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RESUMO 

 

A região do Sinclinal Moeda, localizada na porção oeste do Quadrilátero Ferrífero, é alvo de 

conflitos socioambientais: de um lado, o interesse imobiliário e minerário que movimentam a 

economia dos municípios e do Estado; de outro, o interesse conservacionista motivado pela 

relevância ambiental, cultural e paisagística. Desde a década de 1980, áreas legalmente 

protegidas têm sido criadas por instituições governamentais e setores empresariais na tentativa 

de minimizar os efeitos adversos das mudanças ocasionadas pela dinâmica antrópica, 

sobretudo a fragmentação ambiental. Mas a criação destas áreas pode não ser suficiente para 

garantir a proteção ambiental da região de estudo. A inexistência ou a ineficiência de 

instrumentos de gestão ou de planejamento adequado do território pode resultar na 

fragmentação e no isolamento de áreas naturais e, consequentemente, ameaçar à conservação 

da biodiversidade local. Neste sentido, estudos de ecologia da paisagem têm contribuído com 

o planejamento integrado do território, pois permitem avaliar a dinâmica, a estrutura e a 

funcionalidade da paisagem em diferentes escalas. O problema norteador da pesquisa foi 

avaliar como as interferências antrópicas alteraram a paisagem da região do Sinclinal Moeda, 

tendo como referência os anos de 1984 e 2013. Foram criadas cinco classes temáticas que 

englobaram as atividades antrópicas em solo exposto e ocupação; as áreas naturais em 

vegetação densa e vegetação rarefeita; e a água para ambientes lênticos. Foram utilizadas 

técnicas específicas de Sistema de Informação Geográfica (SIG) para analisar a dinâmica da 

paisagem e relacioná-la com os conflitos de interesse citados; e aplicadas métricas da 

paisagem para quantificar as alterações estruturais dos remanescentes naturais entre os anos 

estudados e verificar possível conectividade entre os fragmentos existentes. Os resultados 

demostraram que embora o potencial econômico relacionado à mineração ainda seja 

proeminente, a ocupação antrópica na região foi o principal fator que causou a perda 

significativa de área da classe vegetação rarefeita. Já a classe vegetação densa evidenciou uma 

recuperação ambiental por apresentar aumento de área total entre os anos estudados. As 

métricas da paisagem revelaram, em geral, situações opostas das áreas naturais. A classe 

temática vegetação densa manteve fragmentos maiores e recuperou os fragmentos medianos, 

que apresentaram tendência de conectividade com formatos mais regulares e menos 

complexos e tornam-se menos susceptíveis ao efeito de borda. A classe vegetação rarefeita 

apresentou alto índice de fragmentação e seus remanescentes estão propensos a sofrer com o 

efeito de borda. Ainda assim, para ambas as classes há uma perspectiva de conectividade e 

manutenção da potencialidade paisagística da região do Sinclinal Moeda.  



 
 

ABSTRACT 

 

The Moeda Syncline region, located in the western portion of the ‘Quadrilatero Ferrifero’ is 

target of socio-environmental conflicts: on one side, there are real estate and mining interests 

which drive the economy of local cities and State; on the other, the preserving interest 

motivated by its environmental, cultural and landscape relevance. Since the 1980s, legally 

protected areas have been designated by government institutions and private sectors in an 

attempt to minimize the adverse effects of changes caused by anthropic influence, especially 

habitat fragmentation. Nevertheless, the designation of these areas may not be sufficient to 

guarantee the environmental protection of the region of study. The inexistence or inefficiency 

of land management tools or of adequate land-use planning may result in the fragmentation 

and isolation of natural areas and may consequently threaten preservation of local 

biodiversity. In this regard, landscape ecology studies have contributed to integrated land 

planning, for they allow the evaluation of land dynamics, structure and function at different 

scales. The guiding problem of this is study was the evaluation of how anthropic interferences 

have altered the landscape of the Moeda Syncline region, having the years of 1984 and 2013 

as reference. Five thematic groups were created which encompass anthropic activities on 

exposed soil and occupation; natural areas with dense vegetation and sparse vegetation; and 

water for lentic environments. Geographic Information System (GIS) techniques were applied 

to analyze land dynamics and correlate it to the conflict of interest above-mentioned; 

landscape metrics were applied to quantify structural alterations of the remaining natural 

environment between the years studied and to verify possible connection between existent 

fragments. Results showed that although the economic potential of mining is still prominent, 

anthropic occupation of the region was the main factor responsible for the significant loss of 

area with sparse vegetation. In turn, area with dense vegetation evidenced environmental 

restoration given that it presented an increase in its total area between the years studied. 

Generally, landscape metrics revealed natural areas in opposite situations. The thematic group 

of dense vegetation kept larger fragments and restored medium-sized fragments, which 

presented connectivity trends with more regular and less complex shapes, and become less 

vulnerable to edge effects. The group of sparse vegetation presented high levels of 

fragmentation and its remainder is likely to suffer from edge effects. Even so, for both groups, 

there is a prospect of connectivity and maintenance of the landscape potential of the Moeda 

Syncline region. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Desde os tempos coloniais, o Brasil é mundialmente conhecido por suas riquezas 

naturais. A interiorização da ocupação do país foi marcada pela descoberta de ouro e pedras 

preciosas em Minas Gerais, que atraiu grandes fluxos migratórios da população até então 

concentrada nas áreas litorâneas. Durante o Ciclo do Ouro, importantes cidades do estado 

foram fundadas e a mineração tornou-se a principal atividade econômica de Minas Gerais 

(ROESER e ROESER, 2010).  

