes para a manutenção da vida silvestre, porém, essas bacias 

urbanas sofrem ações antrópicas negativas severas, como desmatamento, assoreamento 

na Lagoa Comprida devido ao asfaltamento de seu entorno e construção de galerias 

pluviais; pela construção de casas populares muito próximas da bacia do córrego Guanandy 

causando impactos diretos na vegetação e indiretos na fauna da região; queimadas; 

proximidade do depósito final de lixo da cidade à céu aberto (lixão) com algumas nascentes 

do córrego João Dias e da localização da indústria siderúrgica nessa bacia; além disso, 

o antigo lixão da cidade causa impactos na bacia hidrográfica da Lagoa Comprida e córrego 

Guanandy, tanto pelo lixo anteriormente deixado como pelos resíduos que a população 

ainda deposita no local, mesmo com a desativação do mesmo (Figura 4). 
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Figura 4 – Lixo e ausência de vegetação nas margens do córrego Guanandy e córrego João Dias, 
Aquidauana/MS 

 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2017). 

 

Valeri (2004) sugere a formação de corredores ecológicos para melhorar a conservação 

das espécies vegetais e animais, além de tornar o planejamento mais promissor, já que 

a função básica desses corredores é ligar remanescentes da vegetação com outras, 

tornando a peregrinação das espécies mais fácil e eficaz. No entanto, a análise espacial das 

áreas estudadas necessita de maior aprofundamento, que possibilite o entendimento 

da possibilidade de formação de corredores das áreas verdes urbanas com a área rural 

no entorno da cidade. Destaca-se que existe circulação de espécies da zona urbana com a área 

rural próxima denominada “Morrinho”, onde ainda existe fragmento de cerrado, com densa 

vegetação e impacto antrópico mais reduzido. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As áreas verdes protegidas exercem uma perfeita combinação entre conservação 

da fauna e flora e interação com a população local, proporcionando recreação e relaxamento 

em contato com a natureza. Assim, a revitalização das UCs na área urbana de Aquidauana 

poderia contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população de toda cidade, 

privilegiando o embelezamento da entrada principal do município e promovendo integração 

com as comunidades vizinhas às UCs.  

Observa-se que a população urbana interage diretamente com as áreas verdes 

das bacias hidrográficas da Lagoa Comprida, córrego João Dias e córrego Guanandy, 

tanto de forma positiva, com contemplação e lazer, como de forma negativa, gerando 

diferentes formas de impacto. Portanto, cabe à comunidade científica mostrar a importância 

da conservação dessas áreas verdes urbanas para a comunidade local para que a manutenção 
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e conservação sejam prioridade na gestão pública, com o necessário apoio da comunidade 

local, essencialmente no que concerne ao cumprimento das leis ambientais quanto às áreas 

de preservação permanente.  

Dessa forma, deve-se considerar a importância do planejamento ambiental para 

que sejam realizadas medidas de preservação e recuperação das áreas degradadas, 

através de adoção de medidas básicas no monitoramento dos corpos d’água por meio 

de práticas que não prejudiquem o escoamento superficial da água, que minimizem a erosão 

e compactação do solo, já que todas as bacias hidrográficas analisadas são suscetíveis 

a enchentes e inundações, por apresentarem canais retilíneos característicos de relevo 

plano, com uma alta densidade de drenagem e baixa infiltração. Somam-se a isso a forte 

influência antrópica e a falta de planejamento urbano no entorno das bacias. 

O processo de desmatamento e o avanço da urbanização não respeitaram as áreas 

de preservação permanente das bacias, o que deixa clara a dificuldade para a formação 

de corredores ecológicos intraurbanos. No entanto, há possibilidade de planejamento 

para a formação de corredor ecológico em lugares como a área rural do “Morrinho”, 

contribuindo assim para a conservação de muitas espécies e das nascentes dos córregos.  

Implantar um plano de recuperação ambiental é uma forma de amenizar os efeitos 

danosos da degradação e deve ser elaborado de acordo com as peculiaridades de cada 

local, como a delimitação das APPs, com base no Código Florestal, das áreas de alta 

restrição (principalmente áreas de nascentes e nas margens do córrego), promovendo 

o isolamento das áreas a fim de recuperar a área desmatada através do plantio de espécies 

nativas do Cerrado, restaurando as condições naturais das bacias. 

É necessário que o poder público execute regularização das ligações clandestinas 

de esgoto dos bairros no entorno das bacias como forma de diminuir a carga lançada 

nos canais, além de estimular o envolvimento da população através de projetos, ações 

e programas educacionais voltados à questão ambiental, favorecendo a redução da 

poluição e contaminação hídrica, que também são um dos grandes problemas dessas bacias. 

Os estudos apontam que a paisagem urbana de Aquidauana possui uma riqueza 

biogeográfica singular, mas que não é reconhecida, valorada pela população local e gestores, 

tornando as três bacias hidrográficas mais receptáculos de resíduos líquidos e sólidos 

que áreas para contemplação e lazer. No entanto, essa paisagem apresenta características 

de diversidade de fauna e flora que precisam ser monitoradas para a avaliação da relação 

causa-efeito dos impactos ambientais, contribuindo assim para a melhoria da qualidade 

ambiental e de vida da população.  
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Salienta-se que o valor dessas áreas ultrapassa apenas o ecológico e atinge também 

o valor paisagístico e turístico pela presença de animais silvestres, uma vez que a paisagem 

conservada e a presença desses animais pode se reverter de forma planejada à visitação 

e contemplação. Esse olhar é necessário para o processo de valoração da paisagem urbana.  
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                Capítulo 3 
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Efeito do uso e ocupação do solo na qualidade da água  

em bacia hidrográfica no Estado de Santa Catarina 

 

 

Isabel Cristina Bohn Vieira8; Eduardo Augusto Werneck Ribeiro9 

 

 

INTRODUÇÃO 

 
Os usos inapropriados dos recursos hídricos pelas ações antropogênicas, colocam em 

risco a biota ecossistêmica e, por consequência, a saúde coletiva. Segundo Cornelli et al. 

(2016, p. 2), “a qualidade da água de uma bacia hidrográfica está diretamente relacionada 

com o equilíbrio entre os fatores naturais e antrópicos”. Para avaliar esse equilíbrio, o 

mapeamento de uso e cobertura do solo surge como uma ferramenta de forma a auxiliar na 

quantificação da perda da biodiversidade bem como na mensuração do impacto ambiental 

causado pela urbanização do território. 

Desde 1997, o Brasil conta com uma política de recursos hídricos a Lei 9.433/1997, 

que tem como objetivo assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade 

de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Entretanto, as 

alterações antrópicas no território têm influenciado negativamente a qualidade da água 

nos recursos hídricos.  

Nesse ensejo, o presente trabalho é resultado parcial de um projeto de pesquisa que 

tem como objetivo entender quais são as relações entre o uso e ocupação do solo e qualidade 

da água ao longo do rio Itajaí-Açu, o maior curso d’água e uma bacia hidrográfica do rio Itajaí, 

localizado no Estado de Santa Catarina. Pretende-se com os resultados da pesquisa subsidiar 

a construção de material para o uso em sala de aula, quando serão abordadas estratégias 

didáticas para compreensão entre as variáveis ambientais, a qualidade da água e seus 

impactos no meio ambiente. 
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9Doutor em Geografia, docente do Instituto Federal Catarinense (IFC) e dos Programas de Pós– Graduação em Tecnologia 
e Ambiente (PPGTA) e Educação Profissional e Tecnologia (ProfEPT). E-mail: eduardo.ribeiro@ifc.edu.br 
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OBJETIVOS 

 
O objetivo da presente pesquisa consiste em quantificar as classes, a partir de imagens 

de satélite, o uso e ocupação do solo às margens do rio Itajaí-Açu e as correlacionar 

com a qualidade da água nos indicadores químicos e biológicos deste rio, em diferentes 

pontos do território, a fim de diagnosticar a influência antrópica nesse ecossistema. 

 
METODOLOGIA 

 
Nesta seção serão abordados a descrição da área de estudo, a caracterização do uso 

e ocupação do solo e o monitoramento químico e biológico de água da presente pesquisa. 

 
ÁREA DE ESTUDO 

 
No Estado de Santa Catarina a Bacia hidrográfica do Itajaí tem uma área total de 

15.000 km2, correspondente a 16,15% do território catarinense e comporta 20% da população 

do Estado. O rio Itajaí-Açu é o maior curso d’água da referida bacia, apresenta 188 km 

de comprimento e ocupa 2.780,0 km2 de área, sendo formado pela junção dos rios Itajaí 

do Oeste e Itajaí do Sul, no município de Rio do Sul (COMITÊ DO ITAJAÍ, 2010). A localização 

do rio Itajaí-Açu está representada pela Figura 1.  

 

Figura 1 – Localização do rio Itajaí-Açu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fonte: Organizado pelos autores (2020). 
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Foram alocados cinco pontos de coleta de água ao longo do rio Itajaí-Açu, como mostra 

a Figura 2, sendo o primeiro ponto na formação do rio no município de Rio do Sul e o último 

na foz, no município de Navegantes. A escolha dos demais pontos de coleta sucede-se 

em ordem a partir do primeiro em área de vegetação, área urbana e área de campo aberto. 

 

Figura 2 – Indicação dos pontos amostrais ao longo do rio Itajaí-Açu 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Organizado pelos autores (2020). 
 
 
 
 
 
 

O primeiro ponto de coleta foi formação do rio no município de Rio do Sul e o último 

na foz, no município de Navegantes. A escolha dos demais pontos de coleta sucede-se 

em ordem a partir do primeiro em área de vegetação, área urbana e área de campo aberto, 

evidenciado nas imagens da Figura 3. 
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Figura 3 – Indicação da escolha de plano amostral ao longo do rio Itajaí-Açu 
 

 
                      

Fonte: Organizado pelos autores (2020). 
 
 
 
 

Caracterização do uso e ocupação do solo e monitoramento químico e biológico da água 

 

A execução do trabalho se deu a partir do descarregamento gratuito dos arquivos 

com imagens das margens rio Itajaí-Açu no site da Copernicus Open Access Hub, programa 

da Agência Espacial Europeia (ESA). Foram obtidas imagens do satélite Sentinel 2, sensor de 

10 m (Bottom of Atmosphere), com cenas das áreas de órbita T22JGR, T22JFQ e T22JFR 

datadas de agosto de 2019. Com o software Qgis – versão 2.18, efetuou-se a composição 

de bandas falsa cor, B08, B03, B04 e posterior mosaico com as bandas B04, B03, B02 

delimitando, assim, a área paralela às margens um buffer de 300 metros.  

Para os parâmetros utilizados como variáveis para correlacionar o uso e ocupação 

do solo com a qualidade da água, foram selecionados conforme a Resolução 357/2005 

do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), como indicadores químicos: nitrito, 

nitrato e biológicos: coliformes termotolerantes e coliformes totais, nas estações 

primavera e verão. As amostras foram analisadas pela Central de Laboratórios de Ensaios 

Analíticos UNIVALI-CLEAn, no município de Itajaí/SC, que seguiu as referências normativas 



Biogeografia e Paisagem – 49 

 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Para consolidar o objetivo 

proposto, aplicou-se correlação entre o uso e ocupação do solo e a qualidade da água 

e utilizou-se do apoio do Software Estatístico SPSS® (Statistical Package for the Social Sciences), 

versão 22, para a análise de correlação de Pearson, seguida da aplicação da estatística 

descritiva, por meio dos coeficientes de variação das médias. 

 

RESULTADOS  

 

Foram classificados 109,16 km² de área nos 300 metros do buffer, às margens do rio 

Itajaí-Açu, desde sua formação no município de Rio do Sul (P 1), até a estação amostral 5 (P5), 

no município de Navegantes, foz do rio, conforme demonstrado na Figura 4. A classe de 

uso do solo mais representativa foi a vegetação, a qual apresentou 34,42% de 

cobertura, seguida das pastagens e campos abertos com 27,83%, agricultura 18,18% e 

urbanização com 16,59%. 

 

Figura 4 – Classificação do uso e ocupação do solo do rio Itajaí-Açu 

 

 
 

Fonte: Organizado pelos autores (2020). 
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Pôde-se contabilizar que a área de estudo apresenta 62,6% de seu território sob 

a influência antrópica, o que caracteriza um ambiente severamente alterado. Resultados 

semelhantes foram obtidos por Santos et al. (2019), em monitoramento de bacia hidrográfica 

no Estado de Goiás e por Almeida, Bayer e Ferreira Junior (2016), em bacia hidrográfica 

no Estado de Tocantins. Corroborando com os autores, neste presente estudo, no que diz 

respeito às atividades de uso e ocupação do solo, ratificam-se as fragilidades ambientais, 

as quais poderão potencializar processos naturais com intensificação de perda de solo por 

erosão e consequente assoreamento e diminuição da qualidade da água. Correlacionando 

as classes do uso e ocupação do solo com os índices químicos e biológicos resultantes das coletas 

de água, nas estações primavera e verão, no Software Estatístico SPSS®, foram obtidos 

os dados apresentados na Tabela 1. 

A correlação igual ou superior a 0,7 é considerada uma correlação forte, sendo mais 

forte quando se aproximar de 1,0. Os valores positivos indicam que as duas variáveis se movem 

juntas e negativos quando as duas variáveis se movem em direções opostas para a hipótese 

(FREIRE, 2014).  

 
Tabela 1 – Correlação ente indicadores químicos e biológicos e as classes de uso e ocupação do solo 
 

  Correlações  

 

Estação/ano   

 

Nitrito 

 

Nitrato 
Coliformes 

Termotolerantes 

Coliformes 

Totais 

 Col. Termo. -,315 .a    

 Coliformes Totais ,316 .a ,430  

 Urbanização -,558 .a ,963 ,307 

Primavera Pastagem -,533 .a ,941 ,111 

 Agricultura ,406 .a -,026 -,508 

 Lagos -,775 .a ,787 -,133 

 Vegetação -,724 .a ,384 -,651 

 Col. Termo. .a  -,004    

 Coliformes Totais 1 ,083 ,980  

 Urbanização ,307 -,322 -,463 -,334 

Verão Pastagem ,111 -,551 -,434 -,346 

 Agricultura -,508 -,855 ,434 ,300 

 Lagos -,133 -,510 -,702 -,643 

 Vegetação -,651 -,723 -,687 -,743 

.a Não é possível calcular porque pelo menos uma das variáveis é constante. 

 
Fonte: Organizado pelos autores (2020). 
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Considerando essa análise supracitada, verificou-se que durante a primavera a 

urbanização influenciou aumentando os coliformes termotolerantes na água, o que pode 

ser explicado devido a fatores climáticos, e posterior diminuição desse indicador durante 

o verão, devido ao aumento da precipitação que levou à diluição dos mesmos no rio.  

Na classe agricultura, identificou-se uma variação do nitrito na primavera em virtude 

da adubação em fase de panícula do cultivo de arroz, que é um dos cultivares típicos da 

região, como sustentado pelo trabalho de Streck (2006). Também o nitrato foi influenciado 

no verão pelas classes agricultura e vegetação, haja vista que as plantas, ao atingirem 

um grau de desenvolvimento, reduzem o nitrato através das raízes e folhas e o transportam 

para diferentes órgãos sob a forma de aminoácidos. Resultado este apontado em 

estudo de Lanna (2013), na redutase do nitrato em cultivares de arroz. 

Por fim, a vegetação apresentou-se contributiva para a redução dos indicadores 

de nitrito, nitrato e também de coliformes totais e termotolerantes, considerando que auxilia 

minimizando a lixiviação desses indicadores do solo para a água e atua como filtro natural 

nesse ecossistema, contribuindo assim para a manutenção da biota natural.  

 
CONCLUSÃO  

 
O uso de imagens do satélite Sentinel 2 foi adequado para quantificar as classes 

de uso e ocupação do solo às margens do rio Itajaí-Açu. Os resultados demonstram que 

mesmo com os impactos gerados pela influência antrópica às margens do rio Itajaí-Açu, 

é perceptível ainda que a vegetação presente nesse entorno é capaz de atenuar a carga 

de poluentes lançada pela agricultura e pelos efluentes industriais e/ou domésticos. 

Portanto, o que se pode inferir é que as cidades às margens dos cursos hídricos são grandes 

potenciais contaminantes da água.  

Ressalta-se a importância da preservação da vegetação ao entorno do rio para 

a manutenção da qualidade da água e, por consequência, na conservação da biota 

ecossistêmica. Destarte, a manutenção da qualidade de recursos hídricos depende do controle 

do uso e ocupação do solo de forma sustentável, por meio de determinantes ambientais  

que adotem parâmetros para a garantia da manutenção salutar desses recursos. Para tanto, 

são necessárias ações com o objetivo de otimizar a coleta dos resíduos sólidos, a eficiência 

no tratamento dos efluentes, recuperar e preservar as matas ciliares, bem como a promoção 

de programas de educação ambiental, tornando o cidadão protagonista e atuante na 

preservação dos recursos naturais. 
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                    Capítulo 4 
                                                                                                
                     ________________________________________________________________                                                

 

Biodiversidade e fragilidades das paisagens  

do Pantanal 

 

 

Marcio Moreira do Nascimento10; Nelson Oliveira da Cunha11 

Lucélia Souza Santiago12; Lucy Ribeiro Ayach13 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O pantanal brasileiro é considerado a maior área alagada do planeta, localiza-se na 

região Centro-Oeste do Brasil, situa-se no sul de Mato Grosso (BRASIL, 2010), “e no noroeste 

de Mato Grosso do Sul, engloba o norte do Paraguai e leste da Bolívia. Em Mato Grosso 

do Sul é formado pela plataforma amazônica, cinturão metamórfico Paraguai-Araguaia e 

Bacia Sedimentar do Paraná” (MARTINS, 2018 p. 154).  

O pantanal possui uma área de aproximadamente 150.355 km2, e ocupa 1,7% do 

território brasileiro, sendo que apenas 4,6% deste território são protegidos por unidades de 

conservação (Figura 1) (BRASIL, 2010; CHÁVEZ; SILVA, 2012; FRANZ; FERREIRA et al., 2018; 

PEREIRA; CHÁVEZ; SILVA, 2012). 
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Figura 1 – (a) Mapa de uso e cobertura da terra para o bioma pantanal (EMBRAPA, 2004); (b) Modelo de ocupação 
e uso para o bioma pantanal estimado a partir das unidades morfométricas, geologia e solos 

 

 

Fonte: Pereira et al. (2012). 

 

A maior parte deste bioma (80%) está disseminada no Brasil entre os Estados 

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Sendo que no Estado do Mato Grosso do Sul se localiza 

a faixa de fronteira (MARTINS, 2018, p. 26). A maior porção do Pantanal brasileiro (65%) 

se situa no Estado do Mato Grosso do Sul, enquanto 35% se situam no Estado do Mato 

Grosso (ANDRADE, 2017; MARTINS, 2018). 

Toda área deste bioma está inserida na bacia do alto do Paraguai e possui a 

característica de inundações periódicas, que possibilitam a divisão do Pantanal em 11 

sub-regiões ou subunidades morfológicas, de acordo com a característica de solo, 

altimetria, vegetação, material de origem e drenagem (Figura 2) (SILVA; NEVES et al., 2017; 

SILVA; ABDON, 2018; SOUZA; LANI; SOUSA, 2006). 

O Pantanal é um dos biomas mais úmidos do mundo em relação à sua área, 

possuindo diferentes fitofisionomias, que irão interagir entre as épocas de cheia e de seca. 

Sua formação abrange desde áreas de campo amplas, florestas, cordilheiras e capões. 

Esta região está localizada na bacia hidrográfica do alto Paraguai, que é cercada pelos biomas 

do Cerrado, Floresta Atlântica, Chaco e Floresta Amazônica, com isso são influenciadas pela 

fitogeografia destes biomas (ALHO; CAMARGO; FISCHER, 2011). 
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Figura 2 – Mapa das subdivisões do pantanal mato-grossense 

 

Fonte: Silva e Abdon (1998). 

 

As áreas não inundáveis e as florestas ripárias, que são as cordilheiras e os capões 

do Cerrado, são locais importantes para o abrigo da fauna silvestre. Além disso, 

proporcionam a regulação da temperatura, ciclagem de nutrientes e produção da serapilheira. 

Porém, devido às alterações provenientes das ações antrópicas, esses processos ecológicos 

estão cada dia mais em desequilíbrio, sendo que a pecuária bovina é prática tradicional 

dessa região e uma das maiores causadoras deste impacto ambiental (ANDRADE, 2017). 

 
OBJETIVOS 

 
O presente artigo é uma revisão da literatura e tem por objetivo demonstrar os 

problemas ambientais do Pantanal devido ao uso e ocupação do solo pela atividade 

agrícola e pecuária que remove grande parte da vegetação natural. Utilizam-se queimadas 

para renovação de pastagem, o cenário se agrava no planalto, afetando as nascentes que 

formam os rios do Pantanal, causando o assoreamento e a contaminação dos rios da planície, 

provocando danos irreparáveis à biodiversidade do Pantanal. 
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METODOLOGIA 

 

O método utilizado para a realização deste trabalho pautou-se na revisão integrativa, 

que consiste em combinar estudos com diversas metodologias, que permite a utilização 

de dados teóricos combinando pesquisas, o que amplia as possibilidades de análise  

do tema abordado. 

Como se trata de uma revisão da literatura, foram utilizadas as plataformas SciELO 

e Google Acadêmico, dando prioridade aos artigos dos últimos cinco anos (de 2015 a 2019). 

As palavras-chave utilizadas como termos indexadores para pesquisa foram “pantanal” 

e “biodiversidade”, tendo sido localizados 19 artigos. A busca foi feita de julho a 

setembro de 2019. 

Dentre os 19 artigos utilizados, 8 foram selecionados por serem mais de acordo 

com o tema proposto e também por serem mais recentes (entre 2015 e 2019), sendo que 

15 artigos são estudos de caso e 4 são artigos de revisão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O Pantanal é um dos biomas mais importantes do mundo devido à sua grande 

complexidade e presença de diversidade de fauna e flora. Este bioma é considerado como 

a maior planície alagada contínua do mundo, a planície pantaneira é uma grande área 

de sedimentação e inundação, com altitudes que variam entre 90 e 200 metros. O estudo 

realizado por Souza et al. (2006) observou a origem e evolução do Pantanal mato-grossense, 

que estão associados com os eventos de abatimentos estruturais e os processos erosivos 

atuantes. Os autores sugerem que as peculiaridades observadas no Pantanal são provenientes 

de processos morfoestruturais que, devido a uma movimentação de compensação isostática, 

abatimentos em áreas adjacentes e impactos no relevo advindo de processos erosivos, 

rebaixaram a superfície do entorno, além de realizar o transporte de sedimentos para 

todo o Pantanal. 

Um dos maiores impactos neste bioma, além das grandes áreas de pastagens, 

é a cultura de queimadas para a geração de novos pastos, que em alguns casos saem  

de controle e podem destruir vários hectares. Miranda et al. (2018) estudaram a distribuição 

de queimadas e mudanças na cobertura vegetal e uso da terra no Pantanal, região de Cáceres. 

Os dados sugerem que entre 2003 e 2013 foram queimados 6,927 km² na região. Os autores 

discutem que, devido aos elevados índices de queimadas em períodos secos, é possível 
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que o clima também tenha contribuído para o aumento de queimadas na região, que como 

consequência apresentou diminuição da savana arborizada e o aumento da pecuária, 

sendo clara a influência antrópica na região com objetivo econômico. 

Mello e Santos, em 2015, demonstraram como a atividade antrópica causava 

impactos na região do pantanal norte mato-grossense, na lagoa Sinhá Mariana. Os autores 

discutem que a dinâmica populacional e a agricultura são os principais fatores de impacto 

na qualidade da água e também na biodiversidade do local. Como resultado os autores 

observaram que a qualidade da água nas regiões com maior densidade populacional 

apresentava menor biodiversidade, turbidez, poluição e presença de algas, que é um forte 

indicador de condições ambientais estressantes como redução de nutrientes, 

contaminantes, variação na pressão osmótica, etc. 

O trabalho de conclusão de curso apresentado por Santos (2017) relatou sobre 

as pastagens na caracterização da onça pintada no Pantanal sul-mato-grossense. Este trabalho 

demonstrou quanto a degradação e novos pastos no Pantanal influenciam negativamente 

na fauna local, principalmente a onça pintada, visto que é um felino que necessita de grandes 

espaços para viver e caçar. Um fato importante que a autora salienta é que o animal  

não se utiliza dos espaços de fato, e só passa por eles em busca de alimentos. 

Já o trabalho apresentado por Bacani et al. (2015) avaliou a fragilidade ambiental 

da bacia hidrográfica do alto rio Coxim por meio do sistema de informação geográfica . 

Os autores observaram que nas áreas de colina havia um extensivo uso para pecuária 

enquanto as áreas de chapada eram mais utilizadas para a agricultura mecanizada. 

Andrade (2017) demonstrou através de imagens de satélite Landsat, coletadas 

em 1995, 2005 e 2015, que foram processadas em ambiente SIG e aplicado o índice 

de Vegetação por diferença normalizada, que a fauna local no Pantanal do Abobral 

(Mato Grosso do Sul), também apresenta característica de impacto antrópico em que, 

devido à abundância de ocupação de área, presença de gado, retirada seletiva de madeira 

e passagem de fogo, há uma alteração na dominância da cobertura vegetal da região. 

Entretanto, houve variação nos valores de biomassa verde e aumento da classe ecótono, 

assim como diminuição da classe de vegetação nativa do tipo arbórea, que é um indicativo 

de supressão da vegetação. 

Alves, em 2016, observou como se dá a distribuição de jaguatiricas no pantanal 

de acordo com os diferentes usos do solo. Este trabalho visou a elucidar o impacto que 

a pecuária extensiva desencadeia sobre a fauna brasileira, coletando dados da densidade 
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de jaguatiricas em áreas de conservação em latifúndios utilizados para pecuária e área 

de minifúndios e vilarejos. Os dados do autor sugerem que há uma densidade 17 vezes 

superior em unidade de conservação (20,99 indivíduos por 100 km2) quando comparado 

a minifúndios (1,21 indivíduos por 100 km2) e duas vezes superior quando em comparação 

com latifúndios (8,48 indivíduos por 100 km2). O autor analisa o dado relatando que a pressão 

antrópica e a grande densidade populacional acarretam maior desequilíbrio neste grande 

felino, mesmo quando comparado às grandes áreas de pastagens. 

Além da preocupação com a fauna e flora nativa, o pantanal, como mencionado, 

é um bioma importante por apresentar características morfológicas únicas. O trabalho publicado 

por Bindandi et al. (2016) observou a morfologia do canal do rio Paraguai e o processo 

de sedimentação entre a cidade de Cáceres e a fazenda Santo Antônio das Lendas. Os autores 

observaram que, devido aos canais retilíneos do local, há a presença de diversas ilhas 

de deposição e barras centrais de sedimentação, devido à pressão antrópica do local. 

 
CONCLUSÃO 

 
Os problemas ambientais do Pantanal a cada ano se agravam devido ao uso e ocupação 

do solo por atividades agrícolas e de pecuária que degradam à vegetação natural a situação 

se agrava quando o fogo é utilizado para renovação de pastagem ou para abrir novas áreas, 

outro problema é a construção de barragens hidrelétricas que afetam a piracema. Destaca-se 

a degradação que ocorre no planalto, em áreas de nascentes, causando o assoreamento e a 

contaminação dos rios que correm para a planície pantaneira, o que provoca danos 

irreparáveis a biodiversidade do pantanal. 

Todos os biomas do planeta precisam de medidas públicas efetivas para que o 

homem consiga viver em equilíbrio com a natureza, mas é necessário ressaltar que o bioma 

Pantanal, por possuir maior biodiversidade e maior sensibilidade às ações antrópicas, deve 

ser novamente regulamentado pelos órgãos do meio ambiente, pois 90% do seu território 

estão em propriedade privada. O uso inadequado do solo pela ação antrópica em médio prazo 

pode aumentar as pragas que estarão mais resistentes aos agrotóxicos, com a destruição 

a diminuição de oferta de água trará prejuízos a todos os proprietários da região. As recentes 

queimadas descontroladas no Pantanal, ocorrentes no período de estiagem no ano de 2020, 

causando prejuízos incalculáveis para a biodiversidade, servem como um alerta para a 

necessidade de estudos e medidas urgentes de proteção desse rico ecossistema. 



Biogeografia e Paisagem – 59 

 

REFERÊNCIAS 
 
ALHO, C. J. R.; CAMARGO, G.; FISCHER, E. Terrestrial and aquatic mammals of the Pantanal. Brazilian 
Journal of Biology, v. 71, n. 1, p. 297-310, 2011. Disponível em: 
https://www.scielo.br/pdf/bjb/v71n1s1/09.pdf. Acesso em: ago. 2020. 
 
ALVES, J. D. B. T. Como diferentes usos do solo afetam a densidade de jaguatiricas (Leopardus pardalis) no 
Pantanal (Brasil)? 2016. Monografia (bacharelado em Ciências Biológicas) – UFRGS, Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2016. Disponível em: http://hdl.handle.net/10183/170302. Acesso 
em: abr. 2020.  
 
ANDRADE, B. S. Análise da paisagem de ambientes florestais não inundáveis no pantanal do Abobral, 
Mato Grosso do Sul. 2017. Dissertação (mestrado) – Universidade Anhanguera, Campo Grande, 2017. 
Disponível em: https://repositorio.pgsskroton.com/handle/123456789/12210. Acesso em: abr. 2020. 
 
BACANI, V. M.; SAKAMOTO, A. Y.; LUCHIARI, A. et al. Sensoriamento remoto e SIG aplicados à avaliação da 
fragilidade ambiental de bacia hidrográfica. Mercator, Fortaleza, v. 14, n. 2, p. 119-135, maio/ago. 2015. 
http://www.mercator.ufc.br/mercator/article/view/1651. Acesso em: abr. 2020. 
 
BINDANDI, N. M.; SOUZA, C. A.; ANADRADE, L. N. P. S. Pantanal: morfologia e processo de sedimentação no 
rio Paraguai, entre a cidade de Cáceres e a fazenda Santo Antônio das Lendas, Brasil. Revista Geográfica 
Venezolana, v. 57, n. 2, p. 260-277, 2016. Disponível em: 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/3477/347750606006/347750606006.pdf. Acesso em: jun. 2020. 
 
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC. Disponível 
em: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs. Acesso em: ago. 2020. 
 
FRANZ, G. M.; FERREIRA, J. O.; LONGO, L. et al. Análise polínica e compostos fenólicos de mel e própolis do 
Pantanal, Mato Grosso, Brasil. Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais, v. 9, n. 1, p. 13-25, 2018. 
Disponível em: https://doi.org/10.6008/SPC2179-6858.2018.001.0002. Acesso em: ago. 2020. 
 
MAMEDE, S.; BENITES, M.; ALHO, C. J. R. Ciência cidadã e sua contribuição na proteção e conservação da 
biodiversidade na reserva da biosfera do Pantanal. Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA), v. 12, 
n. 4, p. 153-164, 2017. Disponível em: https://doi.org/10.34024/revbea.2017.v12.2473. Acesso em: abr. 2020. 
 