Assim, a ocupação do território mineiro se concentrou na região centro-sul, hoje 

conhecida como Quadrilátero Ferrífero por suas significativas jazidas de minério de ferro, 

além de outras reservas minerais de interesse econômico. A exploração ferrífera tornou-se um 

dos pilares mais importantes da economia de Minas Gerais e do Brasil: abastece o segmento 

siderúrgico e o mercado de commodities nacional e internacional (MINAS GERAIS, 2009). 

Por isso, o Quadrilátero Ferrífero é considerado uma das províncias minerais mais 

importantes do Brasil e, pela proximidade com a capital mineira, continua sendo a região de 

maior concentração urbana do Estado. 

Os séculos de exploração mineral na região e a ocupação antrópica deixaram uma 

herança de degradação do meio ambiente vinculada à alteração da paisagem natural. A 

transformação do espaço natural e a formação de novas paisagens trazem como consequência 

a fragmentação da vegetação nativa que pode ocasionar danos ambientais, alguns 

considerados irreversíveis. A estrutura e a dinâmica de fragmentos nativos têm sido abordadas 

em estudos que envolvem a ecologia da paisagem. Embora o termo tenha surgido em 1938, 

Uezu e Junior (2012) destacam que esta ciência está em constante maturação, principalmente 

com o avanço das tecnologias dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). A análise da 

relação do padrão das paisagens com os processos ecológicos existentes podem – e devem – 

amparar ações voltadas para o planejamento e gestão integrada de territórios.  

O vetor sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte abriga um peculiar patrimônio 

paisagístico, muitas vezes considerado de valor inestimável por sua beleza cênica, com 

significativos remanescentes de Mata Atlântica, Cerrado e Campos Rupestres, associados aos 

recursos hídricos e sítios arqueológicos que resgatam a memória da ocupação humana em 

Minas Gerais. O Sinclinal
1
 Moeda, com cerca de 70.000 hectares (OLIVEIRA, 2012), está 

                                                           
1
 Sinclinal (syncline, synform): uma dobra côncava em que os componentes dos estratos superiores são mais 

recentes dos que os componentes dos estratos inferiores (tradução própria – “A Dictionary of Earth Sciences, 

2008). 
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localizado no vetor sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Além do grande número 

de minerações ativas, a área tornou-se um novo eixo para a ocupação urbana e tais atividades, 

juntas, podem representar uma ameaça à manutenção dos elementos naturais da paisagem, da 

biodiversidade associada e dos processos e serviços ecossistêmicos. 

Preservar a paisagem natural da área em estudo proporciona não apenas a conservação 

de espécies nativas, mas também a manutenção da identidade e da memória do povo mineiro. 

Os esforços conservacionistas tem motivado a criação de áreas legalmente protegidas na 

região desde a década de 1980, iniciadas com as Áreas de Proteção Especial (APEs) que 

visam proteger mananciais de água para abastecimento público. 

Nos tempos atuais existem outras áreas protegidas, tais como Área de Proteção 

Ambiental (APA), Parques, Estações Ecológicas, Monumento Natural, Reservas Biológicas, 

Reservas Naturais do Patrimônio Particular, dentre outros. Muitas delas ainda não possuem 

instrumentos de ordenação territorial e/ou existem apenas por meio de decretos de criação. A 

falta – ou ineficiência – de um planejamento adequado e de uma gestão integrada do território 

proporciona a geração de conflitos frente aos interesses distintos da região: mineração; 

expansão urbana; e preservação ambiental.  

Diante do exposto, percebe-se que o Sinclinal Moeda apresenta características 

ambientais evidenciadas por estudos acadêmicos e institucionais. A preocupação ambiental da 

região é relativamente recente e tem motivado crescente criação de áreas protegidas. Mas a 

função ecológica das áreas pode estar comprometida mediante as consequências da pressão 

antrópica, evidenciadas pela significativa expansão da mineração e da especulação 

imobiliária. 

O foco do presente trabalho envolve o Sinclinal Moeda e seu entorno da porção norte, 

nordeste e leste, onde abriga importantes remanescentes naturais. A região de estudo tem 

sofrido interferências antrópicas que podem comprometer a manutenção dos elementos 

naturais da paisagem e, consequentemente, os processos e funções biológicas associadas às 

espécies que habitam estes remanescentes.  

A pesquisa se baseou na hipótese de que a ausência ou a ineficiência de um 

planejamento adequado do território tem permitido drástica transformação dos elementos 

naturais da paisagem, que podem estar em processo de isolamento geográfico pela crescente 

pressão antrópica na região de estudo. Três perguntas nortearam a verificação desta hipótese: 

1- como a pressão antrópica tem alterado a paisagem natural da região de estudo?;  2- como 

os remanescentes de vegetação natural estão dispostos no território?; e 3- o padrão estrutural 
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destes remanescentes naturais proporciona condições favoráveis para a preservação da 

biodiversidade? 

Para responder as perguntas norteadoras, o objetivo geral da pesquisa foi avaliar a 

evolução da paisagem baseada nos remanescentes de vegetação natural, tendo como 

referência de análise os anos de 1984 – década considerada como um marco ambiental frente 

aos interesses conservacionistas – e 2013 – que representa a atualidade – e relacioná-la com as 

atividades antrópicas presentes na região do Sinclinal Moeda. Desta forma, foram aplicadas 

técnicas de SIG e de ecologia de paisagem para correlacionar a dinâmica e o aspecto 

estrutural do mosaico dos remanescentes naturais que compõem a região de estudo.  

Por meio da ecologia de paisagem foi verificado como os remanescentes de vegetação 

estão dispostos no território e se esta estrutura espacial existente proporciona condições 

favoráveis para manutenção do grau de naturalidade da região. Os objetivos propostos podem 

contribuir com o planejamento e a gestão integrada do território de uma área que apresenta 

não apenas expansão urbana e minerária evidentes, como também significativos 

remanescentes naturais que vêm sendo ameaçados por estas ações antropogênicas.  
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2 – OBJETIVOS  

 

Ao considerar que o grande número de minerações ativas e a formação de um novo 

eixo para a ocupação urbana podem representar uma ameaça à manutenção do grau de  

naturalidade da paisagem na região do Sinclinal Moeda, foram traçados os seguintes 

objetivos: 

 

2.1 – Objetivo Geral 

 

 Avaliar a evolução da paisagem baseada nos remanescentes de vegetação e sua relação 

com as atividades antrópicas na região do Sinclinal Moeda como contribuição para o 

planejamento sustentável do território. 

 

2.2 – Objetivos Específicos 

 

 Elaborar uma base cartográfica da cobertura do solo na região do Sinclinal Moeda a 

partir da classificação supervisionada de imagens de satélite Landsat para os anos de 

1984 e 2013; 

 

 Analisar a dinâmica da paisagem na região do Sinclinal Moeda entre os anos de 1984 

e 2013 e relacioná-la com os conflitos de interesse existentes na área de estudo; 

 

 Aplicar métricas de paisagem para analisar a estrutura da paisagem natural de acordo 

com a configuração dos remanescentes vegetacionais na região de estudo; 

 

 Apresentar áreas potenciais para conectividade paisagística de fragmentos naturais de 

modo a subsidiar estudos futuros para a conservação ambiental da região. 
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3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 – A Paisagem e o Planejamento Regional  

 

A paisagem é definida como um mosaico heterogêneo composto por unidades 

interativas delimitadas por sua área, forma e disposição espacial, em uma escala de 

observação de acordo com um observador (BÜRGI, HERSPERGER e SCHNEEBERGER, 

2004; METZGER, 1999, 2001; METZGER et al., 2007). Para Turner (2005), a definição 

abrangente da paisagem como uma área espacialmente heterogênea possibilita sua 

adaptabilidade em diferentes sistemas e aplicabilidade em diferentes escalas de interesse.  

De acordo com Bürgi, Hersperger e Schneerber (2004), uma característica inerente da 

paisagem é sua capacidade de se modificar em decorrência de influentes processos naturais e 

antrópicos ao longo do tempo. As alterações da paisagem e a fragmentação de hábitats são 

consideradas fatores-chave que causam significativa perda de espécies. Geralmente, a 

modificação da paisagem reduz a vegetação nativa e seus remanescentes são influenciados 

pelos processos originários da região modificada (FISCHER e LINDENMAYER, 2007).  

 Embora a alteração na paisagem possa ter origem natural, Haddad et al. (2015) e 

Rambaldi e Oliveira (2003) associam a fragmentação globalizada como consequência dos 

usos antropogênicos da terra, já disseminada em regiões de clima temperado e tem que 

aumentado de modo significativo em zonas tropicais. As intensas atividades antrópicas têm 

transformado a paisagem natural em fragmentos de hábitat cada vez menores, mais isolados e 

com áreas internas mais próximas da borda, em uma matriz que pode ser hostil para algumas 

espécies (HADDAD et al., 2015). 

Para quantificar o grau de fragmentação é preciso mensurar o padrão estrutural da 

paisagem. A maioria das medidas quantitativas se baseia em quatro efeitos principais: a 

redução no montante de hábitat e no tamanho do fragmento; o aumento no isolamento e no 

número de fragmentos (FAHRIG, 2003). Os efeitos da fragmentação são simultâneos e 

complexos, que podem persistir em uma escala temporal potencialmente longa. O período de 

latência entre a modificação e a estabilidade estrutural da paisagem atual pode gerar um 

débito ecológico. Esse débito é representado pela posterior eliminação de espécies sensíveis 

que ocasiona prejuízos na funcionalidade do ecossistema – por exemplo, perda de nutrientes e 

redução de decomposição causadas pela simplificação de cadeias alimentares (HADDAD et 

al., 2015; UEZU e JUNIOR, 2012). 
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  Conforme Uezu e Junior (2012), a redução da riqueza de espécies de um fragmento 

ocorre quando sua área total torna-se menor do que a área mínima necessária para a 

sobrevivência de populações locais. Segundo Metzger (1999) e McGarial (2004), a 

conectividade entre os fragmentos pode contribuir com a manutenção da riqueza de espécies 

ao facilitar o fluxo biológico dos organismos, na formação de corredores que passam a 

exercer a função de hábitat – temporário ou permanente.  

Além dos corredores, Baum et al. (2004) e Pellegrino et al. (2003) acrescentam os 

greenways e stepping stones como elementos potenciais que favorecem a conectividade de 

uma paisagem. Os greenways – ou corredores verdes urbanos – são elementos lineares que 

conectam “fragmentos verdes”. São considerados importantes em paisagens urbanas, pois 

permitem a manutenção da biodiversidade, principalmente no fluxo de espécies da avifauna e 

de sementes; a proteção de cursos d’água, com destaque na recuperação de áreas com 

interesse para drenagem; e a criação de espaços culturais, pois podem abrigar áreas de lazer 

durante o percurso da conectividade (PELLEGRINO et al.., 2003).  