MARTINS, P. C. S. As paisagens da faixa de fronteira Brasil/Bolívia: complexidades do pantanal sul-mato-
grossense e suas potencialidades para o Turismo de Natureza. 2018. Tese (doutorado) – Universidade 
Federal da Grande Dourados - Faculdade de Ciências Humanas, Dourados, MS, 2018. Disponível em: 
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/404. Acesso em: mar. 2020. 
 
MELLO, A. P. G.; SANTOS, J. W. M. C. Análise da variação temporo-espacial da qualidade das águas da Lagoa 
Sinhá Mariana, Pantanal Norte Mato-grossense, a partir de Imagens MODIS em coletas in loco. SIMPÓSIO 
BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, v. 17, p. 6110-6118, 2015, Anais... Disponível em: 
http://marte2.sid.inpe.br/rep/sid.inpe.br/marte2/2015/06.15.16.07.30. Acesso em: mar. 2020. 
 
MIRANDA, M. R. S.; NEVES, L. F. S; KREITLOW, J. P. et al. Distribuição de queimadas e mudanças na 
cobertura vegetal e uso da terra no bioma Pantanal, Cáceres-Brasil. Caminhos de Geografia, v. 19, n. 65, 
p. 91-108. Disponível em: http://dx.doi.org/10.14393/RCG19650. Acesso em: jum. 2020. 
 
PEREIRA, G.; CHÁVEZ, E. S.; SILVA, M. E. S. O estudo das unidades de paisagem do bioma Pantanal. 
Ambiente & Água-An Interdisciplinary Journal of Applied Science, v. 7, n. 1, p. 89-103, 2012. Disponível 
em: http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.826. Acesso em: maio 2020. 
 
SANTOS, P. C. Influência de pastagens na caracterização do movimento da onça-pintada (Panthera onca) 
no pantanal sul-matogrossense. [S.l.]: Universidade Paulista "Júlio de Mesquita Filho", 2017. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/11449/156183. Acesso em: jul. 2020. 
 



60 
 

SILVA, G. J.; NEVES, S. M. A. S.; PAULA, W. C. S. et al. Relação da cobertura vegetal e uso do solo com o NDVI 
e a temperatura superficial da área não inundável do Pantanal de Cáceres/MT. Os Desafios da Geografia 
Física na Fronteira do Conhecimento, v. 1, p. 5593-5600, 2017. Disponível em: 
https://doi.org/10.20396/sbgfa.v1i2017.2244. Acesso em: abr. 2020. 
 
SILVA, J. S. V.; ABDON, M. M. Delimitação do pantanal brasileiro e suas sub-regiões. Pesq. agropec. bras., 
Brasília, v. 33, Número Especial, p. 1703-171 1, out. 1998. Disponível em: 
https://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/article/view/5050/7203. Acesso em: fev. 2020. 
 
SILVA, J. V.; ABDON, M. M. Vegetação da sub-região da Nheolandia, pantanal brasileiro. Embrapa, p. 928-
936, 2018. Disponível em: https://www.geopantanal.cnptia.embrapa.br/Anais-Geopantanal/pdfs/p141.pdf. 
Acesso em: fev. 2020. 
 
SOUZA, C. A.; LANI, J. L.; SOUSA, J. B. Origem e evolução do pantanal mato-grossense. VI SIMPÓSIO 
NACIONAL DE GEOMORFOLOGIA – Geomorfologia tropical e subtropical: processos, métodos e técnicas. 
Goiânia, v. 6, p. 6-10, 2006. Disponível em: http://lsie.unb.br/ugb/sinageo/6/3/132.pdf. Acesso em: fev. 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biogeografia e Paisagem – 61 

 

                     Capítulo 5 
                                                                                                
                     ________________________________________________________________                                                

 

Monumentos naturais em Mato Grosso do Sul:  

geoconservação e importância no estudo  

da paisagem 

 
 

Rafael Martins Brito14; Eduardo Salinas Chávez15 

Patrícia Helena Mirandola Garcia16 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
A consolidação das áreas protegidas no formato moderno, que tem como referência 

o Parque Nacional de Yellowstone em 1872, nos EUA, foi influenciada a princípio pela busca 

da identidade nacional dos países do novo mundo, associada à preservação de suas belezas 

cênicas e à transformação de suas paisagens em monumentos (MORSELLO, 2001; RUNTE, 1979). 

Todavia, o estabelecimento destas áreas no mundo vem se consolidando historicamente 

como a principal estratégia para proteção da diversidade biológica e conservação dos recursos 

naturais, através da busca pela representatividade de ecossistemas e paisagens naturais 

(BARRETO; DUDLEY, 2008; DRUMMOND, 2017; MYERS, 2000). 

Entre os principais esforços empregados pela Comissão Internacional de Áreas 

Protegidas (WCPA), criada em 1962 pela União Internacional para Conservação da Natureza 

e dos Recursos Naturais (UICN), está a padronização das diversas categorias de Unidades 

de Conservação (UCs) existentes em âmbito mundial (DRUMMOND, 2017). A categoria 

Monumento Natural figura entre as seis categorias oficiais definidas pela UICN e entre 

as 12 categorias estabelecidas pela Lei 9.985/2000 do Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC), observando como objetivo basilar a “preservação de sítios naturais 

raros e de grande beleza cênica” (BRASIL, 2000, p. 15). 

 
14Geógrafo, doutorando em Geografia pelo programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul. E-mail: rafaelgeografiaufms@gmail.com 
15Doutor em Geografia pela Universidade de Havana/Cuba. Professor Doutor Visitante da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (UFMS), campus Três Lagoas. E-mail: esalinasc@yahoo.com  
16Doutora em Geografia pela Universidade Federal do Rio de janeiro, professora da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul. E-mail: patriciaufmsgeografia@gmail.com 
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De forma antagônica aos anseios pela preservação de paisagens naturais raras 

e de importante significado cultural, a fragmentação dos hábitats promovida, entre outros, 

pelo avanço de pastagens, agricultura, silvicultura, mineração, urbanização, impõe ao mesmo 

tempo a perda da biodiversidade e o isolamento geográfico destas UCs, onde, por vezes, 

sua seleção é motivada apenas pela ausência de valores econômicos e produtivos 

(ARAÚJO, 2007; PRESSEY, 1994).  

Não obstante a esta realidade, os seis Monumentos Naturais criados em Mato Grosso 

do Sul localizam-se no bioma Cerrado, considerado como um dos “hotspots” para a conservação 

da biodiversidade no mundo, e impactado com a perda de mais da metade de sua área original 

para ocupações como pastagem e culturas anuais, em um processo intensificado por políticas 

governamentais a partir dos anos 1950 (FRANCO et al., 2017; GANEM et al., 2013; 

KLINK; MACHADO, 2007; MYERS, 2000). A diversidade biológica apresenta relação direta 

com os aspectos da geoconservação ou conservação da Geodiversidade, do qual visa  

a preservar características e processos geológicos, geomorfológicos e pedológicos e seus 

valores significativos, tão sensíveis a distúrbios quanto à biodiversidade (SHAPLERS, 2002). 

Conforme expõe Brito (2020), estudos de considerável importância vêm sendo 

observados em relação às UCs no Estado, como o de espécies ameaçadas, administração 

e situação ambiental das unidades, motivações e incentivos para a criação de RPPNs, 

gestão do ICMS-Ecológico, dentre outros (MOREIRA, 2004; PELLIN; RANIERI, 2009; 

SANTOS; KRAWIEC, 2011; TORRECILHA et al., 2017). Contudo, identifica-se a necessidade 

de estudos voltados para a análise das transformações da paisagem e o desdobramento 

dessas mudanças no âmbito da conservação da natureza no Estado. 

Portanto, a emergência da proteção da biodiversidade e geodiversidade frente 

à aceleração do uso dos recursos naturais, em consonância com a necessidade da 

representatividade de paisagens sob tutela de UCs, indicam a importância do estudo desta 

categoria no Estado pela essência de seus propósitos, possibilitando o entendimento 

dos preceitos que justificam sua existência em um bioma severamente afetado por intervenções 

antrópicas. Assim, o objetivo deste trabalho é entender o histórico dos Momentos Naturais, 

identificar os aspectos e atributos da sua geodiversidade e explorar sua importância nos estudos 

da paisagem no Estado de Mato Grosso do Sul.    
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MÉTODO DE ANÁLISE 

 
Os procedimentos adotados para a realização da pesquisa constituem-se das seguintes 

etapas: i) revisão bibliográfica pertinente ao tema; ii) consulta de dados e informações 

sobre as UCs em órgãos oficiais como o Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto 

do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), secretarias municipais de meio 

ambiente (ou equivalente), órgãos gestores e respectivos planos de manejo das UCs; iii) 

organização, apresentação e análise dos aspectos históricos (contexto global, nacional 

e local), físico-geográficos e sua relação e importância no Sistema Estadual e Unidades de 

Conservação (SEUC). 

 
RESULTADOS 

 
Histórico e conceitos 

 
A princípio, as iniciativas de se preservar as imponentes belezas cênicas produzidas 

pela natureza e a vida selvagem em território estadunidense, foram permeadas por pressões 

advindas de interesses de expansão como das ferrovias do Pacífico Norte, ou das 

explorações de minério e madeira, encurralando à época os parques recentemente 

instituídos (RUNTE, 1979).  

A descoberta de ruínas de antigos assentamentos humanos, em uma das últimas 

empreitadas de exploração do sudoeste americano no início do século XX e a rápida 

comercialização de relíquias, desde fósseis pré-históricos a madeira petrificada, instigou 

John F. Lacey à criação dos chamados monumentos nacionais, com objetivo de selecionar 

áreas de interesse histórico e científico localizados no país17. Poucas semanas após a aprovação 

do projeto de lei dos Monumentos, o então Presidente Theodore Roosevelt utilizou a palavra 

“científico” para incluir maravilhas geológicas no contexto de proteção, privilegiando  

mais uma vez a paisagem (RUNTE, 1979).  

Ainda na primeira metade do século XX, pós-Convenção para Proteção da Flora, 

da Fauna e das Belezas Cênicas naturais dos países da América Latina, em 1940 

(convenção de Washington), recomendações feitas acerca da necessidade de ampliação 

das áreas protegidas na região suscitaram, entre outras, a inserção da categoria 

 
17Ainda que com propósitos distintos, alavancados por motivações idênticas à criação dos parques nacionais, 
conforme explica Runte (1979). 
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Monumento Natural na lista oficial da UICN em 1942 (PUREZA, 2014). Entretanto,  

cabe ressaltar que os monumentos naturais constavam desde 1937 como bens nacionais no 

Brasil pelo Decreto-Lei 25:  

 
§ 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e são também 
sujeitos a tombamento os monumentos naturais, bem como os sítios e paisagens 
que importe conservar e proteger pela feição notável com que tenham sido 
dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana (BRASIL, 1937, s/p). 

 

Eram, portanto, oficialmente protegidos por instrumento jurídico que resguardava 

sua importância nacional e a efetivava por meio do Instituto do Patrimônio Histórico  

e Artístico Nacional (IPHAN) (BARROS, 2000). A promulgação da convenção de 1942 ocorreu 

no Brasil apenas em 1966, pelo Decreto 58.054, e trazia na sua definição de Monumentos 

Naturais os seguintes termos: 

 
As regiões, os objetos, ou as espécies vivas de animais ou plantas, de interesse 
estético ou valor histórico ou científico, aos quais é dada proteção absoluta, 
como fim de conservar um objeto específico ou uma espécie determinada de 
flora ou fauna, declarando uma região, um objeto, ou uma espécie isolada, 
monumento natural inviolável, exceto para a realização de investigações 
científicas devidamente autorizadas, ou inspeções oficiais. (BRASIL, 1966, s/p). 

 

Mais tarde, a Resolução Conama 11, de 3 de dezembro de 1987, revogada pela 

Resolução 428, de 2010, viria a declarar os monumentos naturais oficialmente como unidades 

de conservação. Em um contexto atual, de forma mais abrangente a UICN traz 

definições sobre a categoria III, correspondente aos monumentos naturais e suas áreas 

selecionáveis como sendo 

 
[...] reservadas para proteger um monumento natural específico, que pode ser 
um relevo, montanha do mar, caverna submarina, característica geológica como 
uma caverna ou mesmo uma característica viva, como um bosque antigo. 
Geralmente são áreas protegidas muito pequenas e têm alto valor para o visitante. 
(DUDLEY, 2008, p. 17). 

 
O objetivo primário partilhado pela UICN, conforme descrito por Dudley (2008, p. 17) 

destaca sua função de “proteger características naturais excepcionais específicas e sua 

biodiversidade e hábitats associados”. Reitera-se que a Lei 9.985/2000 do SNUC 

atualmente estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação, define em termos mais restritos suas funções, como sendo 

“preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica” (BRASIL, 2000, p. 17). 

Assim, observa-se que as indicações dos objetivos de proteção à biodiversidade e hábitats 
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atribuídas pela UICN não obtêm destaque na definição consolidada pelo SNUC, 

aproximando-se mais da estabelecida pelo Decreto 58.054/1966, situação apontada 

também por Couto e Figueiredo (2019).  

Apesar da dinâmica de gerenciamento similar aos parques, os monumentos 

naturais diferenciam-se fundamentalmente pelo fato de não abrigarem grande diversidade 

de ecossistemas e serem locais relativamente pequenos, uma escala menor no tamanho 

e na complexidade de gerenciamento (BARROS, 2000; DUDLEY, 2008). Tais características, 

todavia, não resultam inobservância na avaliação de critérios da biodiversidade e sua 

importância na seleção destas áreas.  

 
Monumentos naturais no Brasil 
 

Como consta na referida Lei do SNUC, as UCs encontram-se distribuídas em dois 

grupos: Unidades de Proteção Integral (PI) e Unidades de Uso Sustentável (US). As categorias 

de manejo de PI são: Parque (nas esferas nacional, estadual e municipal), Reserva Biológica 

(REBIO), Estação Ecológica (ESEC), Refúgio da Vida Silvestre (RVS) e Monumento Natural 

(MONA). Já entre as categorias de US estão: Área de Proteção Ambiental (APA), Floresta 

Nacional (FLONA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS), Reserva de Fauna (REFAU), Reserva Extrativista (RESEX) e a Reserva 

Particular do Patrimônio Natural (RPPN).    

Segundo o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, existem no Brasil 

2.376 UCs, das quais 761 são de proteção integral, sendo 59 monumentos naturais. Os MONAs 

abrangem uma área total de 11.643.653 hectares, equivalente a 2,48% do total das UCs 

e 0,02% da área continental protegida do país. Sua distribuição ocorre nos biomas 

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal e marinho (CNUC, 2020).  

Couto e Figueiredo (2019), em estudos sobre a relevância da geodiversidade  

para a conservação da natureza, observaram entre os MONAs cadastrados no CNUC18, 

a indicação dos aspectos geomorfológicos como a principal motivação de sua criação, 

sendo a biodiversidade e os elementos culturais identificados em menor grau. Os autores 

apontam os aspectos da geodiversidade mais comuns que justificam esta categoria como 

sendo: resquícios paleontológicos, resquícios arqueológicos, maciços, cavidades naturais, 

serras, inselbergs, rios, lagoas, cânions, cachoeiras, falésias, dunas e ilhas oceânicas.    

 
18Foram contabilizados 60 monumentos naturais em Couto e Figueiredo (2019), porém atualmente 
constam 59 unidades no CNUC. 
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Monumentos naturais em Mato Grosso do Sul 

 

Em Mato Grosso do Sul existem seis UCs da categoria MONA, em sua totalidade 

localizadas no bioma Cerrado, abrangendo 18.751 hectares, correspondente a 0,07% 

do território estadual (Figura 1). A criação dos MONAs no Estado pode ser considerado recente 

em relação a outras categorias de UCs como as Reservas Particulares  do Patrimônio 

Natural (RPPNs), Parques Nacionais/Estaduais e Áreas de Proteção Ambiental. A expansão 

desta categoria acompanha o aumento de áreas protegidas por UCs no Estado, onde 

entre os anos de 2001 e 2010 foram criadas 73 unidades em diferentes regiões 

(BRITO; MIRANDOLA; SALINAS, 2020). 

Nota-se que metade destas UCs listadas no Cadastro Estadual de Unidades de 

Conservação (CEUC) consta no CNUC e possuem um plano de manejo (Quadro 1). Essas questões 

tornam-se importantes à medida que influenciam diretamente no cumprimento dos objetivos 

propostos e as razões pelas quais as UCs foram criadas, assim como no seu manejo 

e gerenciamento (ARAÚJO, 2007; BRITO; MIRANDOLA; SALINAS, 2000). 

 

Figura 1 – Localização dos monumentos naturais em Mato Grosso do Sul 
 

 
Fonte: Os autores (2020). 
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Quadro 1 – Informações sobre os monumentos naturais em Mato Grosso do Sul 
 

Nome Municípios Ano Área (ha) 
Consta 

no 
CEUC 

Consta 
no 

CNUC 

Plano 
de 

Manejo 

Zona de 
Amortecimento 

Monumento 
Natural Serra 
do Bom Jardim 
(MNMSBJ) 

Alcinópolis 2003 5597,630917 Sim Sim Sim Sim 

Monumento 
Natural Serra 
do Bom 
Sucesso* 
(MNMSBS) 

Alcinópolis 2018 2665,437944 Sim Não Não Sim 

Monumento 
Natural Serra 
do Pantanal 
(MNMSP) 

Sonora 2005 5029,03621 Sim Não Sim Não 

Monumento 
Natural do 
Figueirão 
(MNMSF) 

Figueirão 2005 5048,641953 Sim Não Não Não 

Monumento 
Natural 
Estadual do rio 
Formoso 
(MNERF) 

Bonito 2003 18,479864 Sim Sim Sim Sim 

Monumento 
Natural 
Estadual Gruta 
do Lago Azul* 
(MNEGLA) 

Bonito 2001 275,942656 Sim Sim Não Não 

 
* Possui apenas um plano emergencial.  

Fonte: Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC, 2020). 
 

 

Em consonância à tendência nacional, conforme apontam Couto e Figueiredo (2019), 

a escolha dessas unidades tem como principal foco aspectos da geodiversidade, e, no caso 

do Estado, estão ligados a aspectos como serras, resquícios arqueológicos, resquícios 

paleontológicos, cavidades naturais e rios, por vezes com mais de um atributo principal para a 

mesma UC, associando em alguns casos a justificativa da proteção de espécies da fauna 

e da flora e aspectos culturais e históricos, como é o caso do MNMSBJ, MNMSBS e MNEGLA.  

Os aspectos históricos e culturais do MNMSBJ, elencados em seus objetivos de 

preservação, estão relacionados à existência em seu interior do maior sítio de arte rupestre 

registrado no Estado de Mato Grosso do Sul, segundo Aguiar et al. (2012, p. 29), 

constituindo-se “testemunho material da vida dos povos da pré-história e por isso 

despertam a atenção de turistas e pesquisadores”. A existência de aspectos culturais  

tão singulares deu origem ao Parque Natural Municipal Templo dos Pilares (PNMTP) 

descrito da seguinte forma: 
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Neste parque municipal está situado o sítio arqueológico homônimo. Trata-se 
de um verdadeiro monumento, cuja magnanimidade é garantida pelos 
engenhos da natureza. Enormes pilares naturais se elevam, dando sustentação ao 
teto de um grande abrigo. Nos mesmos pilares, assim como nas paredes e até 
mesmo no teto, numerosas gravuras e pinturas competem por espaço. Este 
sítio difere de tudo que existe no Estado, tanto pelas suas belas formas 
naturais quanto pela transformação que sofreu pela mão humana na pré-história. 
(AGUIAR et al., 2016, p. 7). 

 

O MNMSBS, vizinho ao MNMSBJ e PNMTP, possui também sítios arqueológicos de 

importância histórica e cultural para o Estado, com características similares de geodiversidade 

e justificativas semelhantes para sua criação (Figura 2).   

 

Figura 2 – Características fisiográficas dos Monumentos Serra do Bom Jardim, Serra do Bom Sucesso 
e Parque Natural Municipal Templo dos Pilares 

 

 
 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Os objetivos de conservação da geodiversidade nestas UCs abarcam também o 

interesse em consolidar atividades como pesquisas científicas e o turismo na região, 

denominada como rota Cerrado/Pantanal (ALCINÓPOLIS, 2003). Inocêncio e Ganoa (2017), 

em estudos sobre o papel das UCs em Alcinópolis, destacam a potencialidade de se conciliar 

a conservação com atividades de ecoturismo na região, mediante a melhoria da 

infraestrutura local. Os monumentos naturais serra do Pantanal e serra do Figueirão, 

localizados respectivamente nos munícipios de Sonora e Figueirão, observam os mesmos 
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critérios de criação relativos à geodiversidade encontrados nas UCs localizadas em 

Alcinópolis, porém, sem a presença de elementos históricos e culturais como justificativa 

para sua proteção. O MNMSP, assim como o MNMSBJ e MNMSBS, faz parte da rota turística 

Cerrado/Pantanal, sendo o terceiro MONA em extensão territorial no Estado (Quadro 2).  

 

Quadro 2 – Aspectos fisiográficos dos Monumentos Naturais em Mato Grosso do Sul 
 

 

Justificativa/ 
Objetivos da 
Unidade de 
Conservação 

Proteger 
paisagens 

pouco 
alteradas e de 

notável 
beleza cênica 

e 
características 
relevantes de 

natureza 
geológica, 

espeleológica, 
arqueológica, 

cultural e 
histórica. 

Preservar os 
ecossistemas, 

espécies da 
flora e da 
fauna nele 

associados, a 
manutenção 

das bacias 
hidrográficas e 
do patrimônio 

natural, 
arqueológico, 

histórico, 
cultural e 

paisagístico da 
região. 

Proteger 
beleza cênica 
e diversidade 
de fauna e 
flora. 

(sem 
informações) 

 

Ampliar e 
assegurar a 
integridade 

física e 
biológica das 

grutas do Lago 
Azul e Nossa 

Senhora 
Aparecida, 

preservando 
estes sítios 

espeleológicos 
raros e de 

grande beleza 
cênica. 

Preservar 
sítios com 

características 
bióticas e 
abióticas 
naturais 

excepcionais 
e belezas 
cênicas, 

favorecer a 
pesquisa 
cientifica, 
educação 
ambiental, 
turismo de 
natureza e 
recreação. 

Vegetação Savana 
parque com 

floresta 
galeria e 

pastagem 
cultivada. 

Savana parque 
com floresta 

galeria e 
pastagem 
cultivada. 

Savana 
florestada e 
cultura 
agrícola.  

Savana 
arborizada 
com floresta 
de galeria e 
pastagem 
cultivada. 

Floresta 
estacional 
decidual 

submontana e 
pastagem 
cultivada. 

Floresta 
estacional 
decidual 

submontana 
e pastagem. 

Solos Areias 
quartzosas 

álicas; 
podzólico 
vermelho-

amarelo álico 
e solos 
litólicos 
álicos. 

Areias 
quartzosas 

álicas e 
podzólico 
vermelho-
amarelo 

eutrófico. 

Areias 
quartzosas 
álicas; 
latossolo 
vermelho-
escuro álico; 
podzólico 
vermelho-
amarelo 
distrófico e 
solos litólicos 
distróficos. 

Areias 
quartzosas 
álicas;  areias 
quartzosas 
hidromórficas 
álicas  e solos 
Litólicos 
álicos. 

Planossolo 
eutrófico e 

rendzina 
textura média. 

 

Latossolo 
vermelho-

escuro álico. 

Altitude Entre 390 e 
790 metros 

Entre 430 e 
780 metros 

Entre 180 e 
470 metros  

Entre 390 e 
610 metros 

Entre 370 e 560 
metros 

Entre 240 e 
250 metros 

Geologia Grupo Caiuá: 
Formações rio 
Paraná e 
Santo 
Anastácio. 
Grupo São 
Bento: 
Formações 
Pirambóia, 
Botucatu e 
Serra Geral.  

Grupo Caiuá: 
Formações rio 
Paraná e Santo 
Anastácio. 
Grupo São 
Bento: 
Formações 
Pirambóia, 
Botucatu e 
Serra Geral. 

Grupo Paraná: 
Formação 
Furnas. Grupo 
Bacia 
Pantanal: 
Formações 
Cachoeirinha 
e Pantanal. 
Grupo Cuiabá: 
Subunidade 
Pelítica.  

Grupo São 
Bento: 
formação 
Botucatu. 
Grupo Caiuá: 
Grupo Caiuá 
indiviso. 

Grupo 
Corumbá: 
Formações 
Bocaina e 
Cerradinho. 

Grupo 
Cuiabá: 
Subunidade 
Pelitica.  

Geodiversidade Serra e 
resquícios 
arqueológicos 

Serra e 
resquícios 
arqueológicos 

Serra Serra 
 
 

Cavidade 
natural 
resquícios 
paleontológicos 

Rio/Cachoeira 

MONA  MNMSBJ MNMSBS MNMSP MNMSF MNEGLA 
 

MNERF 

 
Fonte: Alcinópolis (2008), Sonora (S/D), Decreto 10.394/2001, Bonito (2017). 



70 
 

Nota-se como ponto diferencial importante no uso e cobertura da terra do MNMSP, 

a presença de cultura agrícola no interior de sua delimitação (setor norte e leste), fator 

incomum em relação aos outros MONAs onde é constante a presença da pastagem 

cultivada19. Este fator, aliado à ausência do estabelecimento de uma zona de amortecimento 

em seu plano de manejo, como explicam Furlan e Jordão (2013), pode interferir diretamente 

nos objetivos pelos quais as UCs foram criadas. O MNMSF, segundo maior MONA em extensão 

no Estado, relaciona-se também com as singularidades geológicas e geomorfológicas da região, 

porém não apresenta objetivos claros para sua criação, principalmente, pelo fato de não obter 

plano de manejo estabelecido ou outros documentos oficiais que forneçam elementos 

específicos da justificativa para sua instituição.  

Os monumentos Gruta do Lago Azul e rio Formoso, localizados no município de Bonito, 

apresentam características diferentes dos demais quanto a geodiversidade justificada para 

criação e implantação, e também em sua administração, que se dá em âmbito estadual.  

No caso do MNEGLA, o objeto de interesse de preservação está no patrimônio 

espeleológico, sendo as grutas consideradas um patrimônio natural e cultural da região. 

Conforme Moura (2008, p. 41), as grutas que compõem o complexo de cavernas da Serra 

da Bodoquena possuem valores de “rara beleza e conservam um conjunto patrimonial  

e científico de relevância multidisciplinar, devido a seus registros geológicos, 

geomorfológicos, paleontológicos e biológicos”. 

Já o MNERF, está associado à formação de piscinas naturais e cachoeiras, onde, 

segundo Moura (2008, p. 40), “os barramentos naturais formados ao longo do rio Formoso, 

se configuram em uma sequência de lagos interligados, sendo uma das principais atrações 

turísticas do local”. Ambos os monumentos estaduais têm em comum na essência de seus 

objetivos, a manutenção e a evolução do potencial do turismo de natureza e recreação 

(desenvolvidos antes mesmo da criação das UCs) e a compatibilização da conservação 

de sua geodiversidade. Seabra (2016) reforça que o aumento da demanda turística sobre 

o patrimônio que se deseja preservar, seja natural ou cultural, exigem práticas de conservação 

que envolvam a identificação de suas vulnerabilidades e potencialidades, em decorrência 

do aumento de pressão antrópica exercida no local.    

 
19Informações obtidas em mapeamentos preliminares por meio da utilização de imagens distribuídas pelo  
Mapbiomas entre os anos de 1984 e 2018. 
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Nota-se que os principais atributos para a instituição dos MONAs no Estado 

(Serras, resquícios paleontológicos, resquícios arqueológicos, cavidades naturais e rios) 

coincidem com as características de geodiversidade mais comuns encontradas âmbito 

nacional conforme expõe Couto e Figueiredo (2019), envolvendo em pelo menos metade 

destas UCs mais de um atributo, como é o caso do MNMSBJ, MNMSBS e MNMGLA. 

Enquanto a média de território destinado para esta categoria de UC no país mostra-se 

relativamente pequena, entre um e 250 hectares, em Mato Grosso do Sul a variação 

está em torno de 18 e 5.000 hectares, o que pressupõe maior esforço no levantamento 

de recursos e planejamento em suas demandas de manejo e gestão.  

 

Paisagem e monumentos naturais  

 

Em paralelo à análise dos diferentes atributos e razões que influenciam a preservação 

de aspectos naturais e culturais importantes para determinadas regiões, em especial 

os elegíveis pela categoria Monumento Natural, encontra-se no cerne de sua motivação 

questões ligadas ao conceito da paisagem e sua importância para o planejamento e 

desdobramento dos diferentes interesses na gestão destas áreas. A paisagem neste caso 

pode ser entendida como  

 
um sistema espaço-temporal complexo e aberto que se origina e evolui na 
interface natureza-sociedade, integrado por elementos naturais e antrópicos, 
com estrutura, funcionamento, dinâmica e evolução próprias, que lhe conferem 
integridade, limites espaciais e hierarquia, constituindo uma associação de elementos 
e fenômenos em constante e complexa interação, movimento e intercâmbio 
de energia, matéria e informação. (SALINAS et al., 2019, p. 14).  

 

Assim, os anseios de preservação da diversidade biológica arraigados na concepção 

de criação da maior parte das áreas protegidas na atualidade, estão de certa forma 

estreitamente relacionados a questões da geodiversidade, ao considerar que a biodiversidade 

é uma consequência da evolução geológica do nosso planeta (que inclui sua estrutura, 

litologia e a história de seu desenvolvimento) por um lado, e as condições climáticas 

existentes em um determinado território, por outro, que originam um relevo particular 

que é capaz de redistribuir energia, fluxos de matéria e informação, tanto de fora do sistema 

(radiação solar, precipitação, etc.) quanto do interior (gravidade, infiltração, escoamento 

superficial e subterrâneo da água) (SALINAS et al., 2019). 
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Todos esses aspectos, por sua vez, condicionam os processos de formação do solo, 

o umedecimento da superfície e, finalmente, a diversidade ecológica ou de habitat e, 

portanto, a diversidade biológica e a distribuição espacial de espécies de plantas e animais. 

Essa variação espacial na superfície da Terra, conhecida como geodiversidade ou diversidade 

da paisagem deve ser considerada na seleção, planejamento e gestão de áreas protegidas 

(FRANKLIN, 1993; KAVANAGH; LACOBELLI, 1995; RAMÍREZ-SÁNCHEZ et al., 2016). 

Sabe-se que com a intensificação das ações antrópicas e a consequente transformação 

na matriz das paisagens naturais, é acentuada a tendência de se reservar áreas menos 

atrativas economicamente para o estabelecimento de UCs, impondo-lhes uma pressão 

externa frequente, ocasionando a fragmentação de seu entorno e consequente isolamento.  

Como exemplo, é possível citar a expansão desordenada da atividade agropecuária 

no bioma cerrado em Mato Grosso do Sul, em especial na bacia do alto rio Taquari, onde 

se localizam os monumentos naturais serra do Bom Jardim e derra do Bom Sucesso, 

onde têm sido detectadas alterações na sucessão natural da vegetação, o aceleramento 

dos processos erosivos, a fragmentação de habitats e a degradação das paisagens a nível 

regional (GALDINO et al., 2003).  Neste cenário, Trindade e Rodrigues (2019) em estudos sobre 

mudanças no uso do solo em zonas de amortecimento no Parque Estadual Serra de Caldas 

em Goiás, também identificam que as áreas de cerrado com maior nível de preservação 

estão em solos com menor aptidão agrícola, observando a perda de recursos florestais 

no entorno dessas unidades.  