Os stepping stones – ou trampolins ecológicos – são considerados por Baum et al. 

(2004) e Pellegrino et al. (2003) como pequenos fragmentos dispersos pela matriz que, 

embora não estejam ligados linearmente como os corredores, facilitam o fluxo de espécies e 

possibilitam a recolonização dos habitats naturais.  

 Ao mesmo tempo em que os corredores podem contribuir com conectividade da 

paisagem, eles também podem modificar as entradas de energia, nutrientes e de espécies e 

atuar como barreiras (McGARIAL, 2004). Segundo Metzger (1999), o isolamento reduz o 

potencial de imigração ou de recolonização e, de acordo com fenômenos multi-temporais, 

afetam a equitabilidade biológica (abundância relativa). Os baixos níveis de remanescentes 

nativos e a diminuição das taxas de imigração entre os fragmentos estão relacionados com os 

limiares de extinções de espécies (PÜTTKER et al., 2011). 

De acordo com Fischer e Lindenmayer (2007), o efeito cascata de extinção é mais 

propenso em paisagens fragmentadas com baixa conectividade e com intenso uso da terra, nos 

quais grupos inteiros de espécies funcionais podem ser perdidos. Haddad et al. (2015) 

apontam que a redução do tamanho do fragmento e o aumento proporcional da área de borda 

em florestas tropicais causaram alterações no ambiente físico e, por sua vez, motivaram a 

perda de árvores maiores e mais antigas e favoreceram o aumento de árvores pioneiras.  

Moraes et al. (2011) destacam que, nas paisagens fragmentadas, a configuração 

espacial e o grau de fragmentação podem contribuir para a manutenção da biodiversidade. Em 

uma matriz com menos de 30% de remanescentes nativos, a distância e a área dos fragmentos 
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vizinhos são parâmetros mais relevantes do que a perda de hábitat propriamente dita (UEZU e 

JUNIOR, 2012). Ainda assim, Haddad et al. (2015) destacam possíveis respostas evolutivas 

de espécies à fragmentação de hábitat, que podem influenciar a persistência das populações e 

a resiliência de ecossistemas alterados. 

 A criação de áreas protegidas tem sido utilizada como uma medida de conservação de 

remanescentes de vegetação nativa com significativas parcelas do patrimônio biológico 

mundial. Muitas vezes, a implantação destes espaços legalmente protegidos não considera as 

atividades antropogênicas ou o grau de uso antrópico da paisagem em uma escala espacial e 

funcional. Em longo prazo, como consequência dos efeitos da fragmentação, estes ambientes 

podem ter a manutenção da biodiversidade comprometida ou sofrer um isolamento completo 

na paisagem (HERRMANN, 2011; RAMBALDI e OLIVEIRA, 2003). 

Conforme Herrmann (2011), os ambientes protegidos abrangem apenas 11,5% da 

superfície terrestre, em contraste com os 83% correspondentes às atividades antrópicas. 

Diante o cenário de expansão humana, Herrmann (2011) e Muchailh et al. (2010) apontam o 

planejamento do uso do solo em paisagens fragmentadas como uma importante estratégia 

voltada para a proteção da biodiversidade. O planejamento regional visa garantir a 

conectividade de áreas ambientalmente relevantes, conservar sua estabilidade e manter sua 

funcionalidade, mesmo em regiões mais frágeis.  

A formação de corredores ecológicos é um dos instrumentos considerados mais 

eficazes no planejamento regional para aumentar a conectividade da paisagem. Assim como 

as métricas, os corredores podem ser estruturais ou funcionais. O primeiro relaciona a ligação 

dos remanescentes conforme sua configuração espacial; enquanto o segundo inclui a resposta 

comportamental dos organismos, sobretudo de espécies sensíveis. Embora os fatores físicos 

sejam determinantes para o deslocamento de espécies na paisagem, os corredores estruturais 

podem contribuir – mas não garantir – a conectividade funcional da paisagem (HERRMANN, 

2011; MUCHAILH et al., 2010). 

Herrmann (2011) ainda destaca as diferentes definições do termo ‘corredor ecológico’, 

principalmente entre o planejamento regional e a gestão ambiental. Sob a perspectiva do 

planejamento, um corredor ecológico busca integrar o mosaico da paisagem em grande escala, 

que inclui aspectos biológicos, sociais e econômicos. Porém, a perspectiva da gestão 

ambiental apresenta uma definição mais restritiva através de legislações específicas.  

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n
o
 009/1996 

define “corredor entre remanescentes” como uma faixa de cobertura vegetal com largura 

mínima de 100 metros, composta por vegetação primária em estágio médio e avançado de 
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regeneração que exerça função de hábitat ou de área de deslocamento da fauna para os 

remanescentes conectados. Posteriormente, a Lei n
o
 9985/2000 – conhecida como “Lei do 

SNUC” (Sistema Nacional de Unidade de Conservação) – foi um pouco mais abrangente, ao 

definir “corredores ecológicos” em seu artigo 2o como: 

 

porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 

conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da 

biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 

degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam  para 

sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades 

individuais (BRASIL, 2000). 

 

Já o Decreto n
o
 4340/2002 que regulamenta o SNUC refere-se ao termo “corredor 

ecológico” de forma mais ampla, embora Hermmann (2011) considere a definição pouco 

clara, onde fica subentendido que os corredores podem compreender outras áreas que não 

sejam Unidades de Conservação ou remanescentes nativos: “os corredores ecológicos, 

reconhecidos em ato do Ministério do Meio Ambiente, integram os mosaicos para fins de sua 

gestão” (BRASIL, 2002, art. 11
o
). 