Desta feita, o uso de abordagens científicas transdisciplinares na pesquisa 

contemporânea para a conservação e manejo da natureza, resultante da integração da 

abordagem ecológica (mais funcional e biocêntrica) e da abordagem geográfica (mais 

estrutural e policêntrica) em uma perspectiva holística (enriquecida com a contr ibuição 

de muitas outras disciplinas), fornece uma sólida base teórico-metodológica para a 

compreensão do funcionamento ecológico das paisagens, o esclarecimento da influência 

da heterogeneidade espacial na distribuição da biodiversidade e nas características dos 

processos nas diferentes paisagens. Acredita-se, assim, que esta seja a forma mais 

apropriada para a base do estabelecimento de tipos e regimes de manejo que garantam 

o uso sustentável dos territórios e uma conservação adequada da diversidade biológica 

e da paisagem como meio de vida (CHÁVEZ et al., 2014). 
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CONCLUSÃO 

 

A necessidade de se preservar as belezas cênicas naturais das diferentes regiões, 

a cultura e a história de povos e lugares, permeia diretamente a consolidação e a valorização 

dos aspectos que constituem a paisagem como um sistema complexo de interação contínua 

da interface sociedade/natureza, e tem sua emergência explicitada e alavancada em políticas 

que instituem monumentos naturais, seja pelo desinteresse em terras poucos valorizadas 

do ponto de vista produtivo ou pela intenção genuína de conservação.  

A criação de monumentos naturais no Estado pode ser considerada recente em relação 

a outras categorias de unidades de conservação no Estado de Mato Grosso do Sul. Os principais 

atributos que incluem a justificativa de sua instituição são áreas de serras, cavidades 

naturais, rios, sítios paleontológicos e envolvendo questões históricas e culturais como sítios 

arqueológicos. Mesmo não sendo especificamente o foco principal para sua instituição, 

as questões que evocam a preservação da biodiversidade dessas áreas se fazem presentes, 

ainda que de forma secundária na senda dos objetivos pautados.  

A singularidade desses monumentos aliada à localização em rotas estabelecidas para 

o turismo como o caso do MNMSBJ, MNMSBS, MNMGLA e MNMRF (rota cerrado/pantanal 

e Bonito/Serra da Bodoquena) denotam a possibilidade de expansão de atividades de uso 

indireto dos recursos naturais como o ecoturismo e a destinação de recursos advindos dessas 

atividades para as próprias UCs.      

Para o pleno desenvolvimento das áreas em questão, um ponto primordial é a 

relação praticada com o entorno das unidades, sendo necessário o estabelecimento de 

planos para o manejo que envolva diretrizes, normas e limitações para o uso da terra, a fim 

de mitigar os impactos nas unidades advindos de pressões antrópicas externas, já observados 

pela fragmentação dos habitats na região. Assim, indica-se que as UCs que ainda não 

possuam plano de manejo, como é o caso do MNMSF e MNEGLA, estabeleçam um plano 

emergencial com normas específicas para a área em caráter provisório, como ocorrido 

no caso do MNMSBS.   

Por fim, entende-se que os estudos voltados para a compreensão das 

vulnerabilidades e potencialidades da paisagem constituem arcabouço teórico e prático 

essencial no planejamento dessas unidades de conservação. 
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Capítulo 6 
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Aplicação de indicadores de sustentabilidade 

e manejos realizados no Sistema Agroflorestal   

da Reserva Legal do assentamento São Bento,  

de Mirante do Paranapanema/SP 

 

 

Armanda de Aguiar Oliveira20; José Mariano Caccia Gouveia21 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Reserva Legal do Assentamento São Bento, onde está localizado o Sistema 

Agroflorestal (SAF), objeto de estudo deste capítulo, está localizada no município de Mirante 

do Paranapanema, extremo oeste do Estado de São Paulo, pertencente à UGRHI-22 (Unidade 

Hidrográfica de Gestão dos Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema).  

Existem unidades de conservação (UCs) e reservas particulares de patrimônios 

naturais (RPPNs) pertencentes à UGRHI-22 e importantes para a biodiversidade, com destaque 

para o Parque Estadual Morro do Diabo e a Estação Ecológica Mico-Leão-Preto. Em inventário 

florístico, realizado pelo Instituto Florestal da Secretaria de Meio Ambiente (IF, 2010), 

ficou registrado no Pontal do Paranapanema a existência de apenas 8,5% de área do território 

paulista com a presença de vegetação nativa, índice que figura entre os mais baixos na 

comparação com outras UGRHIs do Estado de São Paulo (FREIRE; LEAL; DI MAURO, 2019). 

De forma geral, a UGRHI-22 abriga importantes remanescentes de Mata Atlântica 

de interior, que são considerados fontes de grande heterogeneidade biológica (Mapa 1). 

Esses remanescentes florestais são banhados por importantes recursos hídricos relacionados 

principalmente à bacia hidrográfica dos rios Paraná e Paranapanema. 

 

 

 
20Bióloga, Mestrado profissional da Faculdade de Ciências e Tecnologia/Universidade Estadual Paulista 
(FCT/UNESP), Presidente Prudente/SP. Docente da Secretária da Educação do Estado de São Paulo. E-mail: 
armandaaoliveira@gmail.com 
21Geógrafo, Professor doutor, FCT/UNESP, Presidente Prudente/SP. E-mail: jmarianocaccia@gmail.com 
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Mapa 1 – Remanescentes de vegetação nativa da UGRHI-22  

 

 
 

Fonte: Freire (2017). 

 

Em relação ao Brasil, aproximadamente 70% da vegetação natural remanescente 

localiza-se em terras privadas (SPAROVEK et al., 2012), sobre as quais se aplica a Lei 

12.651/2012, que institui dois instrumentos – Áreas de Preservação Permanente (APPs) 

e Reservas Legais (RLs) – considerados os principais meios de promover a proteção da 

natureza em propriedades privadas, pois somente o resguardo das áreas públicas não seria 

suficiente (RANIERI; MORETTO, 2012).  

As APPs são, de forma sucinta, áreas priorizadas à contenção de processos erosivos 

e à proteção de cursos ou corpos hídricos; as RLs são localizadas no interior de uma 

propriedade ou posse rural (a área destinada à RL varia de acordo com a região do país) 

com a função de assegurar a vegetação natural de uma área e também permitir o uso 

econômico dos recursos ambientais de modo sustentável. A lei também permite que as APPs 

sejam computadas dentro do percentual de RL do imóvel, desde que a área esteja 

preservada ou em recuperação. 

A partir de dados coletados pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR) no ano de 2016, 

que se tornou obrigatório com a Lei 12.651/2012, foram declarados, nas fazendas e sítios 

particulares, 97 milhões de hectares de área coberta por RL, APP e remanescentes de 
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vegetação nativa. Considerando que a legislação ambiental permite o uso sustentável 

das RLs, a implementação de SAF (Sistema Agroflorestal) se mostra como um uso 

alternativo para essas áreas, com o intuito de recuperá-las ou manter sua biodiversidade. 

O alcance da sustentabilidade, segundo Altieri (2009), é garantido por meio da 

preservação da diversidade cultural que nutre os agricultores locais, do conhecimento 

camponês sobre os ecossistemas, suas estratégias produtivas e os múltiplos usos da terra. 

Esses fatores são cruciais para o estudo e desenvolvimento de novas estratégias 

adequadas às necessidades específicas de agricultores nos agroecossistemas regionais.  

A agroecologia busca unir os saberes dos agricultores ao conhecimento 

técnico/acadêmico, com o objetivo de garantir produção de alimentos e produtos de forma 

mais sustentável. Dentre as práticas agroecológicas encontramos os SAFs, que levam 

em conta o papel fundamental dos processos ecológicos, como a decomposição da matéria 

orgânica, a ciclagem de nutrientes, o fluxo de energia, a sucessão ecológica e a regulação 

de populações, logo, pode ser considerado um caminho para produção agrícola sustentável. 

A definição de Sistema Agroflorestal mais aceita é a proposta e adotada pelo 

International Center for Research in Agroforestry (ICRAF), conhecido também como World 

Agroforestry, e abrange de modo amplo as mais diferentes e possíveis combinações. 

Essa definição é a seguinte: 

 
Sistema agroflorestal é o nome coletivo para sistemas de uso da terra e tecnologias 
em que plantas lenhosas perenes (árvores, arbustos, palmeiras, bambus etc.)  
são deliberadamente usadas na mesma unidade de manejo de culturas agrícolas 
e/ou animais, ambas na forma de arranjos espaciais ou sequências temporais. 
Nos sistemas agroflorestais existem ambas as interações ecológicas e econômicas 
entre os diferentes componentes. (NAIR, 1984 apud RIGHI; BERNARDES, 2015, p. 2). 

 
 De acordo com os trabalhos publicados acerca de alguns benefícios provenientes 

do SAF, os principais são referentes ao aumento da biodiversidade, qualidade do solo e renda 

extra para as famílias. Vaz da Silva (2002) destaca que a recomposição por meio de SAF 

simples pode ter custo inferior à utilização de sistemas florestais convencionais, devido 

à redução da necessidade de manutenção. Schroth, Fonseca e Harvey (2004) ressaltam que 

os SAFs contribuem para a proteção de fragmentos florestais. Vieira et al. (2009) destacam 

os benefícios do SAF usando o método agrossucessional, que possibilita a introdução de 

espécies em momentos adequados, reduz/compensa os custos do processo e proporciona 

segurança alimentar para os pequenos produtores rurais. Para Martins e Nascimento (2013), 

dentre a gama de SAF, os arranjos complexos constituem a opção mais próxima de 

cumprir com princípios de sustentabilidade, mas ainda são pobres substitutos para os 

ecossistemas naturais.  
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Indicadores de sustentabilidade para acompanhamento de SAFS 

  

 Como forma de traçar um modelo de realidade, Van Bellen (2002) considera que 

os indicadores de sustentabilidade podem contribuir, pois comparam situações, avaliam 

metas e objetivos, além de anteciparem futuras condições e tendências. Logo, fornecem, 

desse modo, dados para guiar a ação e subsidiar o acompanhamento e a avaliação do 

progresso alcançado pelo Estado e pelos municípios rumo ao desenvolvimento sustentável 

(CANAL; BRASIL; GARCIA, 2013). Ademais, segundo Januzzi (2001), o indicador de 

desenvolvimento sustentável faz-se relevante social e politicamente tendo em vista que 

esses números permitem melhorar a qualidade do processo político e de tomada de decisão. 

Em qualquer processo agroecológico ou ambiental, monitorar os processos de 

restauração através do uso de indicadores quantitativos e qualitativos é essencial para 

a compreensão dos processos ecológicos que se sucedem nas áreas, possibilitando 

também abordar os aspectos socioculturais e econômicos decorrentes da implantação 

e manejo destes sistemas.  

Além disso, para que tenha validade e aponte para o alcance dos objetivos, 

cada indicador deve ser selecionado e avaliado através de um conjunto de propriedades 

desejáveis, e também por meio de critérios que lhe confiram Sensibilidade, Validade, 

Relação Custo/Benefício, Mensuração, Temporalidade e Simplicidade, assim como descrito 

nos trabalhos de Guijt e Abbot (1999) e Franco e Struck (2000 apud FRANCO et al., 2017). 

Os indicadores podem ser categorizados, sem pormenorizar, em: ambientais, 

socioculturais e econômicos. Os ambientais devem avaliar a capacidade produtiva e o impacto 

ambiental da propriedade, além de compreender características dos agroecossistemas 

como sua composição, estrutura e função (MORAES, 2005). Por sua vez, os indicadores 

socioculturais e econômicos se referem às condições de vida, à satisfação, à organização 

da comunidade e ao grau de apropriação das tecnologias. Estes avaliam também fatores 

que correlacionam seu uso e o manejo pelos agricultores nos Sistemas Agroflorestais 

e sua rentabilidade enquanto sistema produtivo (SARANDÓN, 2002). 

Vale ressaltar ainda que a eficácia e a estabilidade dos SAFs como estratégia para 

a recuperação de áreas degradadas dependem de indicadores que sejam simples e objetivos, 

sendo aceitos e compreendidos por todos os envolvidos no processo de monitoramento.  
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É fundamental que os indicadores sejam relevantes no contexto dos Sistemas 

Agroflorestais e na agricultura familiar, possibilitando que haja comparações, tanto ao longo 

do tempo no mesmo SAF como entre projetos distintos em outros locais e contextos 

(FLORIANI et al., 2008 apud OLIVEIRA, 2016). 

  
OBJETIVOS 

 
O presente estudo teve como objetivo geral acompanhar, durante um ano, as principais 

atividades socioeconômicas realizadas pelos assentados que trabalham no SAF da Reserva 

Legal do Assentamento São Bento, de Mirante do Paranapanema/SP, a fim de relacioná-las, 

se possível, a práticas mais sustentáveis ou que se enquadrem na transição agroecológica.  

Os objetivos específicos, referentes à contextualização do tema envolvido e 

avanços/dificuldades para com o manejo agroecológico, podem ser divididos em: 

a) definir conceitos, aplicação e relação dos termos: sistemas agroflorestais, 

reserva legal e indicadores de sustentabilidade; 

b) acompanhar, de forma detalhada, as atividades realizadas no SAF pelos 

assentados e destino/uso dos produtos obtidos;  

c) inferir avanços socioambientais relacionados ao manejo da área em questão.  

 

A ÁREA DE ESTUDO 

 

A Reserva Legal do Assentamento São Bento, onde está inserido o SAF 

acompanhado, está localizada no município de Mirante do Paranapanema, extremo oeste 

do Estado de São Paulo, pertencente à UGRHI-22 (Unidade Hidrográfica de Gestão dos 

Recursos Hídricos do Pontal do Paranapanema). A geomorfologia da região é caracterizada 

por relevos de colinas amplas, em que predominam interflúvios com área superior a 4 km2, 

topos extensos e aplainados, vertentes com perfis retilíneos a convexos. Drenagem de baixa 

densidade, padrão subdendrítico, vales abertos, planícies aluviais interiores restritas, 

presença eventual de lagoas perenes ou intermitentes (ARANA; LIMA, 2017).  

Em relação à fragilidade do solo da UGRHI-22, estudos realizados por Trombeta et al. 

(2014) e segundo o Relatório de Situação de Recursos Hídricos (RELATÓRIO ZERO, CPTI, 1999), 

concluíram que a maior parte do Pontal do Paranapanema compreende Unidades 

Ecodinâmicas de Instabilidade Emergente, representando 92,12% da área, também divididas 

em graus de fragilidade fraca (16,20%), média (47,58%) e forte (25,72%) ao processo 

erosivo, além das áreas com forte grau de fragilidade ao processo de inundação (2,62%). 
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O município citado apresenta o maior número de famílias assentadas pelo ITESP, 

no oeste paulista, com 1.631 distribuídas em 35 assentamentos, de acordo com dados 

fornecidos pelo ITESP de Mirante do Paranapanema (ITESP, 2019). Também de acordo 

com estudos realizados por Sais e Oliveira (2018), a partir de dados obtidos pelo Censo 

Agropecuário de 2006, está classificado em 6º lugar no ranking de municípios com mais SAFs 

no Estado de São Paulo, contabilizando 67 sistemas em uma área de 284 ha manejadas 

por centenas de famílias. Vale ressaltar que o Censo de 2006 foi o primeiro a realizar  

o levantamento de SAFs, e não houve detalhamento acerca do tipo, apenas enquadraram SAFs 

como áreas florestais usadas para lavouras e pastejo de animais. 

Ainda, os municípios de Presidente Prudente e de Mirante do Paranapanema, 

no extremo oeste paulista, pertencem à mesorregião que tem mais de 110 mil projetos 

de assentamentos rurais instalados. Nessa área, os SAFs têm sido introduzidos em RL 

com intuito de adequação ambiental, segurança alimentar e geração de renda nos lotes, 

podendo produzir alimentos para programas como PNAE e PRONAF.  

O assentamento São Bento (Figura 2) apresenta um elevado número de famílias, 

ao todo são 182, e significativo tempo de formação, com início em março de 1991. 

Atualmente, o Assentamento São Bento está dividido em quatro partes, sendo os 

Assentamentos São Bento I e II inseridos na bacia hidrográfica Pirapozinho e os São Bento III 

e IV inseridos na bacia hidrográfica ribeirão Santo Antônio. Faz divisa com o Assentamento 

Haroldina, Estrela Dalva, Arco-Íris, Canaã, Santa Clara e King Meat (ARANA; LIMA, 2017). 
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Figura 2 – Assentamento São Bento e as principais atividades econômicas desenvolvidas nos lotes , 

RLs antigas e seta indicando a RL com o SAF em estudo 
 

 
 

Fonte: Oliveira (2011). 

 

As atividades práticas no SAF da reserva legal do assentamento começaram em 

meados de 2004, nas áreas já consolidadas e demarcadas pelo ITESP. De forma 

simplificada, toda área dentro da região estudada deve ter 20% de RL, mas para não retirar 

área útil de cada lote, o ITESP calculou a RL de acordo com a área o total do Assentamento, 

priorizando onde já havia vegetação, e quando não possível, demarcando áreas com relevo 

ondulado, erosão ou de difícil acesso.  

No início da construção do SAF, cerca de 20 assentados demonstraram interesse 

em usar partes da área de forma sustentável para produzir alimentos e concomitantemente 

realizar o plantio de árvores periodicamente. Estes participaram de reuniões e orientações 

realizadas pelo ITESP de Mirante do Paranapanema, porém, com o tempo, alguns assentados 

desistiram do uso e outros assumiram as áreas. Atualmente, apenas seis utilizam o SAF  

em questão e possuem projetos aprovados pela SMA e órgãos competentes. 

Naquela época, em 2002, havia convênio entre o ITESP e a Duke Energy (empresa 

estadunidense que atua no ramo energético por meio de hidrelétricas) decorrente de passivos 

ambientais previstos em lei. Os recursos foram destinados à implementação de curvas 
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de nível, cercas, preparo de solo, fornecimento de mudas lenhosas, herbicidas, formicidas, 

elaboração de projetos, enfim, atividades anteriores ao uso da área propriamente dita por 

parte dos assentados. Por volta de 2007, após o fim do convênio o ITESP, por meio de recursos 

próprios ou convênios disponíveis, fornece esporadicamente mudas nativas para a reserva.  

No caso da RL em questão (Figura 2), uma pequena parte localizada ao sul da reserva 

pertence ao Assentamento Estrela Dalva, que por praticidade para acompanhamento 

e delimitações foi unida à RL do São Bento. Portanto, a Reserva Legal pertence a todos 

os assentados, e todos devem contribuir para preservação e regeneração, quando possível. 

 
Figura 2 – Área da RL do Assentamento São Bento com destaque para a área pertencente ao 

Assentamento Estrela Dalva 
 

 

Legenda: o polígono delimitado em branco é referente à área da RL do Assentamento São Bento e suas 
subdivisões, já o polígono na parte inferior, em amarelo, pertence à área de RL do Assentamento Estrela 

Dalva. Fonte: Os autores, com base em imagens do Google Earth (setembro de 2019). 

 

Considerando estudos realizados por Oliveira (2011) e Arana e Lima (2017), 

podemos concluir que a geração de renda das famílias do Assentamento São Bento está 

voltada à produção de leite, representando a renda de 61% das famílias, de forma geral, 

e 90% em algumas parcelas do assentamento. Este leite é comercializado com os laticínios 

da região. A produção vegetal dos lotes cumpre função de subsidiar a dieta alimentar das 

famílias aliada ao comércio, tanto do leite como de animais. 
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Atualmente, apenas seis assentados utilizam o SAF em questão e possuem projetos 

aprovados pela SMA, órgãos competentes e acompanhamento dos técnicos do ITESP.  

A paisagem da área já sofreu alterações em determinados pontos, algumas áreas antigas 

já apresentam cobertura vegetal secundária. Em outras partes, é nítido o uso do solo para 

cultivo, ainda sem nativas, ou extensos pastos, que é o predominante (Figura 3). 

 
Figura 3 – Alguns pontos dentro da Reserva Legal em estudo 

 

 
 

Legenda: a) área de pastagem; b) área descoberta para plantio; c) e d) partes antigas do SAF. 
Fonte: Os autores, 2019. 

 
 
Aplicação dos indicadores de sustentabilidade e acompanhamento das atividades 

econômicas 

 

Os instrumentos de análise usados na pesquisa são provenientes de adaptações, 

considerando a conversa inicial com os assentados e peculiaridades da área de estudo, 

do modelo proposto por Oliveira (2016), que utilizou trabalhos de Machado e Vidal (2006), 

Vaz da Silva (2012) e Viégas (2013) para confeccionar indicadores e formas de aplicação 

em Sistemas Agroflorestais, construídos nos Assentamentos Ipanema e Bela Vista em 

Iperó-SP, juntamente com os assentados produtores da região. 
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Os indicadores foram aplicados em julho de 2019 a três dos seis assentados, devido 

ao fato de um assentado estar se dedicando muito à produção de pepino no próprio lote, 

um por ter perdido o parceiro de atividades no SAF e o outro por não ter conseguido anotar 

as atividades realizadas no SAF. Esses indicadores são referentes aos atributos: 

características, recuperação e uso do solo; produção; meio ambiente; tecido social e 

satisfação pessoal, sendo alguns aplicados de forma direta pelo pesquisador por meio 

de observação da área, entrevistas aos assentados durante as visitas ou ambas as formas. 

A maior parte dos indicadores são de variáveis qualitativas, logo, cada item era enquadrado 

em um grupo de resposta, normalmente de 0 a 3, sendo o 0 ausência de característica, 

manejo ou ações pouco sustentáveis, e 3 como sustentável ou ambientalmente mais correta. 

Posteriormente à aceitação da pesquisa, os seis assentados que trabalham no SAF 

da área de estudo receberam uma planilha semestral para anotarem todas as atividades 

econômicas desenvolvidas, separadas por quinzenas e mês. A primeira planilha foi referente 

aos meses de agosto a dezembro de 2018, e a segunda foi de janeiro a julho de 2019.  

A cada quinze dias, ou quando realizavam atividades, os assentados anotavam 

dados relacionados ao tempo de trabalho, gastos com insumos, produtos, mão de obra 

externa, culturas manejadas, quantidade de produtos obtidos e ganhos em reais. 

Também havia espaço para observações, como incêndios, invasão por animais, prejuízos 

diversos ou destinação familiar do produto. 

 

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DOS INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE  

 
Os indicadores apresentados na Tabela 1 são de cunho qualitativo. As respostas 

variam de zero a três, sendo as respostas mais próximas de três consideradas práticas 

ou resultados favoráveis ao alcance da sustentabilidade. Os indicadores foram 

adaptados à realidade e objetivos socioambientais dos envolvidos. 
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Tabela 1 – Indicadores e respostas dos três produtores que trabalham no SAF 
 

Questões Parâmetros P1 P2 P3 

1- Realiza adubação verde ou 
biomassa para cobrir o solo? 

* Não utiliza adubação verde= 1; * Utiliza ad. verde e 
ad. química= 2; * Faz uso somente de ad. verde e 
Biofertilizantes = 3 
 

2 2 2 

2- Quantidade de produtos 
oriundos do SAF variou a 
produção familiar? 

* Diminuiu a variedade e/ou quantidade de 
produtos= 1; * Variedade e/ou quantidade de 
produtos continuou a mesma= 2; * Variedade e/ou 
quantidade de produtos aumentou= 3 
 

2 3 2 

3- Como tem realizado o controle 
alternativo de pragas? 

*Se baseia apenas na prática= 1; * Está em processo de 
transição, tendo utilizado agrotóxico nos  
últimos dois anos sob orientação agronômica= 2;  
* Não utiliza agrotóxicos há mais de dois anos= 3 
 

2 3 2 

4- Como é a frequência de uso de 
agrotóxicos no SAF? 

* Faz uso constante de agrotóxicos= 1; * Utiliza 
agrotóxicos e também práticas alternativas= 2; * Não 
utiliza há dois anos= 3 
 

2 2 2 

5- Em relação aos gastos com 
mão de obra: 

* Há a necessidade de mão de obra, porém não há a 
contratação do serviço= 1; * Utiliza mão de obra 
externa frequentemente, podendo comprometer o 
retorno econômico= 2; * Utiliza mão de obra 
esporadicamente, alcançando um ótimo retorno 
econômico pelo serviço= 3 
 

3 1 3 

6- Em relação aos gastos com 
insumos: 
 

* Aumentou o uso= 1; * Manteve o mesmo uso= 2; 
* Diminuiu o uso= 3 

1 3 3 

7- Quais os destinos da 
produção do SAF? 
 

* Não gera produção= 1; * Produção apenas para a 
família, vizinhos e amigos= 2; * Gera produção para 
comercialização 3 
 

2 3 3 

8- Em relação à renda familiar, 
com o SAF:  
 

* Diminuiu= 1; * Continuou a mesma= 2; 
* Aumentou a renda= 3 

3 3 3 

9- Na sua opinião, a renda 
proveniente do Sistema 
Agroflorestal representa: 
 

* < 20%= 1;  
* Entre 20% até 50%= 2 
* > 50%= 3 

1 1 1 

10- A sua renda familiar, 
proveniente de uma única 
cultura é: 
 

* > 50%= 1; * Entre 20%-50%= 2; * < 20%= 3 3 2 3 

11- Quais os meios de 
comercialização dos produtos do 
SAF? 

* Depende unicamente de atravessadores= 0; 
* Vende seus produtos a atravessadores e mais 
algum outro mercado= 1; * Comercializa seus 
produtos através de vendas diretas e políticas 
públicas= 2; * Acessa Políticas Públicas, mas seu 
principal meio de comercialização é a venda direta 
em feiras e cestas= 3 
 

1 2 2 

12- Acessa o PAA, PNAE ou outras 
políticas públicas para vender 
produtos?  

* Não acessa= 1; 
 * Acessa, mas não atinge a cota= 2;  
* Acessa e atinge toda a cota= 3 
 

1 3 1 
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13- Em relação à sua participação 
em mutirões: 

 
* Não Participa= 1; * Participa mediante organização 
externa com pouca frequência= 2; * Organiza e 
participa frequentemente= 3 
 

 
2 

 
2 

 
2 

14- Participa de 
oficinas/eventos/palestras, 
capacitação e eventos de 
extensão rural? 

* Não participa= 1; 
* Participa mediante organização externa à 
comunidade (projetos) com pouca frequência= 2; 
* Organiza e participa frequentemente= 3 
 

2 3 3 

15- Qual seu grau de participação 
em cooperativa, associações ou 
demais grupos?  
 

* Não participa= 1; * Participa eventualmente= 2; 
* Participa frequentemente= 3 Se participa, quais? 

1 3 2 

16- Realiza parcerias/projetos 
com instituições diversas?  
 

* Não participa= 1; *Raramente participa= 2; 
* Participou mais de 2 vezes= 3 

1 1 1 

17- Tem ATER (Agente técnico de 
extensão rural) no lote e SAF?  

* Não tem= 1; * ATER convencional= 2; * ATER 
Agroecológica= 3 
 

3 2 3 

18- Qual seu acesso/opinião a 
políticas públicas de apoio ao SAF 
e ao agricultor familiar? 
 

*São raras= 1; * Razoável= 2 
* São Frequentes= 3 

1 1 1 

19- Qual sua satisfação e da sua 
família com o SAF? 

*Não existe satisfação= 1; *Acreditam no SAF, porém 
ainda não estão satisfeitos= 2; * A família e o 
agricultor estão satisfeitos= 3 
 

2 3 3 

20- Em relação ao tempo de 
dedicação ao SAF:  
 

* Pouco (4 horas por semana) = 1; * Média (2 
dias por semana) = 2; * Grande (Mais de 3 dias 
por semana) = 3 

 2       2  2 

Legenda: P1, P2 e P3= produtor 1, 2 e 3, respectivamente. Fonte: Os autores, 2020 (adaptação do modelo 
proposto por Oliveira, 2016). 
 

 
No geral, nota-se que os assentados acompanhados estão em estágio de transição 

agroecológica, em 15 dos 20 indicadores analisados a média de resposta foi igual ou maior 

que dois, evidenciando que já praticam manejos mais sustentáveis e buscam 

conhecimentos para otimizar suas atividades no SAF. Porém, a renda proveniente do SAF, 

comercialização dos produtos, acesso ao programa e políticas públicas de apoio a vendas 

de produtos oriundos do SAF ou da agricultura familiar, parcerias e projetos com 

instituições de ensino/Estado e opinião acerca das políticas públicas de apoio ao SAF, 

não demonstraram resultados positivos, por motivos como queda de preços dos produtos 

mais manejados no SAF, incêndios e pisoteio de gado e diminuição das políticas públicas 

de apoio aos pequenos produtores rurais.  
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Atividades econômicas e manejos no SAF 

 

Os dados dos três assentados colaboradores desta etapa foram acoplados no quadro 

geral abaixo (Quadro 1), contendo informações gerais das atividades realizadas entre 

agosto de 2018 a julho de 2019. 

 

Quadro 1 – Atividades realizadas no SAF durante o período de um ano por três assentados, com valores dos 
gastos, ganhos, tempo de trabalho e produtos obtidos 

 
 Assentado: Culturas 

envolvidas 

(tipos de 

plantas) 

Gastos 

(R$) com 

adubos, 

insumos, 

produtos, 

diesel, 

utilizados 

no SAF 

Tempo de 

trabalho 

(anotar em 

horas) 

Pagamento 

com mão de 

obra 

externa (R$) 

Ganhos 

com 

vendas de 

produtos 

do SAF 

(R$) 

Quantidade de 

produtos do SAF 

para uso familiar 

(anotar quantidade 

em kg e tipo do 

produto) ou ainda 

não vendido 

Seu 

Mauro  

Feijão, 

urucum, 

batata e 

abóbora 

2.800,00 90 horas 

em 

atividades 

diretas no 

SAF 

Não 

contratou 

serviços 

externos 

para atuar 

no SAF 

7.000,00 Feijão: 120 quilos; 

Abóbora, batata: 

maior parte foi 

perdida; urucum: 

cerca de 1.400 

quilos estocados e 

600 quilos não 

foram colhidos 

Seu 

Cláudio 

Urucum 1.860,00 440 horas 

(total de 

mão de 

obra 

interna 

mais 

externa) 

3.060,00 Produto 

estocado 

ou não 

colhido 

 

8.000 pés de 

urucum, cerca de 96 

t de produto 

Seu Edson Mandioca, 

mamão, 

banana, 

milho, 

urucum 

2.360,00 280 horas Não 

contratou 

serviços 

externos 

para atuar 

no SAF 

4.200,00 Milho: 30 

toneladas; urucum: 

80 quilos estocados 

 
Fonte: Os autores (2020). 

 

 

Os dados mostram que houve manejo de oito espécies agrícolas, com predomínio 

do urucum, que foi cultivado pelos três assentados acompanhados, pois em 2017 

apresentou bom valor de mercado. O sr. Mauro, no período acompanhado, gastou cerca 

de R$ 2.800,00 e, com a venda, recuperou R$ 4.200,00. Perdeu parte dos investimentos 

realizados e estocou cerca de 1.400 quilos de semente de urucum. Ainda, destinou 

produtos para a família e animais do lote.  
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O sr. Cláudio, por ter outras fontes de renda significativas dentro do próprio lote, 

como sua empresa de reflorestamento, investiu somente no urucum, gastou cerca de 

R$ 4.920,00 com produtos, sementes e mão de obra, mas como estocou todo o produto 

não foi possível calcular lucros até o momento. O sr. Edson possui maior variedade de 

culturas entre os assentados acompanhados, conseguiu cerca de R$ 1.840,00 de retorno 

direto, estocou sementes de urucum e destinou parte dos produtos para a família e 

animais do lote. 

A renda obtida com o SAF, no período acompanhado, não se mostrou muito satisfatória. 

Segundo os colaboradores, no passado lucraram mais com as vendas e ao mesmo tempo 

conseguiram plantar e cuidar melhor das árvores perenes. As principais queixas são 

referentes à invasão de gado, que ocasionou perda de feijão, urucum, abóbora e batata, 

e também a ocorrência de queimadas. O preço do urucum foi muito baixo entre os meses 

de acompanhamento das atividades, como os assentados apostaram nesta cultura e não 

conseguiram vender em 2018 e até agosto de 2019, os valores obtidos diretamente 

foram baixos. Há produtos estocados ou que foram destinados à família, sendo assim, 

são rendas indiretas.  

 

CONCLUSÃO 

 

Através desta pesquisa buscou-se acompanhar, durante um ano, as principais 

atividades socioeconômicas realizadas pelos assentados que trabalham no Sistema 

Agroflorestal da Reserva Legal do Assentamento São Bento. E com a utilização de 

indicadores de sustentabilidade, buscou-se analisar fatores sociais, ambientais e 

econômicos envolvidos na área a fim de relacioná-los à transição agroecológica, ou 

manejos mais sustentáveis.  

Podemos inferir que o manejo do SAF apresenta características favoráveis à 

sustentabilidade, principalmente em relação ao cuidado do solo e das culturas, como 

o exigido em atividades dentro da RL, porém, ainda há algumas ações a serem otimizadas. 

A renda proveniente do SAF não se mostrou significativa no período acompanhado, e logo 

influencia de forma negativa o manejo para com as plantas perenes. Ampliar a forma de 

escoar a produção, conseguir parecerias para aquisição de mudas diversas, diminuir 

incêndios e invasões por gados, são alternativas essenciais para otimizar o desenvolvimento 

do SAF citado.  
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                     Capítulo 7 
                                                                                                
                     ________________________________________________________________                                                

 

Floresta Nacional de Capão Bonito:  
Aspectos físicos e sociais  

 
 

Julia de Oliveira Ferreira22; Maira Abigail dos Santos Silva23;  

Cássia Maria Bonifácio24 

 
 

INTRODUÇÃO 

 
A criação de Unidades de Conservação (UC), outrora, partia da perspectiva 

estética. As iniciativas pioneiras para a criação de UCs surgiram no século XIX, originando 

o famoso Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos em 1872 (COIMBRA, 2019; 

VITALI; UHLIG, 2010).  

Já no Brasil, os primeiros passos para a conservação ambiental começaram por 

volta de 1930, originando o Parque Nacional do Itatiaia (1937). Após isso, surgiram 

outros dois parques nacionais no ano de 1939, sendo eles o Parque Nacional do Iguaçu (PR) 

e o dos Órgãos (RJ) (COIMBRA, 2019). Até então, um dos principais requisitos para a criação 

de uma UC era a paisagem cênica, mas com o progresso do conhecimento científico e o 

desenvolvimento de pesquisas, foram estabelecidos critérios que se tornaram fatores 

determinantes para a criação de uma Unidade de Conservação (COIMBRA, 2019).  

 Sendo assim, a Lei 9.985, de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC), o qual estabelece normas para a criação e gestão de UCs. O SNUC 

estabeleceu duas categorias de UCs: proteção integral e uso sustentável (CAVALCANTI, 2017). 

A distinção das categorias está baseada nas demandas específicas para a conservação 

da biodiversidade de cada ambiente, o qual demanda uma avaliação de suas limitações 

e necessidades (GURGUEL et al., 2009).   

 Desse modo, quando uma UC é classificada como de proteção integral significa 

que essa unidade permite apenas o uso indireto de seus recursos, inibindo as ações 

antrópicas. Sendo assim, essa unidade é mais restrita uma vez que permite apenas 

atividades que não causem alterações significativas ao ambiente, tais como educação 

ambiental e pesquisa científica (FARIA, 2004).  

 
22Bióloga pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, Brasil. E-mail: ju.ferreira1098@gmail.com    
23Bióloga pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, Brasil. E-mail: mairaabigai@hotmail.com  
24Doutora em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Paraná. Profesora da UFSCar, São Carlos, Brasil. 
E-mail: cassiabonifacio@hotmail.com -  
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 Já uma UC classificada como de uso sustentável tem por objetivo promover e 

proporcionar o uso sustentável dos recursos naturais, os quais são explorados de modo 

consciente, permitindo uma associação entre homem e natureza, sem negligenciar as 

necessidades naturais do ambiente, respeitando a sua capacidade de renovação, além de 

garantir o território às comunidades tradicionais e extrativistas que residiam e/ou 

exploravam os recursos da área antes mesmo de se tornar uma UC (FARIA, 2004; 

TEIXEIRA et al., 2017). Dentro da categoria de uso sustentável, encontram-se as florestas 

nacionais. As Flonas admitem a permanência de comunidades tradicionais, além de 

permitir a visitação pública (BRASIL, 2000). Além disso, têm por objetivo básico o 

desenvolvimento e incentivo à pesquisa, deste modo, contribuindo com a geração de 

conhecimentos técnicos que possam auxiliar a exploração sustentável de seus recursos 

naturais (MARQUES et al., 2012). 

 Por outro lado, as Flonas, assim como as demais Ucs, passam por dificuldades que se 

opõem completamente ao que o SNUC prevê. Infelizmente, os problemas giram em 

torno desde inconsistências no Plano de Manejo, conflitos diretos com a população em torno 

da UC que desenvolve atividades ilegais, tais como caça, pastoreio, supressão da 

vegetação, dentre outras (FARIA, 2004).    

 No sudoeste paulista, cuja região é foco deste estudo, há quatro UCs, sendo duas 

estações ecológicas (de Itaberá e Itapeva) e uma floresta nacional localizada entre os 

municípios de Buri e Capão Bonito. A Estação Ecológica de Itaberá constitui um único 

fragmento florestal sem conexões com outros remanescentes florestais. De acordo com 

o trabalho de Silva et al. (2011), a existência da ESEC de Itaberá está em constante 

ameaça, uma vez que a fragmentação ambiental traz consigo uma série de fatores que 

acarretam efeitos catastróficos para a UC, tais como incêndios, caça, introdução de espécies 

exóticas, erosão, dentre outras. 

 Já a Estação Ecológica de Itapeva está localizada no limite da distribuição do 

bioma Cerrado, o que lhe confere ainda mais valor, uma vez que esse bioma sofre em 

silêncio com a sua degradação, abrindo espaço para a agricultura, pecuária e urbanização 

(CIELO-FILHO et al., 2012). Além disso, a UC está delimitada pela Rodovia SP 258 (ao norte), 

assentamento rural de Pirituba (ao sul) e por corpos hídricos sendo o rio Pirituba e o 

córrego do Banhado (a leste e oeste, respectivamente) (CIELO-FILHO, 2012).   

 Por fim, a Floresta Nacional de Capão Bonito, assim como as demais UCs, teve sua 

paisagem modificada ao longo dos anos devido às ações antrópicas, tais como a agricultura 
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que cercam a Flona e a rodovia que divide a UC em duas partes (SANTOS; MELO; 

CARDOSO-LEITE, 2019). Nota-se um hiato entre essas UCs, uma vez que estão muito 

afastadas uma das outras, além de não haver qualquer resquício de conectividade, 

mesmo que mínima. A partir disso, surge a necessidade de divulgar a importância de cada 

Unidade, além de promover a aproximação das comunidades em seu em torno através 

da sensibilização ambiental. Vale ressaltar que a Flona é refúgio de uma das poucas 

comunidades de mico-leão-preto que ainda resistem no sudoeste paulista. Isso lhe agrega 

valor e ressalta ainda mais a importância da conservação da Flona de Capão (CALDANO, 2014). 

Por fim, este trabalho teve por objetivo salientar as características físicas e sociais 

da Floresta Nacional de Capão Bonito, na região sudoeste do Estado de São Paulo, por 

meio do levantamento da sua importância para a região e chamar a atenção para as 

suas necessidades. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

   

A metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho foi inspirada nos 

estudos de manejo de unidade de conservação com ênfase na Floresta Nacional  de 

Capão Bonito/SP. 

 Procedeu-se ao reconhecimento dos elementos que compõem a estrutura ambiental 

da Flona, abordando aspectos físicos/abióticos e bióticos. Fez-se um levantamento de 

material cartográfico e a utilização do Plano de Manejo da UC, elaborada pelo pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, 2017), além de artigos 

que abordassem sobre essa caracterização. Por fim, foi realizado um levantamento 

bibliográfico focando na importância da Flona para a região e seu entorno. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
Floresta Nacional de Capão Bonito  

 
Aspectos abióticos – físicos 

 
A Floresta Nacional de Capão Bonito (Flona de Capão Bonito) se encontra no 

sudoeste paulista, entre os municípios de Buri e de Capão Bonito (Figura 1). Conforme 

o Plano de Manejo, o escritório da Flona está entre as coordenadas de latitude 

23°54’30.6”S e longitude 48°30”33.1”O,  possuindo uma área de 4.236,76 hectares, 

sendo caracterizada como uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável (ICMBio, 2017). 
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Figura 1 – Localização da Floresta Nacional de Capão Bonito 
 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme o contexto físico/abiótico, a Flona de Capão Bonito está inserida nos 

seguintes aspectos: 

O território desta Unidade de Conservação está sobre a Bacia Geológica do Paraná 

ou Bacia do Paraná. De acordo com Milane (1989), a Bacia do Paraná está situada na porção 

centro-leste da América do Sul, sendo uma ampla bacia sedimentar. O registro sedimentar 

da Bacia do Paraná compreende rochas formadas a partir do período Siluriano até o Cretáceo, 

e desenvolveu-se durante parte das eras Paleozóica e Mesozóica, em uma subsidência 

intermitente que durou cerca de 350 milhões de anos. O local de maior espessura desta 

Bacia é superior a 7.000 metros, estando entre os limites do Brasil com o Paraguai, com 

sedimentos e rochas básicas extrusivas. Conforme o autor supracitado, nas rochas 

sedimentares da Bacia do Paraná há abundância de fósseis.  

Dessa forma, a geologia da Flona é formada por sedimentos – de origem glacial – do 

Grupo Itararé, composto por rochas como o arenito, siltito, folhelho, conglomerado, 

formadas entre os períodos Permiano e Carbonífero, há 299 milhões de anos. Todavia, 

na região do entorno da Flona de Capão Bonito ainda são encontradas minas de granito, 

filito e calcário, como também alguns depósitos de carvão mineral (CPRM, 2006). 

O relevo da Flona de Capão Bonito é caracterizado, de acordo com a classificação 

da Embrapa, como suave-ondulado, apresentando uma altitude média de 700 metros. 

Entretanto, vale destacar que a Flona apresenta declividades mais frequentes entre 3 a 8% 

(suave-ondulado), seguido de 8 a 20% (ondulado) e pequenas regiões, principalmente 

nos limites de sua área, com 20 a 45% (forte-ondulado) (EMBRAPA, 1979; ICMBio, 2017).   

about:blank
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Ainda sobre a Flona, associado ao relevo e condições de altitude está o clima que, 

na área em questão, é definido como tipo climático o Cwa, pela Classificação Climática 

de Köppen (1948). Este tipo climático representa um clima temperado úmido com inverno 

seco e verão quente, e temperatura média do ar, dos 3 meses mais frios, compreendidas 

entre -3 °C e 18 °C. 

Nesse sentido, a interação entre geologia X relevo X clima geram os solos que,  

na Floresta Nacional de Capão Bonito, apresentam-se em duas classes: o Latossolo, em maior 

quantidade, e o Nitossolo, somente na porção norte da Flona. Neste sentido, predomina 

o Latossolo vermelho distrófico (textura argilosa) sobre o relevo suave-ondulado, e o Argissolo 

Vermelho-Amarelo Distrófico, em uma pequena faixa, associado ao relevo ondulado.   

Seguindo a classificação do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, no 2º nível 

categórico (subordens) e 3º nível categórico (grandes grupos), respectivamente, os Latossolos 

vermelhos distróficos, são solos que, na maior parte dos primeiros 100 centímetros do 

horizonte B, apresentam matiz 2,5YR. Enquanto os Argissolos Vermelho-Amarelos 

Distróficos são solos com B textural, com concentração ou acumulação de argila em 

horizonte subsuperficial, com textura média/argilosa, arenosa/argilosa ou arenosa/média 

(EMBRAPA, 2006).  

A inter-relação dos aspectos abióticos também se reflete nas características da 

hidrografia – a Flona de Capão Bonito está inserida nos domínios da bacia hidrográfica 

do Alto Paranapanema. Segundo o Plano de Manejo do ICMBio (2017), há 57 nascentes 

dentro desta Unidade de Conservação, sendo que o maior curso d’água é o Itanguá (sub-bacia), 

com sua nascente na Gleba 2, percorrendo até a Gleba 1, e, neste percurso, conta com 

20 afluentes, até sua jusante, no rio Apiaímirim. O padrão de drenagem da sub-bacia 

do rio Itanguá, segundo a classificação de Christofoletti (1981), é dendrítica, contando com 

afluentes perenes. Destaca-se também no aspecto de hidrografia a existência de oito lagoas, 

das quais, segundo o Plano de Manejo (ICMBio, 2017), quatro estão aptas à visitação e lazer 

devido à facilidade de acesso.  

 

Aspectos bióticos: vegetação 

 

A Floresta Nacional de Capão Bonito está inserida em dois biomas: Cerrado e Mata 

Atlântica (ICMBio, 2017). Dentre as principais tipologias de vegetação nativa estão: 
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- Floresta ombrófila mista (floresta com araucária) (Figura 2), que possui como 

elemento principal a araucária, sendo associada aos ambientes altomontanos, onde se 

encontra predominantemente entre 800 e 1.200 metros (RODERJAN et al., 2002).  

Ainda conforme os autores supracitados, o epifitismo é presente, contudo, 

menos expressivo. Além disso, possui menor diversidade florística se comparada à floresta 

ombrófila densa. Ocorre, predominantemente, sobre solos dos tipos Latossolos, Argissolos, 

Cambissolos e Neossolos.  

 
Figura 2 – Perfil esquemático destacando a estrutura de um segmento de floresta ombrófila mista 

 

 

Fonte: Roderjan et al. (2002). 

 

 

- Floresta estacional semidecidual (Figura 3), na qual 20 a 50% das árvores que 

perdem suas folhas na estação desfavorável, ou seja, é condicionada pela estacionalidade 

climática. Conforme destacaram Roderjan et al. (2002), a presença de lianas é expressiva, 

e esse tipo de formação não tem uma associação geologia X pedologia específica, 

podendo ocorrer sobre diferentes litologias e solos, contudo, é encontrada mais 

comumente sobre os Latossolos e Argissolos (solos da Flona de Capão Bonito), Nitossolos, 

Cambissolos e Neossolos.  
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Figura 3 – Perfil esquemático destacando a estrutura de um segmento de floresta estacional semidecidual 
 

 
 

Fonte: Roderjan et al. (2002). 

 
 

- Savana (cerrado), caracterizada por vegetação xeromorfa, com aspecto retorcido 

nas árvores e galhos angulosos (Figura 4).  

São encontradas diferentes faciações, desde campestres até florestadas, todavia, 

sempre dominantemente sobre Latossolos (RODERJAN et al., 2002). 

 
Figura 4 – Perfil esquemático destacando a estrutura de um segmento de savana (cerrado) 

 

 
 

Fonte: Roderjan et al. (2002). 

 

Todavia, é importante destacar a seguinte situação apontada pelo Plano de Manejo 

(ICMBio, 2017): a Flona de Capão Bonito se situa dentro de uma faixa de apenas 9 km de largura 

de cerrado, porém, esse limite aparece de forma diferente no mapeamento dos biomas 

do IBGE e no mapeamento das ecorregiões da WWF, enquanto no mapeamento do 
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Inventário Florestal do Estado de São Paulo esse bioma nem existe dentro da Flona, no qual 

estão representadas somente a floresta ombrófila mista e floresta estacional 

semidecidual. E, por isso a área da Flona é dividida em floresta estacional semidecidual  

e contato savana (floresta ombrófila mista). 

 
A Floresta Nacional de Capão Bonito: sua importância para a região 

 
As UCs distinguem-se entre duas classes: as Unidades de Proteção Integral e 

Unidades de Uso Sustentável, conforme estabelecido pelo SNUC. O que diferencia uma 

classe da outra é justamente o modo de gestão da área e os objetivos específicos 

relacionados ao modo de proteção e uso permitido. Essas unidades são avaliadas quanto 

à sua fragilidade e particularidade e se é viável a exploração sustentável sem se abster da 

conservação (BRASIL, 2010).  

Considerando essas informações, quando uma unidade possui uma cobertura 

florestal com prevalência de espécies nativas, cujo principal objetivo é o de realizar o uso 

sustentável dos recursos florestais e desenvolver pesquisa científica, essa unidade pode 

ser classificada como uma Floresta Nacional (ICMBio, 2010).   

Deste modo, as Flonas possuem um alto potencial para o desenvolvimento científico, 

uma vez que há um certo incentivo pela parte da UC, bem como há um intercâmbio de 

conhecimentos entre a parte técnica e comunidade. Por exemplo, a Flona de Ipanema, 

localizada na região de Sorocaba (SP), permite o desenvolvimento de pesquisas que vão 

desde pequenos invertebrados até espécies vegetais. Esses trabalhos são citados no site da 

UC como forma de devolver à comunidade informações técnicas sobre a biodiversidade local.  

Neste contexto, a Flona de Capão Bonito, localizada entre os municípios de Buri/SP 

e Capão Bonito/SP, segue o mesmo padrão. Grande parte dos estudos é desenvolvida  

com o Pinus spp (RAMOS, 2015; RAMOS et al., 2019) e com o primata símbolo do Estado 

de São Paulo, o mico-leão-preto (CALDANO, 2014; BOLETIM APAMVET, 2010). 

Entretanto, contrapondo as propostas idealizadas pelo SNUC, muitas vezes as UCs 

passam por problemas na gestão, os quais geram conflitos que desestabilizam totalmente 

o bom convívio entre área protegida por lei e comunidade local. Além disso, as pesquisas 

desenvolvidas nem sempre são divulgadas e dão uma devolutiva para a população de 

modo que saibam dos objetivos e atividades desenvolvidas dentro das UCs. Se essa 

divulgação científica fosse mais efetiva, as chances de gerar maior aproximação entre a 

comunidade e a Unidade de Conservação seriam ainda maiores, promovendo um 

envolvimento e participação do público. 
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São comuns os casos de não haver um conhecimento básico sobre a presença de uma 

UC nas proximidades de determinada localidade.  De acordo com Santos, Melo, Cardoso-

Leite (2019), os moradores em torno da Flona de Capão Bonito não têm conhecimento do 

que é uma Unidade de Conservação, bem como não sabem onde a Flona está localizada. 

Além disso, 97% dos entrevistados em Capão Bonito e 95% em Buri apontam não ter 

conhecimento dos objetivos da UC. Por outro lado, mesmo que a maioria dos entrevistados 

tenha declarado que não sabia o que era uma Flona, ao esclarecer do que se tratava, 94,5% 

dos entrevistados reconheceram a importância da Unidade de Conservação na região 

(SANTOS; MELO; CARDOSO-LEITE, 2019).   

Desta forma, nota-se a importância de esclarecer para a comunidade sobre a 

importância das áreas de proteção, quais são suas propostas e como podem contribuir para 

a sociedade em um todo. Conforme o art. 225 da Constituição da República Federativa do 

Brasil, “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e futuras gerações” 

(BRASIL, 1988). Sendo assim, a integração da população com as UCs pode estreitar laços 

e promover vínculos sentimentais ao local e até mesmo evitar conflitos.  

 
CONCLUSÃO 

 
A caracterização de uma UC pode auxiliar na elaboração do plano de manejo, além 

de salientar características únicas da região. Deste modo, pode ajudar na divulgação da 

própria UC, evidenciando os aspectos sociais de seu entorno, já que muitas pessoas que 

residem em suas proximidades, na maioria vezes, não compreendem a importância da 

Unidade para a região.   

Assim, torna-se necessário realizar pesquisas que irão ajudar a sustentar e promover 

a visibilidade das UCs do sudoeste paulista, além de agregar o seu valor técnico-científico 

resultando na conservação e permanência de áreas protegidas no interior do Estado. 
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                Capítulo 8 
                                                                                                
                     ________________________________________________________________                                                

Paisagens fragmentadas na Reserva da Biosfera do Cerrado: 

fragmentação natural e antrópica 

 
 

Karla Maria Silva de Faria25; Edson Vicente da Silva26  

 

 

INTRODUÇÃO 

 
A fragmentação de paisagens e ecossistemas corresponde ao processo de redução ou 

divisão de uma grande e contínua área de hábitat em dois ou mais fragmentos que passam 

a ser envolvidos por uma matriz de hábitats diferentes do original, garantindo o isolamento 

de outros fragmentos (WILCOVE et al., 1986).  

Segundo Farina (1998), o processo de fragmentação implica em impactos, como 

(1) redução de habitat; (2) redução e aumento do número e tamanho de manchas; e 

(3) ampliação do isolamento das manchas. Como o processo de fragmentação resulta no 

isolamento de populações, ocorre a perda do patrimônio genético das espécies, alterações 

nos parâmetros físicos, químicos e biológicos, que caracteriza o processo de fragmentação 

como um relevante problema ambiental mundial que ameaça à diversidade biológica 

(LAURANCE et al., 2002; PIVELLO, 2005; TURNER, 1989; WIENS et al., 1993). 

Entretanto, o processo de fragmentação, como apresentado por Aquino e Miranda 

(2008, p. 385), pode ter “causas naturais ou antrópicas” e avaliar qual a condição de 

existência do fragmento remanescente demanda a compreensão em nível tempo-espacial 

do processo de fragmentação, pois é necessário efetivamente compreender as implicações 

ambientais à biodiversidade. 

A condição escalar é importante para essa análise, pois em uma mesma escala 

geográfica podem-se verificar paisagens naturais fragmentadas por condições edáficas, 

climatológicas e até mesmo históricas ou perturbadas por atividades antrópicas.  

 
25 Doutora em Geografia, docente na Universidade Federal de Goiás (UFG), Brasil. E-mail: karla_faria@ufg.br 
26 Doutor em Geografia, docente na Universidade Federal do Ceará (UFC), Brasil. E-mail:cacauceara@gmail.com 
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A redução da biodiversidade é o estágio inicial para a desestabilização dos 

recursos naturais relativos a solo e água, cujo processo evolui exponencialmente para 

a degradação desses recursos que são fundamentais para a sociedade (FARIA, 2011).  

Em função disso, vêm avançando os estudos sobre os processos de fragmentação e de 

alternativas para a manutenção e preservação da biodiversidade no Bioma Cerrado 

(CARVALHO et al., 2009; HARTMANN; HARTMANN, 2016; REZZADORI; MASCARENHAS; 

FARIA, 2018; SIQUEIRA et al., 2016).  

A área corresponde a um importante centro de endemismo mundial, caracterizado, 

portanto, como um dos hotspots globais de biodiversidade, que é alvo desde a década 

de 1960 de intenso processo de degradação que resulta no processo de fragmentação 

de sua vegetação em pequenos e isolados remanescentes vegetacionais, imersos em matriz 

antrópica de pastagens ou agricultura (STRASSBURG et al., 2017). 

O processo de ocupação e degradação do cerrado foi historicamente intensificado 

na porção sul do bioma, garantindo à porção norte concentração dos maiores fragmentos 

vegetacionais (RIBEIRO et al., 2007) e, consequentemente, maior número e tipos de unidades 

de conservação (GANEM; DRUMMOND; FRANCO, 2008). A concentração das maiores 

manchas de remanescentes vegetacionais e as configurações ambientais garantiram a essa 

região riqueza ambiental expressiva, ao ponto de ser incluída no ano de 1994 como uma 

das áreas mundiais do Programa Man and the Biosphere (Homem e a Biosfera) da Unesco, 

classificada como Reserva da Biosfera do Cerrado (UNESCO, 2008).  

As Reservas da Biosfera são definidas como “áreas de ambiente, representativas, 

reconhecidas mundialmente pelo seu valor para a conservação ambiental e para o provimento 

de conhecimento científico, da experiência e dos valores humanos com vistas a promover 

o desenvolvimento sustentável” (UNESCO, 2008).  

O Estado de Goiás e o Distrito Federal integram as chamadas Fase I e II de 

implantação do programa. E como apontado por Almeida (2019), havia grande 

expectativa do propósito comunitário de conservação e das populações do cerrado com 

a adoção das estratégias de gestão territorial da Resbio, mas passados 25 anos de sua 

criação não houve grandes avanços e o processo de degradação e fragmentação da 

vegetação passou a ser recorrente (CEZARE, 2019; RIBEIRO; FARIA; SANTOS; NUNES, 2015).  

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é o de avaliar as características da 

fragmentação da paisagem do bioma Cerrado na Reserva da Biosfera do Cerrado Resbio 

Goyazes como forma de contribuir para a compreensão das distribuições de padrões na 

paisagem que possam contribuir para a gestão da Resbio.  
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MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Área de estudo 

 
A Reserva da Biosfera Cerrado (Resbio Cerrado) foi planejada para implantação 

em três fases: fase I - Distrito Federal, fase II - Estado de Goiás, e fase III – Estados do 

Tocantins, Maranhão e Piauí (BRASIL, 2018). A área selecionada para a presente pesquisa 

refere-se às fases I e II, contemplando, portanto, território do Estado de Goiás e do 

Distrito Federal, que ocupa uma área de 44.575,07 km², dividida em três zonas de gestão 

(Núcleo, Transição e Amortecimento) (Figura 1). 

 
Figura 1 – Localização da área de pesquisa 

 
Fonte: MMA (2018). 

 

As Resbios no Brasil estão previstas na legislação brasileira no Decreto 4.340/2002, 

que regulamenta o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), entretanto, como 

alertado por Doyle (2009), as Resbios não são unidades de conservação (UCs), elas fazem 

parte dos espaços territoriais especialmente protegidos que incluem as UCs. A zona núcleo 

da Resbio Cerrado contempla o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), Parque 

Estadual da Terra Ronca (PETeR), UCs do DF e unidades de uso sustentável, como a Área de 

Proteção Ambiental Pouso Alto, que estão incluídas na zona de amortecimento.  
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Procedimentos metodológicos 

 

As avaliações das implicações ambientais do processo de fragmentação (natural 

ou antrópico) nesta pesquisa são conduzidas pela Abordagem da Ecologia da Paisagem, 

que considera um conjunto de índices descritores, como área, número de manchas, 

conectividade, tipo e influência da matriz circundante, efeito de borda, entre outros, 

para avaliação dos níveis de estabilidade ou perturbação da paisagem às funções ambientais. 

Dentro dessa abordagem, segundo Metzger (1999), a paisagem é uma matriz 

espacialmente complexa mais ou menos favorável para as espécies do hábitat natural 

considerado, com uma estrutura heterogênea formada por diferentes tipos de manchas. 

Fiszon et al. (2003) alertam que os efeitos dos processos de perda e de fragmentação 

de um hábitat não podem ser apenas e totalmente compreendidos pelas abordagens 

biológicas, pois a consequência do padrão histórico e a configuração atual da ocupação 

humana resultaram em pressões, e, simultaneamente, em medidas conservacionistas, 

intencionais ou não, que contribuíram para a atual configuração da paisagem. Portanto, 

a análise do processo de fragmentação foi realizada considerando avaliação de dinâmica 

histórica de paisagem e interações geoecológicas.  

 A dinâmica da paisagem deve considerar mudanças temporais e espaciais para 

identificar a velocidade das mudanças e os fatores (naturais ou socioeconômicos). Essas 

mudanças ocorrem numa área geográfica na qual suas formas e fisionomias alteram-se 

ao longo do tempo, independente das ações humanas, mas que diante de perturbações 

antrópicas apresentam alterações e evoluções aceleradas.  

Considerou-se para a área de pesquisa os mapeamentos de uso e cobertura da terra 

disponibilizados pelo Mapbiomas (https://mapbiomas.org/) dentro do recorte temporal  

de 1985 e 2018. Os polígonos foram inspecionados com imagens de satélite Landsat 

dentro do mesmo recorte temporal para reclassificação de polígonos. 

O ano de 1985, refere-se ao primeiro ano de mapeamento disponibilizado pelo 

Mapbiomas. Mesmo se tratando de um produto que representa a dinâmica de ocupação 

da década de 1980, a revisão sobre o processo de ocupação da área em estudo indica 

que o processo de maior intensificação de ocupação, e consequentemente de alteração 

da paisagem, é iniciado em meados da década de 1990 (GOIÁS, 1999) e ainda está em 

desenvolvimento (ARRAIS, 2002; BARREIRA, 2000; PONCIANO; RODRIGUES; FARIA, 2019).  
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Para avaliação da fragmentação natural foi realizada avaliação da distribuição das 

manchas de vegetação do ano de 1985, associada com mapeamentos de solos, 

disponibilizados pela Emater (2017) para o Estado de Goiás, e pela Embrapa (2017) para 

o Distrito Federal. Considera-se que evolução e desenvolvimento das distintas 

fitofisionomias do Cerrado são dependentes do grau de fertilidade do solo, nível de 

oligotrofismo, saturação por alumínio capacidade de retenção de água e profundidade 

(REATO et al., 2008; RIBEIRO; WALTER, 2008; SILVA et al., 2015). 

A análise da fragmentação antrópica foi realizada com avaliação da evolução da 

dinâmica de uso de cobertura da terra entre 1985 e 2018, considerando o processo  

de conversão de áreas nativas em áreas antrópicas. Esta análise foi realizada com base 

nos índices descritores/métricas obtidas no software Fragstat® (MCGARIGAL; MARKS, 1995), 

referente à área total das classes (CA); porcentagem de fragmentos de mesma classe 

na paisagem (PLAND); número de fragmentos da classe (NP) e tamanho de cada mancha. 

 
RESULTADOS  

 
A fragmentação do ambiente natural resulta em longo prazo na diferenciação 

genética, especiação. É historicamente importante na geração de diversidade biológica, 

quando relacionada com fatores como flutuações climáticas, heterogeneidade do solo, 

topografia e processos hidrogeológicos (METZGER, 2003; CERQUEIRA et al., 2003). Trata-se 

de um processo dinâmico que ocorre num período muito mais longo que a fragmentação 

de causas antrópicas. 

Mittermeier et al. (1999) alertam que as perdas biológicas estão ocorrendo em ritmo 

acelerado e que, ao contrário de outras catástrofes ambientais, a perda da biodiversidade 

é considerada irreversível. Portanto, distribuição, tamanho e conectividade são importantes 

para garantir a diversidade biológica e ambiental e devem ser analisadas.  