Ainda que as legislações citadas possam ser consideradas como um avanço da 

proteção legal de áreas protegidas, da fauna e da flora, elas não abrangem as atividades 

antrópicas como parte do sistema ecológico. Ao incluir as atividades de manejo e sua 

interação no entorno dos fragmentos de hábitat (tais como os serviços ambientais, a 

configuração da paisagem, as comunidades humanas e as políticas públicas) torna-se possível 

preencher a lacuna existente entre o planejamento e a ecologia (LEITÃO e AHERN, 2002; 

RAMBALDI e OLIVEIRA, 2003). 

 Além da formação de corredores ecológicos, outras ferramentas vêm sendo aplicadas 

para auxiliar a conectividade de paisagens fragmentadas. Neste sentido, Minor e Urban 

(2007), Saura e Rubio (2010) e Tambosi, Silva e Rodrigues (2012) destacam a teoria dos 

grafos como uma recente estratégia do planejamento regional, que tem ganhado popularidade 

e proporcionado melhorias conceituais para embasar a tomada de decisão na gestão do 

território. Os grafos são representados por um conjunto de nós que indicam os fragmentos de 

hábitat cercados por áreas não-hábitat; a ligação entre dois nós sugerem uma conectividade 

funcional.   
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A teoria dos grafos está embasada na teoria de metapopulações
2
 e é uma ferramenta 

que tem subsidiado estudos recentes em ecologia de paisagem. Esta ferramenta oferece 

algoritmos para analisar a conectividade e a vulnerabilidade da paisagem, pois destacam os 

fragmentos-chave para a manutenção das conexões na região fragmentada.  A análise da 

paisagem é realizada a partir do cálculo das medidas de hábitat como indicadores de 

conectividade (MINOR e URBAN, 2007; SAURA e RUBIO, 2010).  

A seleção dos fragmentos está relacionada a três atributos essenciais: o tamanho, a 

qualidade e a conectividade. Cada espécie tem um tamanho mínimo de hábitat para 

sobreviver, por isso, fragmentos maiores são considerados importantes pois tendem a abrigar 

mais espécies do que pequenos fragmentos. A qualidade do fragmento é definida pelo tipo de 

vegetação ou o quão próximo está de atividades antrópicas ou de áreas não-hábitats que 

afetam a densidade e o sucesso reprodutivo de uma dada espécie. Por fim, a seleção de 

conectividade considera que os fragmentos conectados estão mais susceptíveis de serem 

ocupados – onde se aumenta a chance de recolonização de fragmentos menores (MINOR e 

URBAN, 2007). 

 Embora os grafos forneçam uma representação explícita de interações dos fragmentos, 

Saura e Rubio (2010) ponderam que eles são apenas uma estrutura de dados, nos quais os 

resultados obtidos serão diferentes conforme a variável qualidade. Caberá aos gestores e 

pesquisadores escolher o modelo mais representativo em relação à quantidade de dados 

necessários para elaborá-lo, uma vez que a análise da conectividade tem necessidades 

particulares e específicas. Conforme os autores, a questão-chave da teoria dos grafos não está 

em por que usá-los, mas sim em como medir a conectividade a partir da modelagem gerada.  

  

3.2 – Ecologia da Paisagem e Sistema de Informação Geográfica 

 

 O termo “ecologia da paisagem” (Landschaftsökologie) foi criado em 1938 por Carl 

Troll, biólogo e geógrafo alemão que, ao observar uma fotografia aérea, se inspirou em 

estudar a rede de causa e efeito entre as comunidades vivas e as condições ambientais da 

paisagem. Assim surgiu uma ciência que permite entender a interação entre a heterogeneidade 

espacial e os processos ecológicos, em uma convergência das ciências sociais e naturais 

(ALMEIDA, 2008; PELLEGRINO et al.., 2006; TURNER, 2005).  

                                                           
2
 Metapopulação: o conjunto de populações com distribuição descontínua em meio a áreas não propícias para a 

sobrevivência das espécies, mas que permitem a permuta entre elas (HERRMANN, 2011).  
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Os estudos em ecologia de paisagem seguem duas abordagens distintas: a abordagem 

antropocêntrica e geográfica e a abordagem ecológica. Na primeira, o foco é voltado para o 

ordenamento e o planejamento territorial. As unidades interativas que formam a paisagem são 

definidas por critérios fisionômicos que envolvem o uso e a ocupação do território, em geral, 

composto por grandes regiões que incluem os seres humanos e suas atividades. Esta 

abordagem reflete a forte tradição europeia, onde os efeitos das perturbações humanas 

tornaram-se evidentes depois de séculos das mais variadas atividades antrópicas (METZGER 

et al., 2007; SILVA, 2004; TURNER, 2005).  

A abordagem ecológica foi criada na década de 1980 como uma adaptação à teoria da 

biogeografia de ilhas
3
 e reflete tradições norte-americanas e australianas. Seu foco é o 

planejamento de reservas naturais em ambientes continentais voltadas para a conservação da 

biodiversidade e para o manejo dos recursos naturais.  As unidades interativas que formam a 

paisagem são diferentes tipos de hábitats submetidos a perturbações distintas de origem 

natural ou antrópica, em uma escala espaço-temporal definida pela espécie em estudo 

(METZGER, 2001; METZGER et al., 2007; TURNER, 2005). Neste sentido, Metzger et al. 

(2007) destaca que, sob a perspectiva do observador, os limites e constituintes da paisagem 

irão sofrer alterações conforme a especificidade do hábitat ou o requerimento por diferentes 

características abióticas: espera-se que espécies com menor capacidade de dispersão utilizem 

espaços mais restritos e vice-versa.  

 De acordo com Bürgi, Hersperger e Schneerber (2004) e Rezende (2011), os estudos 

de ecologia da paisagem se baseiam na análise de três características: estrutura, função e 

dinâmica. A estrutura envolve as relações espaciais das unidades interativas que compõem a 

paisagem; a função refere-se ao fluxo – ou à troca – existente entre estas unidades; e a 

dinâmica corresponde às mudanças ambientais da paisagem em um processo histórico. 

Forman (1995) considera que os princípios emergentes destes estudos envolvem 

principalmente as áreas da ecologia de ecossistemas, da biogeografia e da geografia física, a 

citar: a estrutura e função da paisagem; a diversidade biótica; o fluxo de espécies; a 

redistribuição de nutrientes; o fluxo de energia; a mudança e a estabilidade da paisagem.  

Tais princípios são aplicados na tentativa de resolver os problemas ambientais e 

sociais vinculados aos diversos usos da terra e, segundo Forman (1995), são passíveis a 

alterações conforme necessidade. Uezu e Junior (2012) complementam ao considerar a 

ecologia da paisagem, assim como a biologia da conservação, ciências em fase de maturação. 

                                                           
3
 A teoria prevê o equilíbrio dinâmico entre as taxas de extinção e de imigração que influenciam a riqueza de 

espécies conforme o tamanho e isolamento da área hábitat.   
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Para os autores, o conhecimento científico tem contribuído na tomada de decisões a fim de 

evitar perdas do patrimônio natural e dos serviços ecossistêmicos.  

 O padrão estrutural que constitui uma paisagem é um dos fatores determinantes para 

os fluxos funcionais e a detecção de mudanças ambientais ao longo do tempo. Para 

representar sua extensão e configuração utiliza-se um modelo prático e bem difundido 

constituído por manchas, corredores e matriz (FORMAN, 1995; McGARIAL, 2004). De 

acordo com McGarial (2004) e Rezende (2011), as manchas – também denominadas como 

fragmentos – são áreas homólogas encontradas na matriz de forma restrita. Os fragmentos são 

áreas dinâmicas, pois sua variação espacial e temporal será determinada de acordo com cada 

organismo.  

Os corredores são estruturas lineares que ligam dois ou mais fragmentos que estejam 

dispersos na matriz, que é a unidade dominante da paisagem representada por uma vasta área 

heterogênea onde estão inseridos os fragmentos e corredores. Os constituintes da matriz irão 

variar ao longo do tempo e serão determinados pelo investigador: uma floresta nativa pode 

representar a matriz em um ambiente natural ou se tornar fragmentos e corredores em uma 

paisagem fragmentada (McGARIAL, 2004; REZENDE, 2011). Metzger (1999) destaca que a 

matriz contém uma série de unidades não-hábitats que interferem nas condições de 

sobrevivência das espécies. Muitas vezes, estas unidades são fontes de perturbação que 

favorecem a predominância de espécies generalistas, predadoras ou invasoras, consideradas 

uma ameaça à biodiversidade.  

Mudanças no padrão estrutural da paisagem podem desencadear alterações em sua 

funcionalidade. A descrição quantitativa da heterogeneidade espacial é um pré-requisito nos 

estudos de ecologia da paisagem, que têm desenvolvido métricas – ou índices – específicas 

para compreender e elucidar as relações entre o padrão espacial e os processos ecológicos 

(LEITÃO e AHERN, 2002; TURNER, 2005). As métricas são aplicadas em informações 

sobre o espaço geográfico, principalmente mapas de cobertura vegetal ou de uso e ocupação 

do solo (ALMEIDA, 2008; REZENDE, 2011). Segundo Câmara e Monteiro (2001), Silva e 

Silva (2011), o avanço tecnológico na segunda metade do século XX permitiu a digitalização 

de informações georreferenciadas. Neste sentido, os autores destacam que as técnicas 

utilizadas pelo Sistema de Informações Geográficas (SIG) garantem o armazenamento de 

dados espaciais e sua representação computacional.  

Para Câmara e Monteiro (2001) e Profeta (2015), o sensoriamento remoto é uma das 

ferramentas do SIG que contribuem com as ciências que estudam fenômenos naturais e 

urbanos. Esta ferramenta utiliza sensores e outros equipamentos aéreos e espaciais que 
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registram o ambiente terrestre a partir da transmissão de radiação eletromagnética. Nas várias 

aplicações do sensoriamento remoto, a utilização de imagens de satélites se tornou trivial. 

Como os satélites de recursos terrestres se deslocam na mesma velocidade da Terra em 

relação ao sol, sua passagem em um ponto ocorrerá em mesmo horário local com condições 

de luminosidade aproximadas, que garantirão uma visão sinóptica e multi-temporal do 

ambiente e de suas transformações (FLORENZANO, 2002).  

Silva e Silva (2011) e Uezu e Junior (2012) enfatizam a utilização do SIG e do 

sensoriamento remoto para elaborar mapas temáticos com diversas informações sobrepostas. 

O cruzamento dos dados viabiliza o monitoramento de mudanças ambientais e, através da 

modelagem de uso e ocupação do solo, permite priorizar áreas para a conservação em nível 

local, regional e global. Assim, a ecologia da paisagem tem proporcionado importantes 

subsídios voltados para um planejamento integrado na gestão de paisagens naturais e 

antrópicas (TURNER, 2005; UEZU e JUNIOR, 2012). 