A rica heterogeneidade das paisagens do Cerrado está relacionada a um reflexo 

das interações entre fatores físicos relacionados à geologia, geomorfologia, hidrologia, clima. 

As fitofisionomias do bioma Cerrado apresentam aspecto evolutivo associado à integração 

entre fatores como clima, solo, hidrologia, geomorfologia e fogo, que responderiam pelo 

desenvolvimento de mosaico vegetacional, que engloba formações florestais, formações 

savânicas e formações campestres, onde são reconhecidas 25 tipos de fitofisionomias 

(COLE, 1986; RIBEIRO; WALTER, 2008).  
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A riqueza vegetacional do bioma associa-se à interrelação dos componentes 

ambientais, mas a influência pedológica é associada inclusive como uma das teorias 

evolutivas da vegetação (REATO et al., 2008). 

Condições de níveis de fertilidade do solo, saturação por alumínio, capacidade de 

retenção de água, profundidade, entre outros, são associados ao desenvolvimento de algumas 

fitofisionomias de Cerrado: fisionomias com cobertura vegetal mais densa como cerradão 

são identificados em condições de maior contribuição de matéria orgânica que aquelas 

com menor cobertura, como o campo limpo e/ou campo sujo (HENRIQUES, 2005).  

A distribuição pedológica da Resbio Cerrado (Figura 2) comprova riqueza e diversidade 

de classes de solos, mas indica que a predominância é de solos jovens como Cambissolos 

háplicos distróficos (47,72% da área) e Plintossolos pétricos concrecionários (12,51% da área). 

Os Cambissolos apresentam concentração na porção oeste e os Plintossolos na porção leste 

da Resbio, e essa distribuição marca comportamento de distribuição das fitofisionomias 

e da ocupação da área.  

 
Figura 2 – Distribuição de solos na Resbio Cerrado 

 

 
 

Fonte: Emater (2017) e Embrapa (2017). 
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Os Cambissolos háplicos distróficos normalmente estão associados a relevos 

fortemente ondulados ou montanhosos, com limitações para uso em função do declive 

(pequena profundidade) e baixa fertilidade, enquanto os Plintossolos correspondem a solos 

minerais hidromórficos, cuja presença de camada de concreções de óxido de ferro 

(plintita endurecida e consolidada) constitui sério obstáculo à penetração de raízes e, 

consequentemente, ao manejo agrícola. De acordo com Reato et al. (2008), as associações 

geológicas e pedogenéticas vinculadas a Cambissolos e a Plintossolos estão vinculadas 

respectivamente às fitofisionomias de cerrado ralo e campo limpo, sujo e parque cerrado.  

Na área da Resbio também são identificadas as classes de Neossolos, Latossolos 

e Argissolos, com distribuição espacial e quantitativa variada aos quais também estão 

associadas particularidades de fitofisionomias do cerrado.  

A avaliação do uso das terras e cobertura vegetacional da Resbio (Figura 3), 

sumarizada na Tabela 1, indica que a área da Resbio apresenta os três níveis de formações 

vegetacionais e os usos da terra comuns ao ambiente do cerrado (pastagem, agricultura, 

mineração, silvicultura, solo exposto, área urbana).  

 

Figura 3 – Uso da terra e cobertura vegetacional dos anos de 1985 e 2018 
 

 
Fonte: Autores (2020). 
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Tabela 1 – Evolução do uso da terra e cobertura vegetal (1985 a 2018) 
 

Classe 
1985 2018 

CA PLAND CA PLAND 

Formação florestal 816.522,67 18,80 688.794,77 15,86 

Formação savânica 1.919.573,30 44,20 1.460.471,32 33,63 

Formação campestre 737.785,24 16,99 602.418,95 13,87 

Pastagem 804.303,44 18,52 1.377.993,23 31,73 

Agricultura 27.120,12 0,62 139.134,47 3,20 

Silvicultura 531,23 0,01 5.682,33 0,13 

Área urbanas 2.824,19 0,07 11.792,28 0,27 

Solo exposto 25.336,41 0,58 31.959,20 0,74 

Mineração 133,21 0,00 248,14 0,01 

Corpo hídrico 9.224,18 0,21 24.859,29 0,57 

Total 4.343.353,99 100,00 4.343.353,99 100,00 
 
Fonte: Mapeamentos de cobertura dos anos de 1985 e 2018. 

 

Em 1985, a predominância em cobertura da terra é de fitofisionomias do Cerrado, 

que, juntas, correspondem a 80% da área da Resbio. O destaque é para a participação 

das formações savânicas, que representam 44,2% da área, cuja associação com as classes 

de solos indicam concentração sobre os Cambissolos háplicos. Segue-se a contribuição 

das formações florestais e campestres, respectivamente, com 18,8% e 16,7% em área, 

que também apresentam, segundo a metodologia adotada nesta pesquisa, associação com 

os Cambissolos háplicos e declividades acentuadas (Figura 4). 

 

Figura 4 – Formação savânica e campestre sob o domínio dos Cambissolos háplicos na Resbio 
 

 
Fonte: Faria (2018). 
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Os fragmentos vegetacionais nesse ano apresentam concentração em manchas com 

áreas superiores a 100 hectares e com conectividade, o que garantiria diversidade biológica 

e ambiental para a paisagem, como apontado nos princípios teóricos de fragmentação 

apresentado por Cerqueira et al. (2003).  

Embora neste ano já existam registros espaciais de atividades antrópicas, como 

pastagens, agricultura, silvicultura e mineração, elas estão concentradas na porção 

leste da Resbio e representam apenas 19,8% da área. A porção leste da Resbio corresponde 

à microrregião do Vão do Paranã, que historicamente apresenta expressividade 

econômica, reconhecida em todo o Estado de Goiás pela relevância na pecuária extensiva, 

intensificada no século XIX em função da proximidade fronteiriça com os Estados da Bahia 

e de Minas Gerais (BARREIRA, 2002). 

Baldi et al. (2006) indicam que a fragmentação antrópica não é um processo casual, 

pois ele ocorre, preferencialmente, em áreas onde as atividades agrícolas têm maiores 

“possibilidades de se tornarem atividades economicamente lucrativas” (BALDI et al., 

2006, p. 205). Trata-se de um processo histórico e heterogênico, presente em todas as fases 

dos processos de expansão e ocupação das paisagens naturais, cujo processo envolveu 

atividades humanas influenciada pelas políticas de assentamento, infraestrutura viária, 

fomento à produção mineral, agrícola e pecuária, com distintas modificações na paisagem 

em diferentes temporalidades, que influencia diretamente nos distintos padrões de 

fragmentação (CONSTANTINO et al., 2003; TORBICK et al., 2006; VIANA et al., 1992).  

O processo de ocupação do território da Resbio reproduz os padrões de fragmentação 

distintos e descritos na literatura, portanto, é aguardado que cada atividade econômica 

a depender das características adequadas de topografia e de solos para o seu 

desenvolvimento (BALDI et al., 2006; GAUTAM et al., 2003) concorra por área/espaço com 

a vegetação nativa.  

Os dados do mapeamento (Figura 3 e Tabela 1) indicam que, mesmo que a vegetação 

remanescente ainda predomine na Resbio (63,35% da área), houve uma redução em 16,6% 

da área ocupada pelas fitofisionomias de Cerrado. E, embora a formação savânica ainda 

predomine com 33,63% da área e se mantenha sob o domínio dos Cambissolos, ela foi 

a fitofisionomia mais degradada/impactada. As demais formações florestais e campestres 

também apresentaram redução, e no ano de 2018 correspondem, respectivamente, a 

15,86% e 13,87% da Resbio. 
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O processo de conversão da vegetação nativa e de fragmentação antrópica esteve 

concentrado entre 1985 e 2018 na porção leste (microrregião do Vão do Paranã), 

marcando uma ruptura de conexão natural entre os fragmentos existentes nas áreas 

núcleo da Resbio correspondente ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e Parque 

Estadual de Terra Ronca.  

O isolamento promovido pela fragmentação entre as duas áreas núcleo pode 

comprometer a manutenção da diversidade biológica, pois, segundo Cerqueira et al. (2003), 

as migrações entre as manchas de hábitats dependem da espécie que podem ter facilidade 

em longas distâncias ou depender da conectividade de uma mancha a outra. 

Embora a matriz, mesmo as homogêneas e em áreas com altas taxas de conversão 

do hábitat natural, permita a circulação das espécies e, consequentemente, a conservação 

da biodiversidade (VANDERMEER; PERFECTO, 2007), deve ser considerado que as matrizes 

antrópicas, especialmente as agrícolas, podem ser fonte de perturbações e favorecer 

o desenvolvimento de espécies parasitas, predadores e generalistas que agem especialmente 

nas bordas dos fragmentos e contribuem na desestabilização deste hábitat (METZGER, 1999).  

Entre 1985 e 2018, o incremento de áreas antrópicas correspondeu a 36,65%, 

com destaque para as pastagens (31,73% da área no ano de 2018). A avaliação do processo 

de fragmentação antrópica, considerando a conversão direta ocorrida na matriz (Tabela 2), 

comprova que o uso de pastagens e de agricultura, prioritariamente, substituíram os 

fragmentos de Cerrado.  

  
Tabela 2 – Conversão da vegetação para uso antrópico entre 1985 e 2018 
 

Classes 

Silvicultura 

(ha) 

Pastagem 

(ha) 

Agricultura 

(ha) 

Urbano 

(ha) 

Solo 

Exposto 

(ha) 

Mineração 

(ha) 

Total 

convertido 

(ha) 

Florestal 759,00 116.225,08 8.928,16 1.130,23 2.215,48 34,65 129.292,59 

Savânica  1.750,20 454.784,79 39.215,59 1.614,59 4.444,33 63,30 501.872,80 

Campestre 734,09 132.658,29 25.297,70 
 

3.593,26 6.684,49 68,51 169.036,35 

Total 

convertido(ha) 3.243,29 703.668,16 73.441,45 6.338,08 13.344,30 166,46 800.201,74 

Fonte: Mapeamentos dos anos de 1985 e 2018.  

 
A prioridade das pastagens como atividade agrícola predominante nessa área está 

associada às limitações agrícolas dos solos (OLIVEIRA; FARIA, 2019) e à condição de que 

as microrregiões que integram a Resbio são reservas territoriais para a exploração 

econômica futura (ARRAIS, 2002).  
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A atividade de pastagem extensiva se desenvolveu em todas as classes de solos, 

inclusive nas suscetíveis ao desenvolvimento de erosões, como os Cambissolos e os Neossolos 

e a classe de agricultura, desde o ano de 1985, foi estrategicamente implantada sobre o 

domínio dos Latossolos, que mesmo apresentando limitações agrícolas, são corrigidos 

e incorporados às atividades antrópicas. O desenvolvimento recente de atividades agrícolas 

apresenta concentração na zona de transição entre as áreas núcleos do Distrito Federal 

e a Área Núcleo da Chapada dos Veadeiros e corresponde a cultivo de commodities de 

soja e milho.  

Como o conceito de fragmentação de habitats é estritamente qualitativo, já que a cada 

paisagem conferem-se apenas dois estados: contínuo e fragmentado, mas o processo não 

se traduz espacialmente apenas pela perda em áreas, a fragmentação também induz a um 

aumento na complexidade do mosaico quantitativo de fragmentos que compõem a paisagem 

(LI et al., 1993) que são ampliados. 

Quando as alterações da paisagem são avaliadas com base nos índices descritores, 

comprova-se o processo de fragmentação antrópica da vegetação original de cerrado, 

especialmente no comportamento de número de manchas e tamanho apresentado pelos 

remanescentes da formação savânica (Figura 5).  

 

Figura 5 – Evolução do Tamanho dos Fragmentos (hectare) e Número de Manchas (NP) 
 

 
 

Fonte: Mapeamentos dos anos de 1985 e 2018. 
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A ampliação do NP da formação savânica foi de 26.291 manchas, que mantém no ano 

de 2018 a concentração de fragmentos com área inferior a 1 hectare, mas com ampliação 

de 30% comparada com o ano de 1985; verifica-se ainda redução nos fragmentos de todas 

as formações de manchas com área até 50 hectares e nos acima de 100 hectares.  

Viana (1990) indica que a área de um fragmento tem forte correlação com a diversidade 

biológica sendo um dos elementos de importância relevante na manutenção do equilíbrio 

dos meios físico e biótico. Grandes fragmentos podem apresentar maior riqueza de espécies 

e maior área sem efeitos de borda, enquanto fragmentos pequenos têm sua dinâmica afetada 

por forças externas e não possuem hábitat suficiente para a persistência das populações 

de determinadas espécies, pois ficam sujeitos à homogeneidade de hábitat, efeito de borda, 

invasão de espécies exóticas, aumento de interferência antrópica (caças e queimadas), 

mudanças de efeitos estruturais como diminuição da umidade e aumento da temperatura, 

claridade e velocidade do vento (CHIARELLO, 1999; COLLINGE, 1998).  

Entretanto, Fiszon et al. (2003) indicam que os fragmentos pequenos (menores que 

100 hectares) também apresentam importância na conservação da biota, pois podem servir 

como ponto de permanência temporária ou alimentação para várias espécies da fauna 

e desempenhar um papel fundamental para a conexão com maiores fragmentos que 

contribuirão para o fluxo gênico entre populações.  

Para a Resbio é importante considerar a distribuição dos pequenos fragmentos, pois, 

mesmo no primeiro ano analisado (1985), a concentração é de fragmentos com área inferior 

a 10 hectares, porque, como o cerrado é um mosaico vegetacional, as formações e suas 

fitofisionomias apresentam continuidade que transiciona entre as fitofisionomias.  

  

CONCLUSÕES  

 

A diversidade paisagística da Resbio tem origem nas descontinuidades ambientais 

com regime de perturbação, natural e antrópico, expresso em processos de fragmentação. 

As causas naturais de fragmentação estão associadas a condições de heterogeneidade 

dos solos, cujos processos pedogenéticos contribuíram para o estabelecimento e manutenção 

de formações vegetacionais típicas do cerrado, com destaque à formação savânica.  
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Vinculadas especialmente às pastagens extensivas, as ações antrópicas estão 

associadas ao processo de fragmentação que reduziu a vegetação original entre 1985 e 2018 

em 16,6%, concentrada na porção leste, onde a ausência de limitações topográficas favorecem 

historicamente o desenvolvimento das pastagens. Esse processo causou o desmembramento 

de manchas vegetacionais mapeadas em 1985, com área superior a 100 hectares em 

fragmentos menores, com área de 10 hectares, mapeados em 2018. Esse processo de redução 

do tamanho dos fragmentos indica possível risco à manutenção à biodiversidade da Resbio 

e consequente comprometimento das áreas núcleo da reserva.  

A metodologia adotada apresentou-se suficiente para caracterizar o processo de 

fragmentação na área de estudo e os índices descritores da paisagem selecionados indicaram 

as condições de perturbações antrópicas especialmente as formações savânicas. Sendo assim, 

ainda é possível exploração dos dados com inclusão de avaliações de impactos na borda 

e isolamento da vegetação remanescente.  
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                 Capítulo 9 
                                                                                                
                     ________________________________________________________________                                                

 

O programa de voluntariado em Unidade de Conservação  
 

 
Julia de Oliveira Ferreira27; Maira Abigail dos Santos Silva28;  

Cássia Maria Bonifácio29 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A conservação da biodiversidade está atrelada ao bem-estar humano. A 

superexploração dos recursos naturais tem gerado uma série de transtornos, os quais 

negligenciam as necessidades do meio ambiente (NASCIMENTO, 2019). Nesse cenário, 

questões ambientais têm ganhado cada vez mais visibilidade e a sociedade tem dado mais 

atenção a este tema, uma vez que a escassez dos recursos naturais gera consequências 

tanto para os ciclos naturais quanto para a humanidade (HASSLER, 2005).  

Nesse sentido, um meio de proteger o que ainda resiste à crescente ameaça de 

destruição, as Unidades de Conservação (UC) surgem como uma forma de frear a devastação 

ambiental, além de preservar o patrimônio cultural e ambiental. A criação de áreas 

protegidas deve estabelecer objetivos que assegurem a proteção ambiental e levem em 

conta medidas estratégicas que priorizem a conservação da biodiversidade através de 

diagnósticos ambientais e conhecimentos prévios do bioma (HASSLER, 2005; DANTAS, 2018). 

Deste modo, as UCs atendem a inúmeras demandas que vão desde conservar áreas 

ameaçadas até de promover turismo. Como exemplo disso destaca-se o Parque Nacional 

do Iguaçu, o qual abriga, além de uma beleza cênica, uma rica biodiversidade de espécies 

animais e vegetais em uma extensão de 185.262,5 hectares em aproximadamente 420 km, 

onde 300 deles são delimitados por cursos d’água (BIESEK; CARDOZO, 2012).  

O Parque Nacional do Iguaçu é um exemplo notório de que valorizando o meio 

ambiente pode-se ter uma troca mútua de respeito e admiração, uma vez que utilizado 

como estratégia à educação ambiental, é possível sensibilizar pessoas do mundo todo, 

além de promover uma experiência única e trazer visibilidade para a importância da 

conservação ambiental (BIESEK; CARDOZO, 2012).  

 
27Bióloga pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), São Carlos, Brasil. E-mail: ju.ferreira1098@gmail.com  
28Bióloga pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Brasil. E-mail: mairaabigai@hotmail.com  
29Doutora em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Paraná. Professora da UFSCar, São Carlos. 
E-mail: cassiabonifacio@hotmail.com  
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Entretanto, nem todas as áreas protegidas por lei possuem esse atrativo. Algumas UCs 

podem abrigar espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção, como é o caso da Floresta 

Nacional de Capão Bonito. A UC é refúgio da espécie símbolo do Estado de São Paulo: 

o mico-leão-preto. De acordo com Caldano (2014), ao levar em conta os poucos 

remanescentes de mata atlântica no Estado, a Flona merece atenção, uma vez que a região 

onde está localizada é considerada o limite sudeste desta espécie. 

Deste modo, essas UCs buscam sensibilizar a sociedade através da educação 

ambiental e trabalhos voluntários. Como a abertura das UCs, as mais diversas pessoas 

podem ter uma experiência única, além de criar uma visão ainda mais profunda sobre 

a importância de uma UC e de compreender melhor a sua função. Por esta razão, 

programas de voluntariado podem ser uma opção viável para a valorização e disseminação 

do conhecimento. Como resultado, a UC ganha mais visibilidade e as pessoas que se 

comprometem a investir seu tempo e energia para esse tipo de ação social acabam 

adquirindo mais experiência e podem se tornar replicadoras de informações e incentivar 

outras pessoas a participarem dos programas.  

Sendo assim, o trabalho de voluntariado em UCs é considerado uma importante 

ferramenta de popularização e colaboração na gestão da unidade. Por meio deste 

programa a população se envolve de forma efetiva na preservação dos recursos naturais 

(AMADOR; PALMA, 2013). 

O trabalho voluntário no Brasil surgiu por meio da Lei 9.608/1998, e por meio da 

Instrução Normativa 3/2009 o ICMBio regulamentou o processo. Atualmente, cada Unidade 

de Conservação fica incumbida de divulgar seu programa de voluntariado, sendo 96 UCs 

cadastradas para tal procedimento (BRASIL, 2020). 

Na região Nordeste a Área de Proteção Ambiental (APA) Chapada do Araripe, 

cuja unidade é composta por 33 municípios dos Estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, 

conseguiu elaborar por meio dos conhecimentos tradicionais das comunidades locais 

em parceria com pesquisadores, uma lista de espécies vegetais que carecem de ações 

conservacionistas. Desta colaboração, levantou-se que 52 espécies de plantas requerem 

medidas de preservação (DOMINGOS, 2016). 

É importante evidenciar o papel fundamental da área de proteção para a sucessão 

de tais espécies no meio. Dessa forma, é notório que a participação efetiva da população 

é de suma importância, visto que é papel da Unidade de Conservação preservar a diversidade 

biológica, além dos atributos naturais (estéticos e culturais) que resultam na qualidade 

de vida e bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2020). 
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Um exemplo funcional de ensino-pesquisa-extensão é o projeto desenvolvido 

pela Universidade Federal de Minas Gerais em sua própria Estação Ecológica, localizada 

no Campus da Pampulha, em Belo Horizonte. O Programa Estação Ecológica (PROECO) 

envolve a comunidade acadêmica interna e de outras faculdades próximas, escolas do ensino 

médio, básico e organizações. Os alunos desenvolvem na EC projetos de iniciação científica 

e de extensão, também podem fazer seus estágios no local, a integração abrange da melhor 

forma possível a participação da sociedade como todo (GONTIJO; BAETA NEVES, 2004). 

Seguindo a mesma ideia, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

e o Instituto Regional das Florestas (Diamantina), por meio do Núcleo de Estudos em Turismo 

da UFVJM, desenvolveram de forma conjunta uma pesquisa para a construção de catálogo 

de atrativos turísticos das 4 UCs da região: os Parques Estaduais da Serra do Cabral, da Serra 

do Intendente, do Biribiri e do Pico do Itambé. Os alunos da universidade desenvolveram 

a pesquisa como voluntários de forma eficaz (FONSECA, 2011). 

Ambos os projetos aproveitaram da melhor forma os recursos disponíveis no 

meio, utilizando das UCs como objetos de estudo, os alunos para a produção da pesquisa 

e também para o aprendizado prático dos mesmos. Além de integrar os alunos de nível 

superior e médio, fazendo com que eles sintam desde novos o pertencimento àquele espaço 

(CALAZANS; NASCIMENTO FILHO, 2013). 

Por fim, este trabalho teve por objetivo evidenciar a importância das áreas protegidas 

para a sociedade e para a conservação da fauna, flora sem se esquecer de valorizar e envolver 

a comunidade local. Além de ressaltar a ação participativa dentro das UCs, podendo 

gerar efeitos positivos e contribuir para a divulgação científica. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho contou com 

duas etapas: a primeira, através de uma experiência prática no programa de voluntariado 

oferecido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o qual 

promove a interação entre a comunidade e as UCs.  

Por meio de editais disponibilizados no site do ICMBio, as UCs abrem as chamadas 

e divulgam as atividades que serão desenvolvidas, o número de vagas e o período de 

permanência. No caso da Floresta Nacional de Capão Bonito, são realizadas duas chamadas 

por ano (uma em janeiro e outra em julho) e as atividades são realizadas no decorrer 

de uma semana, as quais vão desde realizar o monitoramento do Leontopithecus chrysopygus 

(mico-leão-preto) à implantação de armadilhas fotográficas.  
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Deste modo, os voluntários têm a oportunidade de aprender e conhecer sobre a Flona 

e a região onde está inserida, além de desenvolver habilidades tais como rastreamento 

de fauna e promover um intercâmbio de conhecimento entre a UC e as mais variadas 

pessoas que atuam como voluntários. 

A segunda etapa contou com o levantamento bibliográfico filtrando assuntos de 

interesse, tais como: “mico-leão-preto”, “Floresta Nacional de Capão Bonito”, “conflitos 

entre UCs e comunidade”. Tendo essas palavras-chave, foi feita uma seleção de artigos 

que se relacionavam ou citavam a Flona de Capão Bonito. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
Floresta Nacional de Capão Bonito  

A Floresta Nacional de Capão Bonito (Flona de Capão Bonito) é uma Unidade  

de Conservação de Uso Sustentável, conforme apontado pelo ICMBio (2017).  

A Flona encontra-se na região sudoeste do Estado de São Paulo (Figura 1), entre 

as cidades de Buri e de Capão Bonito (FERREIRA, 2019). Sua criação se deu por meio 

da Portaria 558, de 25 de outubro de 1968 (BRASIL, 1968), na qual constava uma área total 

de 4.344 hectares, que decresceu no decorrer dos anos, tendo sua paisagem modificada 

por conta de atividades agrícolas e da rodovia que a divide em duas partes (MATOS, 2015; 

SANTOS; MELO; CARDOSO-LEITE, 2019). 

 
Figura 1 – Localização da Floresta Nacional de Capão Bonito 

 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Flona de Capão Bonito: O mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus, Mikan, 1823)  

 

Após ser considerado extinto, em um intervalo de 65 anos sem relatos e registros 

praticamente inexistentes, o mico-leão-preto foi redescoberto no Parque Estadual Morro 

do Diabo por Adelmar Coimbra-Filho em 1970 (REZENDE, 2014). Mas somente em 2003, 

na região sudeste do Estado, foram encontrados em dois grupos nas matas ciliares dos rios 

Apiaí-Mirim e Apiaí-Guaçu, localizados em Buri e Capão Bonito (SP) (CALDANO, 2014).  

Na Flona de Capão Bonito, de acordo com o censo populacional levantado por 

Caldano (2014), foram identificados 35 indivíduos distribuídos em sete grupos que habitam 

áreas remanescentes de mata ciliar do rio Apiaí-Mirim. Neste sentido, as UCs são 

imprescindíveis para a conservação do mico, uma vez que essas áreas podem garantir e/ou 

assegurar o ambiente natural para várias espécies.  

Sendo assim, é de suma importância a conservação da Flona de Capão Bonito, uma 

vez que a presença de um animal raro como o mico-leão-preto na região pode evidenciar 

ainda mais a notoriedade de uma UC, além de trazer visibilidade e fomentar pesquisas. 

Deste modo, a Flona é um refúgio para o mico-leão-preto e de várias outras espécies 

residentes em seu território. 

 O mico-leão-preto (Figura 2) é um animal endêmico dos remanescentes da mata 

atlântica e se encontra criticamente ameaçado de extinção (CALDANO, 2014). Dentro da 

família de primatas Callitrichidae, o gênero Leontopithecus constitui as espécies de maior 

porte de micos.  

A pelagem do mico-leão-preto é predominantemente negra, com exceção da base 

da cauda e região lombar, cuja coloração é castanho-amarelada, a sua face é desprovida 

de pelagem e ao entorno da cabeça, há uma vasta pelagem em forma de juba, o que lhe 

atribui o nome popular e científico (AURICCHIO, 1995 apud FATORETTO, 2019; OLIVEIRA, 2016). 

E o tamanho desses animais é de em torno de 30 cm de corpo e 40 cm de cauda, quando adultos, 

podem alcançar um peso médio de 600 gramas (KLEIMAN et al., 1988 apud PINTO, 2017; 

VALLADARES-PADUA, 1993).  
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Figura 2 – Mico-leão-preto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ). 

 

Possui hábitos principalmente arborícolas e com uma dieta composta principalmente 

de frutas e insetos, ele desempenha um importante papel no controle de populações e na 

dispersão de sementes arbóreas. Entretanto, eles também podem se alimentar de pequenos 

vertebrados como anuros, ovos de aves, seiva e flores, dependendo da disponibilidade 

de recursos (RAINIER III et al., 1977).  

Em relação ao dimorfismo sexual, não há nenhuma diferença significativa entre 

machos e fêmeas, os quais atingem maturidade sexual com um ano e meio, o sistema 

de acasalamento é monogâmico, gerando filhotes gêmeos por parto/ano (COMINE, 2018).  

Os bandos se originam de um casal básico e seus filhotes de partos sucessivos, 

sendo que os grupos são constituídos geralmente de dois a oito indivíduos. Entretanto, 

é mais frequentemente observado entre três a quatro indivíduos (COIMBRA-FILHO, 1976).  

O mico-leão-preto é naturalmente considerado uma espécie rara, devido à sua 

baixa densidade populacional dentro de sua área de distribuição, com suas características 

morfológicas únicas e comportamento discreto o torna um animal extremamente difícil  

de ser avistado na natureza (FATORETTO, 2019).  

A distribuição original do mico-leão-preto, segundo Rezende (2014), é totalmente 

restrita e limitada às áreas mais baixas da Mata Atlântica do interior do Estado de São Paulo 

acompanhando os rios Tietê (ao norte), Paranapanema (ao sul) e não ultrapassando o 

rio Paraná (a oeste) (Figura 3). 
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De acordo com a autora supracitada, sabe-se que não há registros atuais nas áreas 

de ocorrência em que o mico-leão-preto foi avistado inicialmente. Entretanto, não é correto 

afirmar que, devido à falta de dados e/ou registros, esses animais não ocupem 

determinadas áreas no presente.  

Devido à expansão agrícola e o progresso do desenvolvimento humano, o hábitat 

do mico-leão-preto foi explorado e degradado resultando em pequenas porções de mata 

isolada (VICTOR et al., 2005), principalmente na região sudoeste do Estado de São Paulo, 

onde a matriz é fortemente agrícola.  

 

Figura 3 – Distribuição do mico-leão-preto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Rezende (2014). 

 

 

Flona de Capão Bonito: O trabalho voluntário 

 

Os trabalhos voluntários desenvolvidos em UCs têm por objetivo exercer a cidadania 

e ter maior contato com o meio ambiente. De acordo com Oliveira e Bezerra (2007), 

a “onda” de ações voluntárias começou a se difundir a partir da década de 1990. 

Após isso, o voluntariado passou a ser mais valorizado exercendo um papel fundamental 

da gestão pública, uma vez que contribui para a resolução problemas na sociedade  

em um todo (OLIVEIRA; BEZERRA, 2007). Sendo assim, há vários exemplos de trabalhos 

voluntários das mais diversas áreas. Neste tópico, serão abordadas as atividades 

desenvolvidas na Flona de Capão Bonito, juntamente com as ações voluntárias.   
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  A seleção dos voluntários para as UCs pode ser feita com o contato direto com 

unidade ou por edital. No caso da Flona de Capão Bonito (Figura 4) o edital é aberto  

ao menos duas vezes ao ano, nos períodos de férias (entre janeiro/fevereiro e julho). As vagas 

são correspondentes às demandas da UC, bem como o tempo que permanência para  

o desenvolvimento das atividades propostas.   

 

Figura 4 – Voluntários utilizando o método playback para atrair o mico-leão-preto 
 

 
 

Fonte: Norio Ito (2019). 

   

O voluntariado segue uma linha tradicional de administração, ou seja, há um 

planejamento, organização, direcionamento e controle das atividades que serão 

desenvolvidas (OLIVEIRA; BEZERRA, 2007). Na Flona de Capão Bonito as atividades 

desenvolvidas são de: pesquisa, monitoramento e gestão da informação; pesquisa e 

monitoramento da mastofauna (implantação de transecções) além de prestar apoio ao 

mapeamento do mico-leão-preto.  

Durante as saídas a campo, que se iniciavam entre 9 e 10 horas indo até às 16 horas 

(aproximadamente), resultaram nos raros avistamentos de fauna (mico-leão-preto e 

veado-catingueiro, Figuras 5 e 6, respectivamente) e nas inúmeras pegadas (Figura 7).  

Com isso, os voluntários poderiam desenvolver habilidades e técnicas de rastreamento 

e monitoramento de fauna terrestre. 
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Figura 5 – Mico-leão-preto (Leontopithecus chrysopygus) avistado nas redondezas da Flona de 

 Capão Bonito 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Norio Ito (2019). 

 

Figura 6 – Veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) 
 

 
 

Fonte: Norio Ito (2019). 
 

Figura 7 – (A) Pegada de onça parda (Puma Concolor). (B) Pegada de canídeo  
 

 
 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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Conflitos entre comunidade local e UCS: Há solução? 