 

3.2.1 – Métricas da Paisagem 

 

De acordo com McGarial (2012) e Rezende (2011), métricas da paisagem são 

algoritmos que quantificam características específicas aplicadas em nível do fragmento 

isolado, das classes de fragmentos ou em toda a extensão da paisagem. Leitão e Ahern (2002), 

McGarial (2012) e Turner (2005) destacam a composição e a configuração da paisagem como 

os dois componentes básicos mensurados pelas métricas. A composição está associada com a 

variedade e a abundância dos tipos de fragmentos, sem considerar seus aspectos espaciais. Já 

a configuração caracteriza o arranjo espacial dos fragmentos, como posição, geometria e 

localização geográfica (LEITÃO e AHERN, 2002; McGARIAL, 2012; TURNER, 2005). 

As métricas podem ser classificadas conforme a abordagem do estudo: métricas 

estruturais caracterizam a paisagem em uma abordagem geográfica e métricas funcionais em 

uma abordagem biológica. Conforme McGarial (2012), as métricas estruturais estimam a 

composição e a configuração da paisagem sem referenciar um processo ecológico específico; 

enquanto métricas funcionais mesuram, especificamente, a função da paisagem sob a 

perspectiva do organismo ou do processo ecológico que está em observação.  

O autor exemplifica a diferença entre as duas métricas a partir do cálculo da distância 

média do vizinho mais próximo: nas estruturais, a distância é estabelecida entre amostras 

vizinhas de mesma classe, em um modelo de conexão binária onde o restante da paisagem é 

ignorado. Já as funcionais consideram os coeficientes de permeabilidade atribuídos para cada 
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tipo de fragmento conforme o movimento da espécie ou do processo ecológico em estudo 

(McGARIAL, 2012).  

 Dentre o vasto número de métricas existentes, Rezende (2011) destaca as métricas de 

área e tamanho como importantes ferramentas para compreender a estrutura da paisagem, uma 

vez que a riqueza de espécies está relacionada com a área de hábitat existente. Via de regra, 

quanto maior o fragmento, maior será a biodiversidade da área, que sofrerá menos com o 

efeito de borda (METZGER, 1999; MORAES et al., 2012; REZENDE, 2011; UEZU e 

JUNIOR, 2012). Conforme Almeida (2008) e Juvanhol (2001), pequenos fragmentos 

geralmente não recebem relevância ambiental adequada e, sem manejo, são eliminados da 

paisagem. No entanto, os autores destacam que os pequenos fragmentos podem auxiliar na 

funcionalidade da paisagem quando exercem o papel de stepping stones. 

A transformação da paisagem em fragmentos menores está associada à fragmentação 

de hábitat. As métricas de forma e de borda são utilizadas para mensurar a fragmentação, pois 

o efeito de borda está diretamente relacionado com o formato de um fragmento. As formas 

circulares são consideradas ideais, em que a relação perímetro-área é reduzida e o centro do 

fragmento fica protegido dos efeitos da matriz por estar mais distante da borda do que em 

formatos alongados ou muito irregulares (ALMEIDA, 2008; FAHRIG, 2003; HARGIS, 

BISSONETTE e DAVID, 1998).  

Herrmann, Rodrigues e Lima (2005) exemplificam a relação perímetro-área: para 

fragmentos quadrados com borda de 100 metros, aqueles menores que um hectare sofrerão 

impacto total do efeito de borda em sua área, os com 10 hectares terão 90% da sua área total 

atingida, os com 100 hectares sofrerão com impacto em 35% de sua área e os com 1.000 terão 

mais de 10% de área total impactada. 

De acordo com Metzger e Muller (1996), a borda determina a transição entre o interior 

de um fragmento com outra unidade da paisagem da matriz. Para aplicação da métrica de área 

núcleo é preciso definir a borda necessária para a proteção dos efeitos advindos da matriz – ou 

os efeitos de borda. Para Rodrigues (1998), os estudos sobre efeito de borda seguem duas 

premissas: a multiplicidade da largura das bordas, já que não se pode definir uma largura 

única; e a monotonicidade de efeito, que será menor à medida que se distanciar da borda, 

sendo esta tendência aplicada para os aspectos bióticos e abióticos.  

A fragmentação da paisagem resulta em uma série de fragmentos que podem estar 

mais ou menos isolados em uma matriz e ocasionar a formação de barreiras, sejam elas 

naturais ou antrópicas. Estes fragmentos podem sofrer com a modificação das inter-relações 

ecológicas da nova paisagem, onde aqueles mais isolados tendem a impedir a dispersão da 
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fauna e da flora (JAEGER, 2000). O autor considera que a fragmentação, por ser um processo 

que resulta no rompimento da conectividade ecológica, deve ser caracterizada não apenas pelo 

estado estrutural da paisagem, como também no conhecimento das relações entre as ligações 

estruturais e funcionais.  

 As métricas de subdivisão são destacadas por Saura (2002) e Jaeger (2000) por se 

basearem na capacidade de dois animais se encontrarem através dos fragmentos de uma 

mesma classe quando colocados em duas posições aleatórias na paisagem. O tamanho das 

áreas dos fragmentos conectados e a acessibilidade destas áreas são fatores que influenciam a 

extinção de espécies. Estes fatores atuam como pré-condição para a sobrevivência de uma 

população, pois estão inversamente correlacionados com a evolução da fragmentação de 

hábitat e a separação de subpopulações em uma metapopulação (JAEGER, 2000).    