 

Mesmo sabendo da importância de uma área protegida, a gestão das UCs pode ser 

desafiadora, pois, além dos problemas ambientais, sociais, econômicos e até mesmo 

políticos, podem gerar alguns conflitos de diversas magnitudes com as comunidades 

tradicionais. Brito (2008) cita que tais conflitos são marcados pelas políticas de criação das 

áreas protegidas que foram implantadas sem a participação local, já que se pregava que 

a conservação da natureza só era possível excluindo o ser humano, o que resultava em 

choque de interesses.  

No Brasil, algumas UCs sofrem com tais problemas, como no Estado do Amapá, onde 

61,95% de seu território é composto por UCs, em que grande parte foi instituída sem a 

participação da comunidade (BRITO, 2008). Os desmatamentos, queimadas, extrativismo, 

pecuária intensiva e falta de plano de manejo ocasionam a maioria dos conflitos existentes 

(DRUMMOND et al., 2008). 

 Já no Estado de São Paulo, a partir de 1983, iniciaram alguns trabalhos de cunho 

político com populações no interior de UCs, buscando soluções para conflitos e 

problemáticas, tornando a comunidade parceira em vez de excluí-la. Não é muito efetivo 

e prático, porém foi um avanço na participação da população interior (VIANNA; ADAMS, 2005).  

Vianna e Adams (2005) citam que UCs que possuem ocupação humana, não somente 

em seu interior, mas também por população visitante e usuária, a qual utiliza a floresta para 

algum meio (caça, extrativismo, pesca, etc.) apresentam como maior conflito o descaso do 

Estado, que não se preocupa com a forma de implantação, administração e decisões das 

Unidades. Falta fiscalização adequada, recursos financeiros e prioridade política de ordem 

estadual e federal e esses fatores acarretam sérios problemas às UCs. Visto que esses 

exemplos internacionais e nacionais são de grande relevância para a sociedade, nota-se que 

o incentivo ao público pode ser a solução de muitas dessas divergências.  

A falta de comunicação entre a parte técnica e a comunidade pode gerar embates 

que colocam tudo a perder: a conservação da biodiversidade propriamente dita, e a boa 

convivência com a população. Afinal, a comunidade local exerce papel fundamental na 

preservação das espécies, bem como a sua participação efetiva nas tomadas de decisão pode 

trazer benefícios para ambos os lados. 
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CONCLUSÃO 

 

As UCs mostram-se um refúgio tanto para a vida silvestre quanto para o ser 

humano, uma vez que dentro dessas unidades podem se encontrar inúmeras 

oportunidades de desenvolver pesquisas com as espécies encontradas em seu interior, 

além de promover o lazer através do ecoturismo.  

Deste modo, a participação voluntária da comunidade pode contribuir 

positivamente para a divulgação da importância de uma UC. Para estudantes que atuam 

na área de meio ambiente, realizar um trabalho voluntário dentro de um a UC pode vir 

a ser uma experiência cativante e uma oportunidade de expandir seus horizontes.   

Neste sentido, destaca-se a Floresta Nacional de Capão Bonito, que, além de ser um 

dos últimos refúgios do mico-leão-preto no sudoeste do Estado de São Paulo, cuja espécie 

encontra-se ameaçada de extinção, promove e estimula a participação de pessoas através 

do programa de voluntariado.  

Mesmo sofrendo com a falta de investimentos e conflitos com caçadores, a Flona 

resiste e abriga o mico-leão-preto e as demais espécies, as quais são diretamente impactadas 

com tais conflitos, podendo deixar de existir na região. Em suma, o investimento por parte 

dos governantes, assim como a conscientização pela população, torna-se de extrema 

importância para manter Floresta Nacional de Capão Bonito. 
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Aplicación de Sistemas de Información Geográfica 
para estimar la distribución de la biodiversidad en 
unidades de paisaje en Cayo Santa María (Cuba)30  

 
 

Mario Burgui Burgui31; Edson Vicente da Silva32 

Paloma Ibarra Benlloch33 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Antecedentes e interés de la investigación 

 
A pesar de multiplicidad de nuevas tendencias turísticas surgidas en los últimos 

años, el denominado turismo de sol y playa se ha mantenido como una de las variantes 

más importantes, reinventándose en cierta forma en la modalidad de grandes villas 

hoteleras o neo-resorts “todo incluido” (SALVÁ, 1998). Este tipo de turismo ha 

experimentado un gran auge a nivel global, principalmente en áreas de climas tropicales 

con gran calidad ecológica y paisajística, generalmente poco transformadas por el ser 

humano antes del inicio de la actividad turística. 

Son indudables los beneficios que desde el punto de vista económico trae consigo 

el turismo en muchos de estos lugares, llegando a suponer casi la única fuente de ingresos para 

determinados destinos, como ha ocurrido en Cuba. Sin embargo, es preciso que se desarrolle 

con una correcta planificación y de forma equilibrada, para evitar impactos negativos en 

otras dimensiones como la social o la ambiental. Especialmente grave resulta el impacto 

sobre los hábitats de ciertas especies que en muchos de estos lugares apenas han tenido 

contacto previo con el ser humano. La fragmentación del hábitat y la introducción de especies 

invasoras o mascotas son dos de los principales, que pueden llegar a ocasionar la desaparición 

de frágiles especies endémicas, únicas de estos lugares (BORROTO-PÁEZ; WOODS, 2012). 

 
30Este trabalho foi parcialmente publicado na forma de uma tese de doutorado [1] e em um artigo [2] com as 
referências seguintes: [1] BURGUI, M. (2016) “Evolución de la calidad del paisaje a partir del desarrollo 
turístico en Cayo Santa María (Villa Clara, Cuba)”. Tesis-Univ. Zaragoza, Geografía y Ordenación del Territorio, 
2016 (http://zaguan.unizar.es/record/47882?ln=es); [2] BURGUI et al. (2018). “Evolución de la calidad del 
paisaje a partir del desarrollo turístico en Cayo Santa María (Villa Clara, Cuba)”. Boletín de la Asociación de 
Geógrafos Españoles, v. 78, p. 444-473. Disponível em: https://doi.org/10.21138/bage.2720  
31Professor doutor, Universidade de Alcalá, Madri, Espanha. E-mail: marioburgui@yahoo.es 
32Professor titular, Universidade Federal do Ceará (UFC), Fortaleza, Brasil. E-mail: cacauceara@gmail.com 
33Professora titular, Universidade de Zaragoza, Espanha. E-mail: pibarra@unizar.es 
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Por su gran impacto sobre los paisajes, la biodiversidad y el medio sociocultural, 

la relevancia económica y la gran expansión actual de este tipo de desarrollo turístico, 

es necesario realizar diagnósticos precisos de su impacto actual, así como pronósticos 

de la evolución futura, a partir de casos de estudio concretos de los que extraer lecciones 

para contribuir a la sostenibilidad de la actividad turística y la conservación ambiental, 

en la línea de lo establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, principalmente 

en el Objetivo 15: “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad 

biológica” (NACIONES UNIDAS, 2020). 

 

Área de estudio: características generales e interés de Cayo Santa María 

 

La región del Caribe constituye en la actualidad una de las áreas geográficas de singular 

importancia como destino turístico internacional. Desde que el Gobierno de la República 

de Cuba apostó por el turismo como motor de la economía nacional, esta actividad se ha ido 

estableciendo paulatinamente en distintos lugares del país: Varadero, Cayo Largo, Cayo 

Coco, etc. Posteriormente, también ha sido aplicado a la Cayería Norte de Villa Clara, 

dentro del Archipiélago Sabana-Camagüey, un polo turístico cuya importancia no ha cesado 

de crecer en los últimos años. Entre los cayos de esta zona destaca Cayo Santa María , 

un territorio con una forma alargada y estrecha, situado a unos 30 km en línea recta de la isla 

de Cuba, a la que se encuentra conectado mediante una carretera sobre el mar. Tiene 13,8 km 

de largo y el ancho máximo de la zona firme es de tan sólo 1,8 km. Su área total aproximada 

es de 21,4 km², y la altura máxima es de apenas 16 m sobre el nivel del mar (ARIAS, 2009). 
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Figura 1 – Localización de Cayo Santa María en Cuba 
 

 
 

Fuente: Burgui (2016). 

 

 
Se trata de una isla despoblada desde la Revolución Cubana de 1959, que acogía 

únicamente un contingente militar y un punto guardafronteras. Las transformaciones llevadas 

a cabo por los antiguos pobladores esporádicos (carboneros, pescadores…) ya no eran 

perceptibles. Toda la costa norte del cayo dispone de extensas playas alternadas por pequeños 

salientes de roca que conforman un área con gran atractivo escénico para el turismo. Las aguas 

transparentes y someras permiten el esparcimiento con gran seguridad para los visitantes. 

Desde el comienzo del desarrollo turístico, los paisajes del cayo se han modificado de forma 

radical en apenas dos décadas. Éstos y otros factores hacen que este caso de estudio sea 

paradigmático y representativo de los cambios que el modelo de grandes villas hoteleras 

o resorts «todo incluido» puede ocasionar en los paisajes y en la distribución de especies 

de flora y fauna. 

 

Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de esta investigación es analizar la utilidad y limitaciones de los SIG 

para modelizar la distribución espacial de especies de fauna y flora en unidades de paisaje. 
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METODOLOGÍA GENERAL 

 

Este trabajo se enmarca en una investigación más amplia en la que se llevó a cabo 

la delimitación y caracterización de los paisajes de Cayo Santa María, así como un análisis  

y un diagnóstico del cambio en la calidad paisajística debido al desarrollo turístico.  

La línea metodológica seguida en este trabajo ha sido el estudio del paisaje desde una 

visión integrada y sistémica (BERTRAND, 1968; IBARRA, 1993; TRICART; KILIAN, 1982), 

así como el análisis y diagnosis del paisaje desde un punto de vista geográfico y sistémico 

(MATEO, 2002), considerando el paisaje como la manifestación real en un territorio de lo que 

Sochava (1963) definió como geosistema, incorporando el concepto de ecosistema de 

Tansley (1935) a una visión territorial más amplia (IBARRA, 1993). Todo ello tomando como 

centro de la investigación el carácter del paisaje (MATA; SANZ, 2003; SWANWICK, 2002) 

y su calidad (IBARRA, 2014) en un contexto de trabajo con Sistemas de Información 

Geográfica (PRIEGO et al., 2008). 

La metodología del presente trabajo se articula en etapas sucesivas (Figura 2) 

que parten del estudio de los elementos del paisaje, la delimitación y caracterización de las 

unidades de paisaje y su análisis desde distintas perspectivas. Ello permite abordar la etapa 

de diagnóstico de la calidad del paisaje y posteriormente el pronóstico del paisaje, la propuesta 

de objetivos de calidad paisajística, y medidas de protección, gestión y ordenación territorial. 

En lo que respecta específicamente a la Biodiversidad, se considera dentro del Diagnóstico 

de Calidad Intrínseca del Paisaje. Los métodos detallados seguidos en cada apartado se detallan 

en el siguiente apartado. 



Biogeografia e Paisagem – 135 

 

Figura 2 – Metodología general de la investigación 
 

 
 

Fuente: Burgui (2016). 

 

 

RESULTADOS 

 
Delimitación y caracterización de las unidades de paisaje 

 
Una vez recopilada, actualizada y analizada toda la información ambiental relativa 

al cayo, y tras la elaboración de nueva cartografía para cada uno de los componentes 

del paisaje, se procede a la definición de unidades paisajísticas en las distintas fases del 

desarrollo turístico. En Cayo Santa María, las componentes geomorfológica y biogeográfica 

aportan los criterios de delimitación fundamentales en la etapa Pre-turística. Como se puede 

observar en la Figura 3, en la Fase 1, con anterioridad al desarrollo turístico tan sólo existían 

algunos caminos de tierra y dos pequeñas construcciones. 
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Figura 3 – Mapa de unidades de paisaje de la Fase 1 (Pre-Desarrollo turístico) 
 

 
 

Fuente: Burgui (2016). 

 

 

Pueden distinguirse tres grandes unidades definidas bajo un criterio topo-geomorfológico, 

correspondientes a las tres llanuras marinas, diferenciadas por los procesos eólicos, 

abrasivo-kársticos y lacustre-palustres: 1) Llanura marino-eólica; 2) Llanura tectónico-abrasiva; 

3) Llanura marino-biogénica. Dentro de estas unidades de primer orden se han diferenciado 

subunidades ligadas a información morfológica más detallada, vegetación y suelos.  

En la Fase 2 (Post-desarrollo turístico) se añadieron nuevas unidades generadas por las 

villas hoteleras y se reclasificó el mapa de paisajes en función de la dominancia de elementos 

(BOVET; RIBAS, 1992). Estas unidades son la base del diagnóstico de calidad del paisaje 

orientado a la planificación y ordenación. Cada una de ellas fue descrita y caracterizada 

en fichas explicativas, para las dos fases de la investigación. 
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Figura 4 – Mapa de unidades de paisaje de la Fase 2 (Post-desarrollo turístico) 
 

 
 

Fuente: Burgui (2016). 

 

Diagnóstico de calidad del paisaje34  

 
A continuación se procede a un diagnóstico integrado de la calidad paisajística del 

cayo en dos momentos, uno previo a las construcciones y otro posterior, con el objetivo 

de evaluar cómo ha influido el desarrollo turístico en los valores de calidad y realizar 

propuestas de medidas en las siguientes etapas. 

El método de valoración sigue un proceso analítico-sintético, e incorpora la elaboración 

de un algoritmo concreto para el cálculo del valor de calidad paisajística. El algoritmo 

está compuesto por múltiples variables que, a su vez, son índices que valoran tanto los 

distintos componentes del paisaje en cuanto a su calidad intrínseca, como otros aspectos 

referidos a la calidad adquirida, cuestión esencial, especialmente en estudios de detalle 

como éste si se pretende detectar variaciones de calidad en el tiempo a consecuencia 

de la intervención antrópica (IBARRA, 2014) (Figura 5).  

 
34Para una explicación ampliada del análisis y diagnóstico de los paisajes realizados en Cayo Santa María, cf.: 
Burgui et al. (2018). “Evolución de la calidad del paisaje a partir del desarrollo turístico en Cayo Santa María 
(Villa Clara, Cuba)”. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, v. 78, p. 444-473. 
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Dada la especificidad de las unidades de paisaje de las villas hoteleras, se propusieron 

índices concretos para su diagnóstico. Todos los índices se normalizan con categorías que 

van del valor 1 (muy bajo) al valor 5 (muy alto). 

 
Figura 5 – Metodología para el cálculo de la calidad de los paisajes del cayo 

 

 
 

Fuente: Burgui (2016). 

 

Calidad intrínseca 

 
El diagnóstico de la calidad intrínseca del paisaje se realizó a partir de las unidades 

geosistémicas previamente cartografiadas. Las variables consideradas y los resultados 

se muestran en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1 – Factores ponderados en el diagnóstico de calidad intrínseca 
 

Componente geomorfológica, subdividida en dos 

variables: 

 

1) Energía del relieve, ponderada a partir de la 

elevación del relieve mediante un modelo digital 

del terreno. 

 

2) Diversidad y singularidad de las formas del 

relieve, donde destacan las formas de modelado 

más singulares en el cayo, como por ejemplo el karst 

(presencia de dolinas, lapiaz o “diente de perro”, 

etc.) y las formas acumulativas (playas y dunas). 

 

Componente vegetación y cubierta del suelo: las 

grandes formaciones vegetales del cayo se 

diferenciaron y se valoraron por su fisonomía, 

composición florística, madurez y estado de 

conservación/antropización. Para la Fase 2, 

debido a que las construcciones generan nuevas 

unidades de paisaje con características 

totalmente diferentes de las anteriores, se 

diseñaron criterios ad hoc que incluían aspectos 

más urbanísticos. 

 

Biodiversidad: se realizó una modelización y 

ponderación de la distribución de la biodiversidad 

en las unidades de paisaje, a partir de datos 

referidos a las especies de flora, insectos y reptiles 

que albergaban (antes y después de las 

construcciones), obtenidos del trabajo de campo 

de Arias et al. (2008). 

 

 
Fuente: Burgui (2016). 

 

 

Distribución de valores de biodiversidad en las unidades de paisaje 

 

A pesar de las dificultades que entraña determinar y representar la distribución 

espacial de la biodiversidad (especialmente en el caso de la fauna), cuando se considera este 

factor como una cualidad del paisaje, es imprescindible tenerlo en cuenta a la hora de evaluar 

la calidad del mismo. Máxime en lugares como el área de estudio, donde se encuentran 

especies únicas de alto interés y valor ecológico. 
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Para realizar una ponderación del valor de la biodiversidad en las unidades de paisaje, 

se realizó una estimación a partir de datos referidos a las especies de flora, insectos y reptiles 

que dichas unidades albergaban (antes y después del desarrollo turístico), obtenidos del 

trabajo de campo llevado a cabo para el informe “Relaciones entre las comunidades de aves, 

reptiles e insectos con la estructura de la vegetación en Cayo Santa María” (ARIAS et al., 2008).  

En dicho trabajo se realizaron muestreos en el bosque siempreverde (BSV) y en el 

matorral xeromorfo sobre arena (MXA), formaciones vegetales que suponen más del 80% 

del total de la cobertura vegetal de la superficie emergida del cayo (Figura 6). Se 

muestrearon especies de flora y los grupos faunísticos de aves, reptiles e insectos; 

recogiendo datos de Riqueza, Diversidad de Shannon, endemismo (nacional, regional 

y local) y grado de amenaza de las especies según la legislación cubana (En Peligro Crítico, 

En Peligro y Otros). 

 
Figura 6 – Distribución de los puntos de muestreo utilizados en el estudio «Relaciones entre las 

comunidades de aves, reptiles e insectos con la estructura de la vegetación en Cayo Santa María» 
 

 
 

Fuente: Arias et al. (2018). 

 

Para la presente investigación no se tomaron en cuenta los datos referidos a las aves, 

puesto que tras las construcciones no podía considerarse fiable una ponderación basada 

en los valores referidos a este grupo según los puntos de muestreo restantes, por la propia 

movilidad de este grupo y puesto que casi la mitad de las especies de aves muestreadas 

son migratorias.  

En cuanto a los valores de flora, insectos y reptiles, se considera que sí pueden 

ser representativos a partir de los puntos de muestreo que no han sido alterados por las 

construcciones. Los datos de flora son fiables puesto que no es móvil. El grupo de los insectos 

está estrechamente relacionado con las especies de flora, y en el caso de Cayo Santa María, 
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también el grupo de los reptiles que habitan en el matorral xeromorfo sobre arena y en 

el bosque siempreverde, como demuestra el informe consultado y otros estudios 

relacionados (ARIAS, 2009). De hecho, algunas especies de reptiles del cayo sólo se mueven 

a través del estrato aéreo de la vegetación, y nunca bajan al suelo. 

Para el presente trabajo, los datos de flora, insectos y reptiles se normalizaron de 

1 a 5 y se llevó a cabo una estimación de su distribución para todo el cayo utilizando 

herramientas de modelización de la densidad a partir de la localización de los puntos  

de muestreo, como se puede observar en la Figura 7.  

En la Fase 2 (Post-desarrollo turístico) se consideró que las áreas ocupadas por las 

construcciones han perdido los valores de biodiversidad de los grupos muestreados, 

por lo que se asignó un valor de ‘0’ para la variable Biodiversidad en las unidades de paisaje. 

En el presente trabajo, se normalizaron y homogeneizaron los datos en una escala de 

1 a 5 para los valores de diversidad y riqueza de especies, y en escala de 1 a 3 si existía 

presencia de especies endémicas o amenazadas (Tabela 1). La diversidad y riqueza se 

consideraron los factores principales de esta valoración, por ser variables que describen de 

forma general la distribución de la biodiversidad de un territorio. El endemismo y la amenaza 

no se encontraban presentes en todos los puntos, ni en el mismo grado, además de que no 

existían datos para el grupo de insectos. Por ello, se consideraron factores secundarios de 

valor añadido donde estaban presentes, aunque con una ponderación más baja. 

 
Tabela 1 – Tratamiento de los valores en puntos de muestreo de flora dentro del bosque siempre verde (BSV) 

 

 

S: Diversidad de Shannon. H’: Riqueza. EL: Endemismo Local. ER: Endemismo Regional. EN: Endemismo 
Nacional. 2(EN): En Peligro. 3(CR): En Peligro Crítico. Los valores finales (suma) de flora, insectos y reptiles se 
sumaron y se normalizaron en escala de 1 a 5.  

Fuente: Elaboración a partir de Arias et al. (2008). 

 

Punto S H´ EL ER EN 1(Resto) 2(EN) 3(CR) S H´ Endemismo Amenaza

BSV1 22 3,92300 0 1 0 10 2 0 4 5 2 2 13

BSV2 20 3,54881 0 1 0 6 2 0 4 4 2 2 12

BSV3 18 3,32673 0 1 0 7 1 0 3 4 2 2 11

BSV4 25 3,79178 0 1 1 10 1 1 5 5 2 3 15

BSV5 22 3,41433 0 1 0 7 2 0 4 4 2 2 12

BSV6 18 3,27774 0 1 1 8 0 0 3 4 2 1 10

BSV7 15 2,78002 0 0 1 7 0 0 2 2 1 1 6

BSV8 20 2,83714 0 1 0 7 1 1 4 3 2 3 12

BSV9 24 3,48176 0 1 2 9 1 1 5 4 2 3 14

BSV10 17 3,14287 0 0 0 5 2 1 3 3 0 3 9

BSV11 24 2,91877 0 2 1 7 2 0 5 3 2 2 12

BSV12 26 3,46584 0 2 1 9 1 1 5 4 2 3 14

BSV13 17 3,02905 0 1 0 7 1 1 3 3 2 3 11

BSV14 20 3,08943 0 1 0 8 2 0 4 3 2 2 11

BSV15 18 3,45091 0 0 0 7 1 0 3 4 0 2 9

BSV16 21 3,62047 0 0 0 5 2 0 4 5 0 2 11

BSV17 20 3,62606 0 0 1 6 1 0 4 5 1 2 12

BSV18 15 2,65383 0 1 0 8 1 1 2 2 2 3 9

BSV19 14 3,20921 0 1 0 5 2 1 2 4 2 3 11

BSV20 23 3,56900 0 0 0 5 2 0 5 5 0 2 12

BSV21 18 3,56112 0 1 0 7 1 0 3 5 2 2 12

BSV22 19 3,52912 0 1 0 7 2 0 3 4 2 2 11

BSV23 20 2,97162 0 1 0 5 2 0 4 3 2 2 11

BSV24 14 2,98035 0 1 0 7 2 0 2 3 2 2 9

MXA1 10 2,80317 0 1 1 8 0 0 1 2 2 1 6

MXA2 11 2,91750 0 1 0 6 0 0 1 3 2 1 7

MXA3 13 2,85653 0 1 0 5 0 1 1 3 2 3 9

MXA4 10 2,58917 0 1 1 7 0 1 1 2 2 3 8

MXA6 14 2,66860 0 1 0 6 0 0 2 2 2 1 7

MXA7 20 3,35433 0 1 0 8 0 1 4 4 2 3 13

MXA8 14 2,73927 0 1 0 10 1 1 2 2 2 3 9

MXA9 11 2,74269 0 1 0 7 0 1 1 2 2 3 8

MXA10 10 2,11330 0 1 0 6 0 1 1 1 2 3 7

MXA11 12 2,23351 0 1 0 7 0 1 1 1 2 3 7

MXA12 14 2,72483 0 1 0 7 0 1 2 2 2 3 9

MXA13 15 2,76153 0 1 0 7 0 1 2 2 2 3 9

MXA14 11 2,38227 0 1 0 7 0 1 1 1 2 3 7

MXA22 15 2,85243 0 1 0 7 0 1 2 3 2 3 10

SUMA

Endemismo Categorias de Amenaza Normalización
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El valor final obtenido se llevó a la escala de 1 a 5 y se asignó a la capa digital de los 

puntos de muestreo correspondientes. Posteriormente se realizó una modelación de estos 

valores para el total del área del cayo (Figura 7), mediante el software ArcMap 10.1. El objetivo 

era obtener una aproximación a la distribución de la Riqueza, Diversidad de Shannon, 

endemismo y grado de amenaza de las especies en todo el cayo. 

 
Tabela 2 – Suma de los valores de cada punto y reclasificación en el bosque siempreverde (BSV) 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de Arias et al. (2008). Valor 1: 16 a 20,4; Valor 2: 20,4 a 24,8; Valor 3: 24,8 

a 29,2; Valor 4: 29,2 a 33,6; Valor 5: 33,6 a 38. 

 

 
Figura 7 – Modelación de los valores de biodiversidad para la Fase 1 (Pre-desarrollo turístico) 

 

 
 

Fuente: Burgui (2016). 

 

 
En la Fase 2 (Post-desarrollo turístico) se eliminaron los puntos de muestreo donde 

ahora hay construcciones e infraestructuras, y como en esas zonas los valores que devolvía 

la modelación no podían tenerse en cuenta, se les asignó el valor 0 (Figura 8). Esto no quiere 

decir que en los parches remanentes de vegetación dentro de las parcelas hoteleras no haya 

PUNTO SUMA PUNTO SUMA PUNTO SUMA

BSV1 11 BSV1 5 BSV1 13 29 3

BSV2 12 BSV2 9 BSV2 12 33 4

BSV3 12 BSV3 8 BSV3 11 31 4

BSV4 13 BSV4 10 BSV4 15 38 5

BSV5 13 BSV5 8 BSV5 12 33 4

BSV6 13 BSV6 9 BSV6 10 32 4

BSV7 13 BSV7 8 BSV7 6 27 3

BSV8 11 BSV8 5 BSV8 12 28 3

BSV9 12 BSV9 7 BSV9 14 33 4

BSV10 13 BSV10 7 BSV10 9 29 3

BSV11 14 BSV11 8 BSV11 12 34 5

BSV12 14 BSV12 7 BSV12 14 35 5

BSV13 11 BSV13 7 BSV13 11 29 3

BSV14 13 BSV14 5 BSV14 11 29 3

BSV15 12 BSV15 7 BSV15 9 28 3

BSV16 9 BSV16 8 BSV16 11 28 3

BSV17 10 BSV17 8 BSV17 12 30 4

BSV18 11 BSV18 9 BSV18 9 29 3

BSV19 11 BSV19 2 BSV19 11 24 2

BSV20 9 BSV20 5 BSV20 12 26 3

BSV21 11 BSV21 7 BSV21 12 30 4

BSV22 12 BSV22 6 BSV22 11 29 3

BSV23 11 BSV23 7 BSV23 11 29 3

BSV24 11 BSV24 6 BSV24 9 26 3

MXA1 5 MXA1 5 MXA1 6 16 1

MXA2 11 MXA2 9 MXA2 7 27 3

MXA3 15 MXA3 5 MXA3 9 29 3

MXA4 15 MXA4 5 MXA4 8 28 3

MXA5 15 MXA6 6 MXA6 7 28 3

MXA7 8 MXA7 8 MXA7 13 29 3

MXA8 15 MXA8 9 MXA8 9 33 4

MXA9 14 MXA9 4 MXA9 8 26 3

MXA10 8 MXA10 8 MXA10 7 23 2

MXA11 14 MXA11 8 MXA11 7 29 3

MXA12 9 MXA12 9 MXA12 9 27 3

MXA14 9 MXA13 7 MXA13 9 25 3

MXA15 12 MXA14 8 MXA14 7 27 3

MXA16 15 MXA22 5 MXA22 10 30 4

REPTILES INSECTOS PLANTAS SUMA 

(R+I+P)

VALOR 

FINAL
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insectos, reptiles o plantas autóctonas. Pero dado que los puntos de muestreo ahora han 

«desaparecido», no se pueden tener en cuenta los valores que adquiere la modelación 

en esas zonas. Por otro lado, también hay que sopesar la influencia que han tenido sobre 

las especies que aún quedan en estos parches tanto la fragmentación que han sufrido, 

como los vertimientos de residuos, la introducción de vegetación ornamental en los hoteles 

y otras influencias de la actividad turística, que han ocasionado que estos parches 

tampoco desempeñen ya su funcionamiento ecológico ni geosistémico original. 

Por ejemplo, especies arborícolas estrictas como algunas aves (Arriero, Carpintero 

verde), reptiles (Chipojo azul, Lagartija negra, Lagartija verde y otras) que son incapaces 

de moverse de una zona a otra por el suelo, y moluscos que viven en los árboles como los del 

género Liguus y Macroceramus, es previsible que con el aislamiento y el ataque de especies 

domésticas (gatos, ratas), hayan desaparecido o vayan desapareciendo de los parches 

forestales intrahoteleros (FERNÁNDEZ et al., 1996). 

 
Figura 8 – Modelación de los valores de biodiversidad para la Fase 2 (Post-desarrollo turístico) 

 

 
 

Fuente: Burgui (2016). 

 

Así, a partir de los datos evaluados, puede obtenerse una estimación de la biodiversidad 

global restante en los puntos que no han acogido construcciones o infraestructuras en la 

Fase 2 (Post-desarrollo turístico). No obstante, teniendo en cuenta que se trata de una 

estimación con alto grado de incertidumbre, este factor ha sido ponderado con menor peso 

que el resto en el algoritmo final de la calidad del paisaje (factor: 0,15). 
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Calidad adquirida 

 
Se considera aquí la influencia visual en cada punto del territorio de diferentes 

realidades que no llegan a constituir unidades paisajísticas, pero sí tienen influencia en la 

calidad visual y en el funcionamiento de los paisajes (Cuadro 2). 

 
Cuadro 2 – Factores ponderados en el diagnóstico de calidad adquirida 

 

Vistas escénicas: se valoraron aquellas 

unidades con una vista panorámica o abierta, 

según la clasificación establecida por 

Swanwick et al. (2002) y Mateo (2007) para la 

dimensión visual de los paisajes. En la Fase 2, 

se tuvieron en cuenta las unidades que 

acogieron construcciones que ejercen una 

atracción focal, actividad o dominancia visual, 

dado que esto condiciona notablemente la 

experiencia del observador (MATEO, 2007; 

SANCHO et al., 1993).  

  

Puntos de interés paisajístico: se incluyeron 

senderos ecoturísticos actuales y se 

propusieron otros de similares condiciones que 

transitan por o hacia lugares de interés. Esta 

información se completó con los puntos de 

interés ecoturístico propuestos por Triana 

(2009) y con información relevante sobre 

especies de interés ecoturístico extraída de los 

trabajos de Ruiz y colaboradores (2009); 

(ULLOA, 2000; ARIAS, 2009).  

  

Impactos negativos sobre el paisaje: se 

utilizaron las variables de intensidad y 

extensión (LEOPOLD et al., 1971). La extensión 

(área) se calculó automáticamente mediante 

SIG y para la intensidad se establecieron 3 

grados de impacto.  
 

Fuente: Burgui (2016). 

 

Finalmente, se elaboró el algoritmo que permite la obtención en cada punto del 

territorio de un valor de calidad del paisaje. Dado que no todas estas variables tienen 

la misma influencia en la calidad del paisaje, es precisa su ponderación, la cual en este caso 

se abordó mediante mesa de expertos, por el método de la subjetividad aceptada 

(adaptado de GÓMEZ OREA et al., 2011), llegándose a consensuar y justificar los factores 

de ponderación que se indican en la Figura 9. 



Biogeografia e Paisagem – 145 

 

Figura 9 – Algoritmo final para el cálculo de la calidad del paisaje (elaboración propia) 
 

 
 

Fuente: Burgui (2016). 

 

 

Figura 10 – Resultados del diagnóstico final de calidad del paisaje (elaboración propia) 
 

 

 
 

Fuente: Burgui (2016). 

 

A continuación se calculó la diferencia de calidad en cada punto del cayo entre 

la Fase 2 y la Fase 1, apreciándose en general una pérdida creciente de calidad conforme 

las construcciones han ido avanzando de Oeste a Este, así como en los tramos donde 

atraviesan el vial regional y el resto de viales principales asfaltados (Figura 11, izquierda), 

lo cual se puede constatar de forma más clara al promediar la pérdida de calidad por cada 

unidad de paisaje (Figura 11, derecha). 
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Figura 11 – Representación gráfica de la pérdida de calidad del paisaje entre la Fase 2 y la Fase 1 
 

 
 

Fuente: Burgui (2016). Cambio en calidad del paisaje en unidades antrópicas (de oeste a este): Hotel 
Buenavista: +0,04; Hotel Sol: -1,4; Meliá Las Dunas: -2,12; Meliá Santa María: -2,12; Playa Cayo Santa María: 
-2,60; Husa: -2,60; Memories Azul: -2,63; Memories Paraíso: -2,63; Royalton: -2,22; Eurostars: -2,74; Lagunas 
del Este-1: -2,59; Lagunas del Este-2: -2,18; Base logística: -2,98 (elaboración propia). 

 

CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se ha llevado a cabo una estimación de la distribución de especies 

de flora y fauna en unidades de paisaje mediante herramientas SIG, dentro de un contexto 

de trabajo más amplio: el diagnóstico de calidad del paisaje antes y después del desarrollo 

turístico en Cayo Santa María, una pequeña isla al norte de Cuba. A partir de los resultados 

obtenidos, puede constatarse la utilidad de los sistemas de información geográfica para 

estimar de forma aproximada la distribución espacial de valores relativos a la biodiversidad 

en unidades de paisaje. Sin embargo, cabe destacar que la extensión y valores de los polígonos 

resultantes dependen en gran medida de la localización de los puntos de muestreo originales. 

De forma que, si estos puntos no tienen una distribución regular a lo largo de todo el 

territorio estudiado, la estimación espacial de la distribución de valores de fauna y flora 

puede no ser muy representativa de la realidad. Dentro de los parámetros estudiados, 
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se considera que la diversidad (S) y riqueza de especies (H’) son los que definen mejor 

la distribución de especies, por lo que deben considerarse con mayor peso que otros como 

el endemismo o grado de amenaza. El estudio de los valores de biodiversidad en unidades 

de paisaje es un aspecto fundamental tanto desde el punto de vista ecológico y de 

conservación de especies, como en el estudio de la calidad del paisaje. 
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                 Capítulo 11 
                                                                                                
                     ________________________________________________________________                                                

 

Análise biogeográfica por meio de transecto na baixa vertente 

do córrego Mandacaru, Maringá/Paraná  

 

 

Vinicius Filipe Rodrigues Soares35; Renan Valério Eduvirgem36  

Claudemir Rodrigues Soares37; Ricardo Massulo Albertin38  

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Os trabalhos com transectos de vegetação são fundamentais para identificação 

e descrição da distribuição das famílias nos ambientes analisados. Silva et al. (2018a) 

realizaram transecção da família Arecaceae, sendo identificadas as espécies 

Oenocarpus bataua Mart., Oenocarpus bacaba Mart. e Attalea maripa (Aubl.) Mart.  

Azevedo et al. (2018) utilizaram transectos para levantamento da vegetação. Os 

autores identificaram 137 indivíduos, distribuídos em 15 espécies. A transecção foi essencial, 

porque por meio do reconhecimento da vegetação tornou-se possível identificar as principais 

espécies para futuros projetos de recuperação de áreas degradadas.  

Silva et al. (2018b) desenvolveram levantamento florístico por transecção de 

Hancornia speciosa Gomes, espécie da família Apocynaceae. Além dessa espécie, foram 

identificadas outras famílias ao longo do transecto, sendo identificados 160 indivíduos, de 10 

famílias e 14 espécies adultas. Os autores também avaliaram indivíduos em regeneração, 

totalizando 12 famílias. Na conclusão foi enfatizado que a família predominante foi 

Apocynaceae. Desse modo, evidencia-se que o levantamento de vegetação por transecto 

auxilia na determinação da família predominante ao longo da transeção, permitindo distintas 

relações com o ambiente. 

 

 
35Mestrando em Geografia, Programa de Pós-graduação em Geografia, Universidade Estadual de Maringá (UEM)/Paraná, 
Brasil. E-mail: viniciuscasao12@gmail.com 
36Doutorando em Geografia, Programa de Pós-graduação em Geografia, UEM/Paraná, Brasil. E-mail: 
georenanvalerio@gmail.com 
37Doutorando em Geografia, Programa de Pós-graduação em Geografia, UEM/Paraná, Brasil. E-mail: rodrisoaresmi@gmail.com 
38Doutor em Análise Ambiental, UEM, Brasil. É professor e coordenador de Pesquisa Científica na Faculdade de Engenharias 
e Arquitetura de Maringá/PR (FEITEP). E-mail: prof.ricardo@feitep.edu.br 
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Giannini et al. (2020 p. 11), por meio de relatório, propuseram estudo partindo de um 

“desenho experimental baseado em parcelas e transectos para orientar a coleta de dados 

de biodiversidade em campo e determinar espécies-alvo que possam ser utilizadas para 

avaliar o capital natural estocado na floresta”. Os transectos foram alocados em quatorze 

pontos diferentes e segundo Giannini et al. (2020 p. 11), o desenho experimental mirou 

“balancear as diferentes necessidades de esforço amostral para cada alvo, e a necessidade 

de cobertura espacial apropriada, com a logística de acesso às áreas (principal fator 

limitante de coletas de informação de biodiversidade em regiões neotropicais)”.  

A biogeografia, enquanto ciência, permite a compreensão das interações, 

organização e processos espaciais, presentes e passados, dando destaque aos seres vivos. 

A geodiversidade, a biodiversidade, as águas se constituem em capital natural e, portanto, 

suporte primordial para manutenção da vida na Terra. Passos (2013, p. 78) salienta que 

a “Ciência Biogeográfica tem como função principal estudar a expansão, distribuição, 

associação e evolução dos seres vivos na superfície terrestre”, e está ligada à geografia 

física, sendo a paisagem um dos objetos de estudo.  

Pereira (2012) avalia a vegetação como um elemento importante, não apenas 

como meio estético ou visual e conclui que também se apresenta como objeto científico. 

A vegetação, na opinião de Bertrand e Bertrand (2009), Passos (2013) e Pereira, (2012), 

serve de ponto de partida para balizar as unidades homogêneas ou unidades de paisagem, 

na ótica das associações ou agrupamentos vegetais.  

O trabalho realizado num fundo de vale, especificamente no ribeirão 

Mandacaru, visa a identificar as famílias predominante observadas no transecto linear, 

assim como analisar os exemplares encontrados, ressaltando as inter-relações estabelecidas 

entre as mesmas, e a situação de conservação encontrada, partindo de bibliografia 

consultada: Lorenzi (1998), Lorenzi (2003) e Ramos et al. (2008), além do uso do repositório 

speciesLink39 como ferramenta para identificação das famílias. Ademais, observou-se 

em campo que a mata ciliar deixa em alguns pontos o solo exposto à ação antrópica, 

com isso a vegetação exerce fator determinante para conservação e preservação do 

córrego Mandacaru.   

 

 
39speciesLink é um sistema distribuído de informação que integra dados primários de coleções científicas. 
O sistema foi desenvolvido graças ao apoio das instituições: FAPESP, GBIF, JRS Foundation, MCTI, CNPq, 
FINEP, RNP e CRIA. 
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Localização e descrição da área 

 

O município de Maringá localiza-se na região Sul do Brasil e norte do Estado do Paraná 

(Figura 1). A população estimada para 2019 é de 423.666 habitantes, sendo essa estimativa 

15,72% superior à população absoluta do censo de 2010 (IBGE, 2020). 

 
Figura 1 – Mapa de localização do município de Maringá/PR 

 

 

Elaboração: Autores (2020). 

 

De acordo com o Instituto Água e Terra (IAT-PR, 2020), a geomorfologia da área 

confere unidade ao Planalto de Maringá, sendo a característica pedológica composta 

por Latossolo vermelho distroférrico. O clima envolvendo a região de Maringá pode ser 

considerado do tipo subtropical e tropical, por estar numa área de transição climática, 

próxima à linha do Trópico de Capricórnio, paralelo localizado no hemisfério sul. 
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A cidade de Maringá localiza-se na região fitogeográfica classificada como floresta 

estacional semidecidual (IBGE, 2012; VELOSO et al., 1991). A fitofisionomia da floresta 

estacional semidecidual tem características envolvendo uma dupla estacionalidade climática, 

em que uma estação é (tropical), apresentando chuvas intensas de verão seguidas por 

períodos de estiagens. A outra estação é (subtropical), e apresenta um período seco 

moderado, mostrando seca fisiológica devido às temperaturas baixas e inverno bastante frio. 

A floresta estacional semidecidual é composta por espécies que apresentam características 

perenifólias a decíduos, a “porcentagem das árvores caducifólias no conjunto florestal, e não 

das espécies que perdem as folhas individualmente, situa-se, ordinariamente, entre 20% e 

50%” (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA –  IBGE, 2012). 

O transecto fitogeográfico foi realizado em área de preservação permanente (APP), 

no fundo de vale do córrego Mandacaru, localizado na bacia hidrográfica do ribeirão 

Maringá (bacia de 3° ordem) (PEREIRA et al., 2018), em fragmento de floresta estacional 

semidecidual submontana. No Paraná essa formação ocorre principalmente ao norte e 

sudoeste do Estado (IBGE, 2012).  

A Figura 2 apresenta fotografias do fundo de vale e do córrego Mandacaru escolhido 

para realizar a pesquisa. A fotografia “A” mostra a localização da área de estudo, dando 

destaque para o calçamento da via pública (calçada da avenida que corta o vale), por conta 

da presença do calçamento pode-se constatar um permanente fluxo de pessoas no local, isto 

em parte devido também a área se encontrar dentro do perímetro urbano da cidade de 

Maringá, além de representar um ponto de passagem entre dois bairros. Pode-se observar 

também a vegetação do local, bem como o lugar de entrada no adensamento usado para 

realizar o transecto e estudo.  

Na foto “B” verifica-se a imagem do Córrego Mandacaru como também exibe suas 

margens, como observado na fotografia as margens possuem grande presença de vegetação 

de pequeno e médio porte, observa-se também o leito do córrego este, pôr sua vez, possui 

um fluxo de água constante porem não possuindo um grande volume hídrico, em conjunto 

verifica-se a presença da mata ciliar acompanhada ao longo do percurso bastante antropizada.  

Chabaribery et al. (2008, p. 8) apontam que: 

 
[...] as matas ciliares são fundamentais para o equilíbrio ambiental, em escala 
local e regional, protegem a água e o solo, reduzem o assoreamento dos rios 
e o aporte de poluentes, criam corredores favoráveis ao fluxo gênico entre 
remanescentes florestais, fornecem alimentação e abrigo para a fauna.  
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Figura 2 – Imagem do fundo do vale e do córrego Mandacaru 

 

        
 

Elaboração: Autores (2020). 

 

Com relação às características climáticas de Maringá/PR, nos últimos dez anos a 

temperatura mínima média oscilou entre 12,24 °C a 22,43 °C; a média compensada entre 

16,54 °C a 26,85 °C; a máxima entre 22,13 °C a 33,20 °C. A precipitação mínima na série 

elencada foi 0 mm, uma vez que em julho de 2017 não choveu em Maringá; o valor médio foi 

de 154,77 mm; e máxima de 419,80 mm (Figuras 3 e 4).  

Nos últimos dez anos observam-se a diminuição das temperaturas mínimas e aumento 

das máximas, além da concentração das temperaturas mais elevadas, analisando da mediana 

ao quarto quartil. Não obstante, na Figura 4 percebe-se maior oscilação da precipitação 

nos últimos dez anos, havendo anos com maior regime de precipitação e outros com 

menor, todavia, mantendo boa distribuição ao longo dos anos; salvo exceções em análises 

mensais como em julho de 2017.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 
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Figura 3 – Histórico de temperaturas do município de Maringá, Paraná, nos últimos 10 anos. A) 
temperaturas mínimas; B) temperaturas médias compensadas; C) temperaturas máximas  

 

 

Fonte: INMET, elaborado pelos autores (2020). 
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Figura 4 – Histórico de precipitação do município de Maringá/PR nos últimos dez anos 
 

 

Fonte: INMET, elaborado pelos autores (2020). 

 

 

Procedimentos de campo e laboratório 

 

O levantamento da vegetação foi realizado com base na metodologia proposta por 

Ferreira (2011), que consiste em transecção linear. A metodologia compreende a utilização 

de fita métrica ou trena esticada, anotando-se as plantas nas proximidades da fita métrica, 

marcando a posição e altura. Para a mensuração da cobertura arbórea e representação do 

diagrama, tomou-se como base a proposta de Ribeiro e Walter (2008).  

Para a coleta das informações florísticas utilizou-se uma transeção de 21 metros, 

anotando-se todas as famílias a um metro para a direita e um metro para a esquerda 

da fita métrica (Figura 5).  
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Figura 5 – Fotografia do levantamento fitogeográfico por transeção em campo 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Autores (2020). 

 

 

A identificação das famílias foi realizada por chaves de identificação e bibliografias 

especializadas, tal como Lorenzi (1998; 2003) e Ramos et al. (2008), além do repositório 

speciesLink.  

Em laboratório os dados foram tabulados, organizados, permitindo gerar um gráfico 

de coluna utilizando o programa Microsoft Excel 2010®; para gerar os gráficos de diagrama 

de caixa (“Boxplot”) foi utilizado o programa estatístico SPSS® (versão 20.0 para Windows); 

os mapas foram confeccionados no ArcGIS 10®; o perfil fitofisionômico no CorelDraw X7®.  

No tocante aos dados de temperatura e precipitação utilizados para promover 

a caracterização da área, os dados foram retirados do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET); o código da estação climatológica utilizada é 83767.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Conforme metodologia desenvolvida por Ferreira (2011), a utilização de transecto 

se configura como um importante instrumento de seleção e identificação das espécies 

contidas na área. A ida a campo proporcionou observar as famílias predominantes no 

fundo de vale, este inserido numa área urbana, extremamente antropizada. 

O córrego é cortado por uma avenida com fluxo intenso de veículos, ligando 

bairros de um lado a outro do vale. Ao redor do fundo de vale há um calçamento 

ecológico exigido pelo município de Maringá. O local recebe resíduos derivados 

principalmente da construção civil, domésticos e está sendo frequentado por pessoas em 

situação de rua, que se utilizam do local. 

Na Figura 6, temos o número de famílias identificadas a partir do transecto 

utilizado para realizar o estudo. Podem-se observar 14 famílias identificadas e a 

quantidade de indivíduos arbóreos por família.   

 
Figura 6 – Famílias identificadas e quantidade de indivíduos por família  

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

A Figura 6 apresenta a família Fabaceae (Leucaena sp.) com mais de 25 indivíduos 

arbóreos; em seguida, a família Myrtaceae, com três indivíduos e a família Oleaceae, 

com cinco indivíduos são as espécies mais abundantes na linha amostrada. As outras 

famílias juntas estão em menor número e são pouco representadas, mas de grande 

importância para a biodiversidade de espécies vegetais estabelecidas no lugar, mesmo 

sofrendo impactos da antropização. 
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A Figura 7 aponta o perfil fitofisionômico da transeção realizada em campo na área 

de estudo, o eixo vertical expõe a altura da vegetação arbórea, que chega à altura máxima 

de 12 metros ao longo do transecto. Ao longo do transecto linear também se observa 

vegetação herbácea, arbustiva, e, em maior abundância, a vegetação que compõe a área 

concentra espécies de árvores de porte médio a grande, preenchendo a paisagem da mata 

ciliar estabelecida no curso do córrego.  

 
Figura 7 – Perfil fitofisionômico da transeção realizada  

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Na Figura 8 tem-se a distribuição dos indivíduos botânicos ao longo do transecto 

linear medindo 21 metros, os pontos pretos representam as famílias e espécies 

encontradas em campo. O desenho ilustra a transecção linear, feita na baixa vertente, 

onde foram coletadas as famílias vegetais a uma distância de 2 metros da linha pontilhada 

destacada em vermelho esticada no terreno, mostrada no desenho do gráfico.  
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A imagem da Figura 8 indica que, ao se afastar da margem do córrego, princípio 

da coleta das espécies, e seguindo em direção ao alto da vertente, observa-se que aumenta 

o número de vegetação no terreno próximo à linha, mas verifica-se que não acresce o número 

de famílias e sim constata-se o domínio da Leucena, espécie da família Fabaceae no solo. 

  
Figura 8 – Distribuição dos indivíduos botânicos ao longo da transeção  

 

  
Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Conforme destacado pela Embrapa (2010, p. 2), a Leucena leucocephala) é o nome 

científico da leucena, planta que tem grande poder de se regenerar em áreas: 

 
[..] com condições edafoclimáticas mais favoráveis (principalmente em relação 

à pluviometria), pode tornar-se invasora, em virtude da grande quantidade de 

sementes produzidas anualmente pelas plantas e pela sua facilidade de germinação”. 

A Leucaena, segundo a Embrapa (2010), é considerada uma espécie grosseira 

exótica e invasora com capacidade de germinar e rebrotar com muita rapidez 

mesmo sofrendo cortes sucessivos.  

 

A Embrapa (2010, p. 5) ressalta que no Brasil a planta é conhecida pelo nome 

popular de leucena, propagando-se com facilidade por meio de suas sementes, sendo que 

um quilo contém de 15 a 22 mil sementes. A leucena tem várias utilidades como: adubo 

verde, melhorar o solo controle de erosão, para alimentar animais, produção de energia 

e contribui para o reflorestamento de áreas com solo desnudado Embrapa (2010).  
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O fundo de vale analisado sofre com o desmatamento antrópico, no caso, local está 

sendo reflorestado de forma natural, fato observado em campo. A grande concentração 

de leucena, visto na parte final do transecto da Figura 8, mostra o domínio já existente 

pela planta na terra. Há um grande problema em permitir a leucena como vegetação 

principal, pois por ser uma espécie exótica e invasora a planta causa o desaparecimento 

de determinadas espécies. Assim, pode-se concluir, conforme estudo realizado por 

Blum et al. (2008 p. 78), que: [..] “temática das espécies exóticas invasoras ser recente no 

meio científico, e praticamente desconhecida pela sociedade, a invasão biológica 

desencadeada por elas é a segunda maior causa de perda da biodiversidade no planeta”.  

As espécies exóticas invasoras são organismos introduzidos e estabelecidos em um 

novo ambiente partindo de outras regiões ou países, se estabelecem e passam a se 

desenvolver em novas populações auto regenerativas, tomando assim o lugar das espécies 

nativas e alterando os processos ecológicos naturais, exercendo também domínio e 

impactando o meio, desencadeando problemas ambientais sociais e econômicos negativos 

(DECHOUM; ZILLER, 2013).   

Larocca et al. (2017), em trabalho de pesquisa, observaram os impactos ambientais 

no planejamento urbano resultantes de atividades humanas positivas e negativas. O estudo 

trata de analisar os resultados gerados pela ocupação do fundo de vale onde está o Lago 

Igapó 2 na cidade de Londrina-PR, para avaliar as influências ambientais geofísicas, 

biológicas e antrópicas. Como resultado, identificou-se que o lago está assoreado pelo fato 

de estar próximo a várias obras de construção, concluindo-se que a partir da década de 1990 

esse processo se intensificou com a implantação do bairro Gleba Palhano. 

O estudo junto do córrego Mandacaru busca alertar sobre a necessidade de 

preservar/conservar essas áreas verdes dispostas ao longo da margem do riacho. A área 

impactada precisa receber cuidados especiais dos gestores públicos e privados para que 

a população possa ser preservada e conservada, assim como as demais áreas verdes do 

município de Maringá.  

Ferrarezi e Francisco (2013) realizaram estudo sobre a morfologia urbana das 

áreas de fundo de vale do córrego do Veado em Presidente Prudente/SP. Os autores 

estudaram o crescimento da cidade, traçado e parcelamento, tipologia das edificações e 

articulações. Constataram a degradação presente nas margens dos córregos, degradação 

essa apresentada através de um estudo morfológico das áreas de fundo de vale, estudo 

esse realizado no córrego Veado em Presidente Prudente num trecho delimitado pelo 

Parque do Povo. 
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Ferrarezi e Francisco (2013) também chegaram à conclusão de que a degradação 

dos fundos de vale nas cidades brasileiras corresponde à ocupação irregular de edificações, 

das estruturas urbanas como ruas e avenidas que acabam impermeabilizando o solo, causando 

prejuízos tanto à população como ao meio ambiente, além de outras estruturas urbanas. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A vegetação natural, assim como todas as áreas verdes presentes na área urbana, 

deveria ser mantida intocável, sendo esta essencial para a diminuição de impactos 

ambientais negativos que podem destruir o fundo de vale.  

A vegetação presente nos fundos de vales representa um significativo fator para 

a proteção dos recursos hídricos presentes, seu papel enquanto barreira natural é o grande 

responsável pela sobrevivência de alguns córregos e riachos existentes em áreas urbanas. 

Essa vegetação deve ser compreendida como um organismo significativo e indispensável 

para o funcionamento do sistema ecológico local. 

Infelizmente, são inúmeros os casos de fundos de vales que se encontram em situação 

de destruição, tanto na cidade de Maringá quanto em diversas cidades brasileiras. O problema 

da destruição, e principalmente da contaminação desses ambientes sensíveis, está intimamente 

ligado ao constante processo de expansão urbana verificado nas cidades brasileiras, e unido 

a isto as constantes transgressões legais cometidas por moradores, sobretudo quanto 

ao descarte incorreto de resíduos. 
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                     Capítulo 12 
                                                                                                
                     ________________________________________________________________                                                

 

Conexões que transformam a sociedade e o ambiente: 
Ações da Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba no 
Assentamento Nova Esperança I de São José dos Campos, 
São Paulo, Brasil 

 
 

Antonio Carlos Pries Devide40; Anna Cláudia Leite41;  
Suzana Lopes Salgado Ribeiro42; Cristina Maria de Castro43;  

José Miguel Garrido Quevedo44  
 
 

INTRODUÇÃO 
 

O estudo da biogeografia segue os pressupostos teórico e metodológico 

interdisciplinares para avaliação da distribuição dos seres vivos na superfície terrestre 

e as causas que a condicionam. Também permite o entendimento dos processos de 

degradação nas relações sociedade/natureza para propor o uso racional dos bens naturais 

por meio da mudança da situação atual via educação ambiental (SANTOS; CARVALHO, 2012).  

A evolução transdisciplinar da geografia busca o envolvimento de atores com a 

paisagem em que vivem, característica que a agroecologia adota como ciência que aplica 

os princípios da ecologia no desenho de agroecossistemas sustentáveis (GLIESSMAN, 2018). 

Promove-se o manejo ecológico dos recursos naturais como ação social participativa na 

geração e disseminação tecnológica de novas formas de produção e consumo que reduzam 

os efeitos da crise ecológica e social de sociedades modernas (GUZMÁN; WOODGATE, 2013). 

A análise da biogeografia do Vale do Paraíba revela transformações na vegetação 

que passou da condição primitiva preservada para situação muito diferente por causa do 

processo histórico de ocupação que modificou as formações naturais (FREITAS JUNIOR; 

MARSON, 2007). Essa região foi uma das primeiras fronteiras agrícolas do Brasil: 

paragem na rota do ciclo do ouro (século XVII), produtora de cana-de-açúcar (século XVIII) 

e café (1780) que degradou os solos e foi substituído 80 anos após por pastagens menos 
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44Perito agrário mestre, INCRA – São Paulo, Brasil. E-mail: jose.quevedo@spo.incra.gov.br 
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produtivas (1880) e o eucalipto (1990), coroando o modelo de exportação. A ocupação 

seguiu o modelo nômade e predatório baseado na queima da mata atlântica (DEAN, 2007) 

e o extermínio dos índios puri-coroado por bandeirantes levou à perda do etnoconhecimento 

associado à floresta (RIBEIRO, 1987).  

As múltiplas feições do relevo com diferentes gradientes altitudinais conferem 

atributos singulares para a mata atlântica se tornar um hotspot de biodiversidade. 

Entretanto, os remanescentes estão muito alterados e existem poucas áreas extensas 

conservadas que ocorrem apenas nos locais de difícil acesso (AB’SABER, 2003). O que resta 

da floresta original é impactada pelo isolamento dos fragmentos com superfície de menos 

de 20 hectares que estão dispersos em propriedades rurais (KRONKA et al., 2005).  

Apesar disso, o governo de São Paulo registra nos últimos dez anos o aumento de 33% 

da cobertura de vegetação nativa na bacia do Paraíba do Sul com o respectivo percentual 

de 27% em São José dos Campos, segundo o levantamento Florestar Estatístico (2020).  

Essa mudança se justifica com a redução dos postos de trabalho no meio rural devido à 

migração de trabalhadores para cidades e ao envelhecimento da população rural, o que 

favorece a transição de pecuária leiteira para a de corte, que emprega menos mão de obra 

pelo isolamento de locais de produção agropecuária e populações rurais por extensas áreas 

de eucalipto, que demanda maior controle dos incêndios gerados tradicionalmente para 

a limpeza de áreas de pastagens.  

A expansão descontrolada do eucalipto pode trazer problemas para a fauna e o fluxo 

gênico impactando a regeneração natural da mata atlântica. Nesse cenário, é necessário 

promover a integração do componente arbóreo com a pecuária, seja em pastejo 

rotacionado ou sistema silvipastoril (DEVIDE et al., 2014). Desde a década de 1980, 

diversos geógrafos defendem uma silvicultura com fins múltiplos e reflorestamento 

ecológico com espécies nativas nas serranias do Vale do Paraíba (AB’SABER, 1990). Isso reduz 

o impacto das atividades produtivas, fortalece a produção de água e gera serviços 

ecossistêmicos, pois mais de 47% das terras da região são aptas à agrossilvicultura 

(ROMEIRO et al., 2004).  

Com o êxodo rural crescente, a degradação ambiental nos bolsões de pobreza na 

periferia de cidades situadas no eixo São Paulo-Rio de Janeiro também cresce. Para melhorar 

as condições de vida da população residente nessas condições foram criados 

assentamentos de reforma agrária em áreas periurbanas de diversas cidades do vale , 

para garantir o acesso à terra para famílias de trabalhadores rurais sem terra ou com 
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pouca terra. Isto, a partir da desapropriação de terras devolutas por acionamento da função 

social da propriedade, com a indenização aos proprietários por benfeitorias presentes 

(BERGAMASCO; NORDER, 1996). A reforma agrária também reduz a pressão nos bolsões 

de pobreza e fortalece a produção de alimentos, além de melhorar o ambiente ao modificar 

o sistema de monocultura (e.g. cana-de-açúcar ou pastagem) para uso múltiplo, 

protegendo e recompondo a cobertura florestal das áreas de reserva legal e proteção 

permanente (LEITE et al., 2014; NUNES; SILVA, 2016). 

Para motivar os assentados da reforma agrária a cultivar solos degradados sem 

o aporte de recursos financeiros e em oposição à assistência técnica e extensão rural (ATER) 

que normalmente os direciona ao monocultivo e à dependência de agroquímicos e 

mecanização, é necessário adotar mecanismos de ciência cidadã. No Vale do Paraíba, ações 

coletivas com assentados, técnicos e educadores para implantar e manejar sistemas 

agroflorestais (SAF), têm auxiliado na requalificação técnica desses atores que proporciona 

a aproximação e o diálogo para restaurar a paisagem e reverter a pobreza rural (DEVIDE, 2020). 

Os sistemas agroecológicos são mais produtivos e reduzem a dependência por insumos 

externos, além de restaurar paisagens degradadas (STEENBOCK; VEZZANI, 2013). Ao 

englobarem o componente arbustivo e arbóreo, manejados com poda para aportar adubo 

orgânico e reciclar nutrientes, os SAF conferem resiliência na produção de alimentos no 

advento das mudanças do clima (ALTIERI; NICHOLLS, 2008; ALTIERI; NICHOLLS, 2011). 

O objetivo desta pesquisa foi registrar como os mutirões agroflorestais estão 

alterando a qualidade de vida e a paisagem no assentamento Nova Esperança I em São José 

dos Campos/SP, Brasil. A hipótese é de que os mutirões agroflorestais estão modificando 

os atores locais para restaurar a paisagem. 

 
MATERIAL E MÉTODOS  

 
Local do estudo 

 
A pesquisa foi realizada no assentamento de reforma agrária Nova Esperança I, 

em São José dos Campos (23°04’S e 45°34’O) (Figura 1), no Vale do Paraíba, Estado de 

São Paulo, Brasil. O clima subtropical úmido (Cwa) apresenta inverno seco com temperaturas 

inferiores a 18 °C e verão quente com temperaturas que superam 22 °C, segundo a classificação 

de Köppen, com precipitação pluvial média anual de 1.200 milímetros.  
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A região se localiza na depressão do rio Paraíba do Sul em uma transição da Serra 

do Mar para a Serra Mantiqueira, importante em termos ambientais e econômicos. 

Predomina a associação de Latossolo Vermelho-Amarelo e Argissolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico típico ou Latossólico álico, em relevo suave ondulado a forte ondulado e 

Cambissolos e Planossolos distróficos arenosos aluviais, nas baixadas (ROSSI, 2017).  

Os Latossosos e Cambissolos apresentam elevada erodibilidade, com a deposição em canais 

fluviais, agravando os efeitos das cheias nas planícies (COELHO, 2003). A altitude média é de 

565 metros nos mares de morros que marcam a feição do relevo de meia-laranja. A floresta 

estacional semidecidual é a formação original, mas a maior parte da cobertura original 

na área do assentamento foi convertida em pastagem há muitas décadas. 

 
Figura 1 – Localização do assentamento Nova Esperança I, em São José dos Campos, Vale do Paraíba,  

São Paulo, Brasil 
 

 
 

Fonte: Autores (2020). 

 

O Vale do Paraíba possui cerca de 2,3 milhões de habitantes (5,5% da população 

do Estado) e a região metropolitana é um importante corredor de produtos industrializados 

e serviços no eixo São Paulo-Rio de Janeiro (EMPLASA, 2017). A mobilidade humana entre 

as cidades ao longo da Rodovia Presidente Dutra é elevada. O processo migratório  

acentuou-se nas últimas décadas com o advento da pecuária de corte e o crescimento dos 

plantios florestais (FREITAS JUNIOR; SOLERA, 2011).  
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A pasta de celulose do eucalipto é uma commodity, mas a verticalização da cadeia 

de produção oculta desequilíbrios, tais como o êxodo rural, concentração fundiária e 

de riquezas, o isolamento de comunidades, além dos impactos ao meio ambiente 

(SANTOS, 2009). É nesse contexto que se formou o assentamento de reforma agrária 

Nova Esperança I, na Zona de Expansão Urbana II, de São José dos Campos, considerado 

o maior município do Vale do Paraíba (Figura 1).  

 

Coleta de dados e metodologia utilizada 

 

Os dados foram coletados de maio/2016 a outubro/2017 e atualizados em agosto 

de 2020. Foram realizados estudos de campo com análises descritivas das relações 

humanas com a paisagem, revisão bibliográfica, análise de documentos do planejamento 

e fundação do assentamento, legislação sobre reforma agrária e políticas públicas para 

agricultura familiar e meio ambiente, entrevistas com agricultores(as) vinculados ou não 

aos movimentos sociais, com técnicos de assistência e extensão rural (ATER) do Instituto 

Biosistêmico (IBS), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP) e pesquisadores da Agência 

Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), no Polo Regional Vale do Paraíba em 

Pindamonhangaba e do Curso de Geografia da Universidade de Taubaté (UNITAU) (Quadro 1).  

 

Quadro 1 – Relação das pessoas entrevistadas, local e data  
 

Entrevistados Local Data 

Ceceo Chaves IBS – Taubaté 06/05/2016 

Maira Elizabeth Vicente Gouvêa IBS – Taubaté 06/05/2016 

Adagilson Batista de Amorim Nova Esperança I-São José dos Campos 13/05/2016 

Diurene Paulino Nova Esperança I-São José dos Campos 13/05/2016 

Anna Cláudia Leite Curso de Geografia da Universidade de Taubaté 13/05/2016 

Daniela Ferreira Nova Esperança I-São José dos Campos 27/07/2016 

Maria Severiano Nova Esperança I-São José dos Campos 29/09/2017 

Cristina Maria de Castro APTA – Pindamonhangaba 23/10/2017 

José Miguel Quevedo Garrido  INCRA – São Paulo 02/03/2020 

 
Fonte: os autores (2020). 
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A análise descritiva dos mutirões de implantação e manejo de SAF foi presencial 

e complementada com informações do blog da Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba 

(http://redeagroflorestalvaledoparaiba.blogspot.com/). Os atores entrevistados integram 

essa Rede que, apesar de não apresentar um caráter hierárquico, nem padrões de registros 

e frequência regulares, mantém um canal de comunicação com os assentados e ATER. 

O consentimento para gravação das entrevistas para o estudo da história oral temática foi 

obtido por meio de assinatura em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

após apresentação do projeto de pesquisa. Um roteiro semiestruturado foi estabelecido 

para facilitar a coleta e a tabulação das informações. Os critérios adotados na formulação 

de perguntas focaram a caracterização do grupo social, da paisagem, lugares e inter-relações 

desses atores com a terra e dos efeitos das práticas agroecológicas no modo de vida da 

comunidade. As entrevistas foram pré-agendadas e as informações armazenadas em meio 

digital. Nas transcrições, foi mantida a estética nos relatos dos depoentes, com vícios 

de linguagem, expressões regionais e marcas conversacionais que caracterizam a oralidade. 

O texto editado foi apresentado aos entrevistados, dando liberdade para sugerir 

modificações, chegando-se à versão final. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Caracterização do assentamento Nova Esperança I  

 
Os assentamentos mais antigos de reforma agrária no Vale do Paraíba têm origem 

no Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). No caso do Nova Esperança I, 

foi o MST que promoveu a seleção dos beneficiários e organizou a ocupação da área. 

Porém, a ocupação iniciou-se em Tremembé, onde atualmente se situa o assentamento 

Fazenda Conquista. Foi neste local que o MST organizou as famílias sem-terra. Após três meses, 

no dia 23/fev./1998, ocuparam uma fazenda em Pindamonhangaba. Permaneceram sete dias 

até que a reintegração de posse foi expedida. Ocuparam as margens da Rodovia Presidente 

Dutra, onde permaneceram por cinco meses. As dificuldades eram muitas e no dia 

16/set./1998, 180 famílias ocuparam a Fazenda Santa Rita, em São José dos Campos. 

Após um ano houve a reintegração de posse e as famílias ocuparam a fazenda vizinha 

(Santa Clara). No final do ano de 2001 foi feita a aquisição pelo INCRA da fazenda Santa Rita 

e as famílias retornaram no início de 2002, quando o assentamento Nova Esperança I  

foi homologado (FERRANTE et al., 2012) com 447 hectares, 64 lotes de 5 hectares em média, 

no bairro Vargem Grande, distante 13 quilômetros do centro de São José dos Campos  

e na divisa com município de Caçapava. 
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A área estava recoberta por pastagem com a vegetação arbórea das baixadas  

e pendentes úmidas degradadas havendo apenas um remanescente da floresta estacional 

semidecidual na porção distal que foi transformada em reserva legal (Figura 2A). A maioria 

dos solos é transicional (52%), entre os terraços (17%) e baixadas de formação aluvial (31%) 

(Figura 2B). O ambiente foi alterado por décadas de exploração pecuária, dando origem 

a solos adensados pelo pisoteio de bovinos e muitos problemas de conservação para início 

da produção agrícola. 

 
Figura 2A – Mapa de uso do solo (1999) 

 

    
 
 

Figura 2B – Mapa de solos (1999) 
 

 
 

Fonte: PDA Santa Rita (2002). 
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Os assentados foram selecionados pelo MST e sindicatos regionais, sendo pessoas 

do Vale do Paraíba e das periferias de Osasco, São Paulo e Suzano. Há o perfil urbano, 

mas também há trabalhadores rurais que migraram para as cidades e conservavam o desejo 

de retomar a vida rural (TINTI, 2017). Ao trazer os habitantes urbanos, o MST quis 

reduzir os problemas sociais causados pelo desemprego e baixo acesso à moradia 

(ALENTEJANO, 2020). A união desses atores no assentamento conferiu diversidade de hábitos, 

culturas e experiências de vida que refletem na habilitação para produção agrícola e pecuária 

por parte das famílias e pessoas com pouco conhecimento sobre a vida no meio rural 

(RIECHELMANN, 2006). Assim, os sem-terra periurbanos participam do desenvolvimento 

regional com suas aptidões profissionais (e.g. construção civil e metalurgia) com familiares 

empregados na área urbana, com fácil acesso à infraestrutura (transporte, saúde, 

educação) (RIECHELMANN, 2006) o que gera renda para o investimento na atividade 

agropecuária (ALENTEJANO, 2020). 

Na caracterização demográfica no ano de 2001, havia 101 homens com um terço 

de crianças até 14 anos e 77 mulheres, sendo 32 crianças. A divisão dos lotes foi realizada 

em grupos de afinidades, denominados: Manoel Neto, Zumbi dos Palmares, Os Excluídos 

e Consciência e Liberdade (Figura 3A). Até o ano de 2006, das 63 famílias assentadas, 

18 se dedicavam exclusivamente à atividade agropecuária. A baixa produção decorre 

da ausência de crédito para o investimento e custeio da produção, não aptidão ao trabalho 

no campo e problemas de saúde (homens e mulheres envelhecidos muitas vezes 

vivendo sozinho) (RIECHELMANN, 2006) e à ineficácia do modelo de ATER e de produção 

preconizada. Posteriormente, os núcleos foram categorizados por três vínculos:  MST, 

Associação e Independentes (Figura 3B). 
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Figura 3A – Locação das famílias por afinidade   
     

     
 
 

Figura 3B – Conformação das famílias em 2005 
 

 
 

Fonte: Alencar (2005); BRASIL (2008) apud Tinti (2017). 
 
 

O agricultor Adagilson Batista de Amorim relata as condições de vida no assentamento: 

 

Vim pra cá por desemprego mesmo... a saída para o povo é o campo. Aqui, 
ninguém passa fome e todos têm trabalho, ao invés de ficar na cidade 
passando fome na favela, tem a reforma agrária, aqui tem a natureza e uma 
vida digna. Tudo tem o lado ruim e o lado bom. Trabalhar com orgânico 
ainda é uma resistência para o próprio assentado, o povo está calejado. 
A saída do povo é a terra, o capitalismo não faz milagre não, a terra dá tudo 
que você precisa, dinheiro não é tudo. Aqui você pode colher a comida 
que come, sabendo o que tem nela. Você vai na feira e o cara fala que 
é orgânico e você nunca vai saber. Aqui sabemos o que comemos. 
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ATER e regularização fundiária 

 

No aspecto produtivo as famílias realizaram experiências coletivas com apoio da Igreja 

Católica, Central Única dos Trabalhadores (CUT), sindicatos, partidos políticos progressistas 

e da Prefeitura de Caçapava. A primeira experiência foi com cultivo de feijão, mandioca 

e milho. O objetivo era viabilizar economicamente o assentamento, mas as condições 

do terreno não favoreceram as culturas. A segunda experiência foi com hortaliças 

(RIECHELMANN, 2006). Posteriormente, diversos roçados foram abandonados em função 

do agravamento da degradação dos solos pelo uso excessivo da motomecanização com 

enxada rotativa o que gerou camada de adensamento subsuperficial e baixa produtividade 

de olerícolas em diversos lotes. Os técnicos do ITESP contataram a APTA/SAA em 

Pindamonhangaba para pesquisar e orientar formas de produção mais adequadas que  

restaurassem os solos. Foram introduzidos a adubação verde e variedades de mandioca 

de mesa amarela mais resistentes e ricas em carotenoides para fortalecer a segurança 

nutricional e prevenir a hipovitaminose (Figura 4). 

 

Figura 4A– Parceria ITESP-APTA incentiva a produção agroecológica de mandioca (8/fev/2012) 
 

  
 

Fonte: http://www.aptaregional.sp.gov.br/Noticias/parceria-itesp-apta-incentiva-melhoria-da-producao-de-
mandioca-no-vale-do-paraiba.html. Fotos: José Luiz Soares Hungria (ITESP). 
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Figura 4B – Atividade com agricultores para o cultivo agroecológico de mandioca de mesa (8/fevereiro/2012)  

 

    
 

Fonte: http://www.aptaregional.sp.gov.br/Noticias/parceria-itesp-apta-incentiva-melhoria-da-producao-de-
mandioca-no-vale-do-paraiba.html. Fotos: José Luiz Soares Hungria (ITESP). 

 

Foi através da APTA que os(as) agricultores(as) conheceram a Agroecologia e a ciência 

cidadã ao participarem de atividades de cunho pedagógico-científico no Polo Regional Vale do 

Paraíba, experimentando o plantio direto de hortaliças, o policultivo de mandioca e os SAF.  

A ATER era precária em termos de frequência, envolvimento com a população local, 

descontinuidade e não atendia às necessidades de restauração dos solos. Agrava essa 

situação o modelo de fomento da produção para o cultivo de citros em bases convencionais. 

Avalia um técnico do INCRA no ano de 2020, por ocasião do envolvimento em atividades 

de conversão agroflorestal de pomares abandonados nas áreas do assentamento:  

 

Sendo a região borda do Estado de São Paulo não deveríamos ter 
fomentado o monocultivo de citros nos solos degradados do vale para não 
formar infectários naturais que poderiam colocar em risco a grande 
produção de laranjas no interior paulista.  

 

Ademais, para formar os pomares de citros, muitas famílias contraíram dívidas por 

meio do PRONAF – Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

A partir do ano de 2014 foram contratados técnicos do IBS para ATER que 

potencializaram a transição agroflorestal em curso, mas os contratos foram rescindidos no 
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ano de 2016, ocasião em que o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) foi rebaixado 

ao nível de Secretaria. Esses técnicos ajudaram a organizar os mutirões agroflorestais e se 

conscientizaram da importância dessas atividades em termos pedagógicos ao vivenciarem 

a conversão tecnológica que está alterando a biogeografia das terras do assentamento 

Nova Esperança I. Para o IBS, após integrar os mutirões agroflorestais, os objetivos da ATER 

passaram a ser:  

a) fortalecer a produção e consolidar a organização interna por meio dos mutirões 

de implantação e manejo de SAF e melhorar o relacionamento com a comunidade; 

b) providenciar os documentos para obtenção da declaração de aptidão ao PRONAF; 

c) incentivar a inscrição no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) via 

compra direta com beneficiários do PA Tremembé (Assentamentos Conquista 

e Olga Benário); 

d) elaborar projetos Pronaf; 

e) trabalhar com o grupo de jovens recém-formados no PDS. 

 

Porém, a não homologação de parte das famílias limitava o acesso ao crédito e ATER, 

dificultando a sobrevivência no assentamento. Apesar disso, os(as) trabalhadores(as) 

rurais prosseguiram na construção de um novo modelo para recuperação ambiental e conversão 

de áreas de pastagens degradadas (TINTI, 2017). 

 

A Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba 

 

A Rede Agroflorestal formou-se entre os anos de 2011 e 2012 a partir de atividades 

do projeto Vitrine Agroecológica, inicialmente, no Polo Regional em Pindamonhangaba 

(Figura 5), com foco na implantação e manejo de áreas experimentais de SAF e, 

posteriormente, em áreas privadas e assentamentos da região.  
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Figura 5 – Implantação de experimento de SAF na PTA em Pindamonhangaba (18/nov/2016) 
 

 
 

Fonte: Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba. Foto: Lucas Lacaz Ruiz (2016). 
 
 
 

Figura 6 – Rede Agroflorestal: mãos para transformar a paisagem regional 
 

 
 

Fonte: Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba. Foto: Lucas Lacaz Ruiz (2016). 
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Os mutirões agroflorestais reuniram técnicos, acadêmicos, educadores, gestores 

públicos e muitos agricultores sem-terra. Nesses encontros foi promovido o 

compartilhamento de informações e muitos recursos genéticos (e.g. sementes crioulas 

e plantas alimentícias não convencionais – PANC) (Figura 6). No final do ano de 2012 um 

coletivo de técnicos e agricultores se reuniu em oficinas para elaborar o projeto Regeneração: 

religando o homem a natureza, submetido ao Programa de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (PDRS)/Microbacias II (https://redeagroflorestalvaledoparaiba.blogspot.com/ 

2014/04/e-d-i-t-o-r-i-l.html). Este projeto previa a implantação de 32 áreas de SAF em 

assentamentos e áreas privadas e, apesar de reprovado, as áreas foram implantadas entre 

os anos de 2013 e 2014 com o coletivo da Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba. Muitos 

recursos genéticos de áreas particulares e das pesquisas da APTA foram repassados aos(às) 

agricultores(as), inclusive, àqueles que se vincularam ao projeto no decurso dos mutirões, 

também implantaram novas vitrines agroecológicas. Outro projeto da APTA intitulado 

Agroecologia, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional popularizou as PANC nos SAF 

e na alimentação saudável servida nos mutirões, o que fortaleceu a segurança alimentar, 

melhorou a renda e ajudou a redefinir o uso do solo com espécies mais rústicas aptas a regenerar 

o ambiente com tecnologias agroecológicas em SAF mais produtivos e com baixo aporte 

de recursos externos e capital. São pilares da metodologia adotada nos mutirões da Rede 

Agroflorestal: aprender fazendo, estudo da paisagem, troca de experiências, métodos 

participativos e interdisciplinaridade da Agroecologia como ciência cidadã (Figura 7). 

No Vale do Paraíba os SAF habilitaram-se como importantes modelos de exploração 

sustentável do solo ao se aproximar ecologicamente da floresta natural, ligando fragmentos 

florestais e árvores isoladas para formar um corredor de mata atlântica entre a Serra do Mar 

e a Serra da Mantiqueira. Isso melhora o fluxo de animais silvestres e beneficia a diversidade 

biológica como um todo (OLIVEIRA et al., 2014). É necessário reconhecer que os SAF tornaram 

os espaços mais saudáveis e ajudaram a combater as desigualdades sociais ao promover 

a geração de renda, fortalecer a segurança alimentar e nutricional com o resgate e conservação 

da agrobiodiversidade (e.g. cereais, PANC e frutas nativas). Esses sistemas biodiversos 

de produção de espécies alimentícias e florestais foram planejados minuciosamente 

e adaptados ao longo do tempo, baseando-se no consórcio e na sucessão vegetal. Um exemplo 

de tecnologia aplicada é a reciclagem dos resíduos triturados e semicarbonizados da 

poda de árvores da área urbana de São José dos Campos, que são utilizados na cobertura 



Biogeografia e Paisagem – 177 

 

e adubação de canteiros onde se cultivam simultaneamente diversidade de hortaliças 

em modelo de agricultura sintrópica, entre aleias de arbustos e árvores frutíferas (Figura 8), 

melhorando a produtividade e a estabilidade ecossistêmica. Além de alimentos saudáveis 

esses sistemas são mais resilientes às mudanças do clima (ALTIERI; NICHOLLS, 2008). 

 
Figura 7 – Agricultora Maria Severiana no estudo da paisagem e SAF com alunos de escola técnica de São 

José dos Campos (7/maio/2015) 
 

  
Fonte: Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba (2020). 

 
 
 

Figura 8 – Agricultor Adagilson Amorim no SAF sintrópico 
 

 
 

Fonte: Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba (2020). 
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Por carecer de pouca estrutura e investimentos, os SAF implantados e manejados 

em mutirão favoreceram os(as) agricultores(as) a restaurar a paisagem e a se reconectar 

com a sociedade e a natureza. A consciência da produção de alimentos em sistemas eficientes 

com baixo aporte de recursos externos que promovem a qualidade de vida, tornou esses(as) 

agricultores(as) pedagogos(as) ao realizarem o trabalho de transmissão dos conhecimentos 

acumulados para outros(as) agricultores(as) bem como para pessoas da área urbana que 

passaram a frequentar o assentamento (e.g. educadores, educandos, neorrurais). Os mutirões 

agroflorestais, também promoveram a inclusão de grupamentos de pessoas excluídas, 

tais como mulheres camponesas, pessoas de maior idade, pretos e pardos, pessoas que 

não tiveram a oportunidade de aprender a ler e a escrever, enfim, seres humanos que em 

algum momento foram desprezados pela sociedade moderna. Esses seres, independente 

de credo, gênero ou posição social, foram levados a experimentar uma nova forma de relação 

social com o meio em que vivem, gerando inclusão e valorização do saber local. 

Entretanto, há resistências a vencer quando se fala na produção de alimentos 

limpos sem agrotóxicos. Maira Elizabeth Vicente Gouvêa (ATER do IBS) explica como é 

a vida do(a) agricultor(a) que decide usar o agrotóxico e seguir o pacote tecnológico da 

revolução verde: 

 
A agricultura convencional tem muitos custos entre eles roupas, 
defensivos, equipamentos etc. Os riscos à saúde é algo constante. Já na 
agricultura orgânica não se tem nada disso. Quando se mexe com defensivo 
agrícola existe uma sequência a ser respeitada, os produtores mais velhos 
por exemplo falam que usavam produtos químicos sem proteção nenhuma, 
se for juntar o histórico do manuseio desses produtos perceberíamos várias 
causas de doenças como o câncer. Os produtos químicos são acumulativos, 
através do muito contato com a pele é prejudicial a longo prazo. Quem quer 
usar defensivo tem que ter muita preocupação com a utilização correta 
dos equipamentos e dos defensivos, os efeitos desses químicos vão ser 
evidenciados lá na frente depois de uns 40 anos. 

 

Para esses agricultores que não tiveram a oportunidade de estudar e conhecer 

a agroecologia, o processo de envolvimento é mais delicado, demanda evitar julgamentos 

precipitados e o acolhimento nos mutirões. É na atividade diária, nas áreas de SAF, que esses 

atores irão decidir o caminho a percorrer. 

Os mutirões agroflorestais reuniram mais de 300 pessoas nos anos de 2013-2014, 

também, considerado o período mais seco dos últimos oitenta anos de monitoramento 

climático da região do Vale do Paraíba (TARGA; BATISTA, 2015). Participaram dessas 

atividades pessoas idosas, mulheres com filhos pequenos, neorrurais, pessoas que não 
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se falavam devido aos conflitos internos do assentamento, jovens em vias de evasão do campo, 

muitas pessoas da cidade (estudantes e educadores de cursos de tecnólogo de meio 

ambiente, consumidores que conheceram o trabalho em feiras livres) que fortaleceram 

o projeto Regeneração.  

 
O trabalho em mutirão rende muito mais do que se a pessoa mais velha 
como eu conseguiria fazê se estivesse trabalhando sozinha. As pessoas 
aprendem fazendo e compartilham os conhecimentos que trazem na vida 
do campo e os novos conhecimentos de outras pessoas (agricultora 
Diurene Paulino).  

 

Sobre a metodologia participativa dos mutirões, uma roda de apresentação com um 

café da manhã colaborativo caracteriza o acolhimento dos participantes. A atividade de campo 

se inicia com o estudo da paisagem no local da implantação ou de manejo agroflorestal, 

quase sempre com facilitadores que questionam o público sobre “O que ocorreu?”  ou 

“Por que ficou assim?” em relação aos solos, vegetação, água e outros atributos e processos 

naturais, como a análise da situação da regeneração natural que ocorre em determinada área 

(Quem pôs as sementes ali? De onde vieram?). Esse processo é importante para induzir 

os participantes a questionarem como tudo ocorreu, para entenderem os processos de 

formação da realidade agrária que os cerca e como subsídio para autonomia na tomada 

de decisão sobre a conversão agroflorestal das áreas de produção para, assim, redefinir 

o uso do solo no espaço geográfico. Ou seja, o objetivo nos mutirões não é formar tarefeiros, 

mas seres que questionam as coisas e buscam compreender a realidade a fim de se tornarem 

aptos a resolver os próprios problemas com a ajuda dos vizinhos e novas amizades que se 

formam nas atividades da Rede Agroflorestal. Ao final de cada atividade é servido um almoço 

com alimentos colhidos das próprias áreas de SAF (muitas PANC), seguindo-se de avaliação 

coletiva e partilha de impressões, atualização do calendário de atividades e levantamento 

das necessidades de auxílio para a estruturação de novo SAF. Ao final, realiza-se a troca 

de sementes, mudas e abraços.  

Após cerca de sete anos diversas áreas de SAF tornaram-se vitrines que inspiram 

outros assentados a iniciar a transição agroecológica. Um dos melhores exemplos é o núcleo 

de referência que engloba o Sítio Nossa Senhora Aparecida, dos agricultores Luciano Correia 

dos Reis, Ana e Gessi Braz dos Reis; e a área vizinha, o Sítio Ecológico de Valdir Martins e Maria 

Regiane Correia dos Reis (Figura 9). Esses lotes de reforma agrária funcionam como 

trampolins por estarem perto da reserva legal do assentamento. No lote situado entre 
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os dois sítios os(as) agricultores(as) ainda não aderiram aos mutirões, a vegetação pouco 

evoluiu e a área permanece em degradação inercial. No caso do Sítio Ecológico, este integra 

o Movimento de Agroflorestores de Inclusão Sintrópica (MAIS) recebendo incentivos para 

instalar uma sala de aula construída com métodos permaculturais para o ensino dos SAF. 

Os resultados positivos para a paisagem no assentamento Nova Esperança I, em virtude dos 

SAF e aumento da cobertura de mata atlântica, não é um fato isolado. Em outro assentamento 

na região norte fluminense, a conversão de áreas de monocultivo de cana-de-açúcar para SAF 

e a suspensão de queimadas levou ao aumento das áreas de preservação ambiental e Reserva 

Legal (LEITE et al., 2014; NUNES; SILVA, 2016). 

O engenheiro agrônomo Ceceo Chaves acompanhou as transformações que 

aconteceram no Assentamento Nova Esperança I desde o ano de 2012, nos mutirões da Rede 

Agroflorestal do Vale do Paraíba e, posteriormente, quando foi contratado para realizar 

ATER pelo IBS: 

 
Ajudei a desenhar o que seria hoje o projeto do SAF no Vale do Paraíba. 
O primeiro objetivo foi captar recurso para os SAF através do edital 
Microbacias do Governo do Estado; mas não conseguimos o recurso. Então, 
o projeto foi feito na raça mesmo, com os mutirões e contando com 
doações de sementes e ferramentas pela APTA de Pindamonhangaba e de 
outros produtores parceiros da Rede Agroflorestal. Formamos um coletivo 
e fizeram um calendário dos mutirões. No começo os mutirões foram nos 
Assentamentos Manoel Neto, em Taubaté; Olga Benário, em Tremembé; 
Nova Esperança I, em São José dos Campos; alguns produtores de Roseira, 
em Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista e Redenção.  
 

 
Figura 9A – Paisagem predominantemente herbácea no sítio Nossa Senhora Aparecida e sítio Ecológico 

no ano de 2010 
 

 
Fonte: Google Earth Pro (2020). 
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Figura 9B – Mudança na biogeografia com sistemas agroflorestais no sítio Nossa Senhora Aparecida e sítio 
Ecológico, no ano de 2020, enquanto o lote entre eles se mantém pouco produtivo com cobertura herbácea. 

 

 
 

Fonte: Google Earth Pro (2020). 

 

O trabalho dos integrantes da Rede Agroflorestal é voluntário, não há um caráter 

hierárquico, mas é ordenado com métodos da pesquisa cidadã. Ao longo dos anos 

formaram-se núcleos gestores de SAF em diversas localidades do Vale do Paraíba que 

facilitaram as conexões com a sociedade do entorno, tal como ocorre com os sítios 

Ecológico e N.S. Aparecida. A comunicação é realizada por meio da internet e o blog da 

Rede Agroflorestal é a principal fonte de registro das atividades, criado em setembro 

de 2012 e abastecido por colaboradores com textos revisados por pareceristas. Até agosto 

de 2020 foram 37 mil acessos, abrangendo diversos Estados brasileiros e países de 

diferentes continentes. 

A Rede Agroflorestal tem objetivos bem delineados de conectar os atores. Cada 

participante tem um papel importante. As pessoas se conectam e, por mais que apareçam 

dificuldades, a Rede Agroflorestal segue existindo. Qualquer pessoa que esteja interessada 

em conhecer e praticar a agrofloresta pode participar, conforme destaca Ceceo Chaves 

(2016, p. 66): 

 
Atores, como pesquisadores da APTA; e membros da Rede, como o Marcos 
(Marsicano), adotaram uma metodologia do Projeto Germinar, para mediação de 
conflitos e conciliação. E isso vem sendo sucesso no nosso trabalho. O nome do 
projeto no início era Regeneração: Religando o Homem à Natureza, para as 
pessoas voltarem os olhares para produção, ver que é possível viver da terra.  
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Daniela Ferreira, agricultora do MST, nos conta que: 

 
Antes da Rede, às vezes as pessoas ficavam acomodadas, e que a Rede 
possibilitou maior comprometimento entre as pessoas: tendo a Rede, além 
de trazer conhecimento técnico; que às vezes a pessoa não tem ou até tem, 
porque ouviu falar; conhece uma coisa ou outra e vai incrementando. 
A Rede mobiliza todo mundo, todo mundo vai porque faz parte da Rede, 
não porque é na casa de fulano ou porque beltrano que puxou.  

 

Uma das características de se medir a efetividade de uma tecnologia ou projeto 

é verificar se as ações são perenizadas pela comunidade. Esse quesito foi atendido e os atores 

locais tornaram-se agentes da transformação socioambiental que já ultrapassa as fronteiras 

do assentamento e do Vale do Paraíba, pois há cursos de longa duração no Sítio Ecológico 

que recebem pessoas de diversas regiões do Brasil e do exterior interessadas nos 

ensinamento de Valdir Martins e colaboradores, assim como na APTA em e em outras 

propriedades rurais do Vale do Paraíba. 

Para a pesquisadora da APTA, Drª Cristina Maria de Castro: 

 
Lição maior que tiro como profissional e como pessoa é que na natureza 
está tudo o que precisamos, basta olhar com “olhos de ver”, a sabedoria 
das plantas, dos sistemas, tudo ali está pronto para que possamos, com 
respeito, cultivar e ter alimentos saudáveis. E foi justamente através deste 
pequeno movimento, essa teia, essa rede, de permitir que o produtor se 
reconectasse a natureza que foi possível esse trabalho que acredito ficará 
para os assentados, seus filhos e futuras gerações por vir.  

 

Ao documentar a história vivida por esses atores e as transformações que estão 

sendo tecidas, este trabalho contribui como registro e valorização das pessoas do lugar, 

para o campo das ciências humanas e naturais. Como no relato de Maira Elizabete Vicente 

Gouveia (ATER do IBS): 

 

Não existe nenhum documento que prove esses benefícios do que 
estamos fazendo para sociedade. Os mutirões são importantes e 
precisam permanecer, até para empresa foi difícil à adesão ao SAF. Há 
necessidade de juntar as informações para mostrar para sociedade o que 
estamos fazendo, o que está acontecendo aqui. Nós plantamos o futuro, 
plantamos água, precisamos desses registros, a tendência do SAF é 
transformar as áreas de cultivo em uma floresta, mas que dali saia renda 
para essas pessoas que querem viver da terra. 
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No momento em que a história oral pensa no entrevistado não apenas como 

depoente, mas como colaborador, agente ativo de sua história, somos colocados em xeque 

pelos procedimentos a seguir. Ao transcrever as entrevistas o interesse é passar o que está 

gravado para o escrito, sem se contrapor aos discursos dos(as) entrevistados(as) ou 

remontar as histórias narradas. O que importa são as experiências de ordem objetiva e subjetiva 

nas narrativas das pessoas, as quais representariam para elas a verdade sobre si e sobre 

os espaços em que vivem (RIBEIRO, 2002). E sendo assim, quão transformador foram essas 

experiências na vida dos entrevistadores? No dia 13 de maio de 2016 foi o dia do primeiro 

mutirão de Anna Cláudia (entrevistadora): 

 

Foi no sítio da Rose. Conversei com diversas pessoas, acompanhei o 
plantio e fui embora com o mundo ampliado daquela nova realidade que 
pairava em minha frente. Foi ali que tive noção sobre o que realmente 
era a força da conexão de pessoas a fim de um objetivo comum. Depois 
dessa vieram diversas outras participações em mutirões, em cada um 
deles eu exercia uma função diferente – cozinha, separação de mudas 
e sementes, feitura de berços, plantio, relatório, etc. Em todas elas 
ocorreram o desenvolvimento da minha consciência e do meu potencial 
humano e agroecológico.  

 

Esta pesquisa registrou os resultados positivos das experiências agroecológicas no 

assentamento de reforma agrária Nova Esperança I a partir dos relatos dos(as) atores(as) 

que integram a Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba. A expansão das áreas de SAF está 

redefinindo o uso do solo e a paisagem. Políticas públicas precisam fortalecer a destinação 

da produção de alimentos saudáveis para a população urbana e viabilizar o pagamento por 

serviços ambientais (PSA) para os lotes com sistemas agroflorestais (DEVIDE et al., 2014). 

 
CONCLUSÃO 

 
O espaço geográfico foi modificado com os sistemas agroflorestais. Áreas de pastagens 

se transformam em moradas de dezenas de famílias que ressignificam a relação com 

o trabalho, transformam a terra degradada em solos férteis com mais justiça alimentar 

e nutricional, superando as dificuldades do percurso da formação de um assentamento. 

Os métodos participativos da Rede Agroflorestal do Vale do Paraíba utilizados nos 

mutirões modificam pessoas e paisagens, aproximam agricultores(as) e técnicos de ATER, 

rompe barreiras estruturais e fortalece a transição agroecológica na reforma agrária. 
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O conhecimento solidificado com a metodologia “aprender fazendo” e repassado 

de agricultor(a) para agricultor(a) a cada novo mutirão caracteriza a descentralização 

da informação e a perenidade do projeto de disseminação dos sistemas agroflorestais 

para a construção da reforma agrária sustentável.  
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