As classes de cobertura terrestre de um mapa, quando esparsas e fragmentadas, podem 

influenciar no comportamento das métricas da paisagem. Em geral, o menor detalhamento do 

mapa final – expresso pela unidade de mapeamento mínima – implica em uma maior chance 

de subestimar a diversidade da paisagem e superestimar sua fragmentação ambiental 

(SAURA, 2002). Neste sentido, o autor destaca as métricas de subdivisão como vantajosas 

sob as demais. Além de procederem de uma medida de fragmentação e permitirem a relação 

ecológica entre os fragmentos, elas também apresentam baixa sensibilidade a mudanças 

ocasionadas pela unidade de mapeamento mínima e, por isso, são consideradas adequadas 

para comparar a fragmentação de dados paisagem com diferentes detalhamentos. 

 A representação da conexão entre os fragmentos de uma paisagem pode ser modelada 

através da utilização do Índice Integral de Conectividade (IIC). Esta métrica é embasada no 

conceito da Teoria dos Grafos (ver item 3.2), onde os fragmentos são representados por nós e 

a ligação entre eles sugerem a conectividade estrutural e funcional.  

De acordo com Baranyi et al. (2011), os modelos de rede têm sido utilizados para 

avaliar os elementos da paisagem e relacioná-los com a conectividade ecológica. A aplicação 

de métricas para mensurar as estruturas e a disponibilidade de hábitats são duas abordagens 

recentes e complementares na análise da conectividade da paisagem. Avaliar a conectividade 

nesta perspectiva torna-se importante para compreender a ecologia de paisagens e proporciona 

melhorias conceituais na tomada de decisão do planejamento conservacionista 

(ZIOLKOWSKA et al., 2014; SAURA e RUBIO, 2010).  

A questão-chave do planejamento conservacionista relaciona-se em como a estrutura 

da paisagem influencia a conectividade. A maioria dos modelos é baseada em uma 

representação de fragmentos e mosaicos, onde a conectividade dos habitats naturais 
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remanescentes é estabelecida através de uma matriz, que pode ser mais ou menos permeável 

(BARANYI et al., 2011; ZIOLKOWSKA et al., 2014).  

Ziolkowska et al. (2014) destacam que em uma hipótese simplista, a matriz é 

considerada homogênea em termos de influência sobre o movimento das espécies entre os 

fragmentos de hábitat. Esta abordagem é comum em avaliações de larga escala ou em estudos 

iniciais de conectividade, considerada mais parcimoniosa por não envolver as respostas das 

espécies a diferentes elementos da matriz. No entanto, os autores ressalvam que na realidade a 

matriz é heterogênea e sua composição influencia a capacidade de dispersão de uma 

determinada espécie, que terá exigências de hábitat distintas. 

 A partir das métricas citadas será analisada a paisagem da região do Sinclinal Moeda, 

inserida na porção oeste do Quadrilátero Ferrífero. A proximidade com o centro urbano da 

capital mineira e municípios adjacentes, assim como sua relevância econômica pelas riquezas 

minerais, tem influenciado a alteração da paisagem e causado a crescente fragmentação dos 

ambientes naturais. 
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4 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 – Caracterização da área de estudo 

 

No centro-sul de Minas Gerais, a região internacionalmente conhecida como 

Quadrilátero Ferrífero (QF) destaca-se por sua relevância econômica e ambiental, alvo de 

conflitos de interesse entre as atividades minerárias, a ocupação urbana e as ações 

conservacionistas (MINAS GERAIS, 2009).  

De acordo com Roeser e Roeser (2010), as atividades minerárias no QF tiveram início 

após a descoberta de minerais metálicos e pedras preciosas pelos bandeirantes, no final do 

século XVII.  A extração dos minérios, na época destacada pela significativa presença de 

ouro, estimulou a migração de pessoas para o interior do país. Já nas décadas de 1960 e 1970, 

o QF ficou conhecido por abrigar uma das maiores jazidas de ferro do Brasil. Atualmente a 

região sofre forte pressão de mercados compradores de commodities minerais por possuir 

áreas promissoras para pesquisas que visam assegurar fontes de suprimento dos mercados 

nacional e internacional (MINAS GERAIS, 2009).  

Para Ruchkys (2007), além da relevância econômica, o QF também apresenta grande 

valor didático-educativo para as geociências, cujo potencial é destacado pelos aspectos 

litoestratigráficos e estruturais. Em termos da litoestratigrafia, a autora considera que a 

diversidade mineralógica e litológica da região permite abordar as características das rochas, 

seus ciclos e seus diferentes graus de metamorfismo; enquanto as feições estruturais são 

destacadas pelos sinclinais e anticlinais caracterizados por seus contrastes bruscos na 

topografia causados pela movimentação tectônica. 

O interesse de conservação do Quadrilátero Ferrífero é embasado por expressivos 

atributos culturais e naturais caracterizados pela presença de campos ferruginosos, sítios 

paleontológicos e históricos, remanescentes de mata nativa, endemismos e potencial hídrico. 

Estes atributos ainda estão inseridos na zona de transição dos biomas hotspots Mata Atlântica 

e Cerrado, motivo pelo qual é avaliada por sua “importância biológica especial” 

(DRUMMOND et al.., 2005; JACOBI e CARMO, 2008; SOUZA, 2006). De acordo com 

Jacobi e Carmo (2008) e Ruchkys (2007), esta importância está condicionada, principalmente, 

à presença de campos ferruginosos, uma das fisionomias mais representativas nas cangas que 

recobrem importantes depósitos de minério de ferro.  

Jacobi e Carmo (2008) destacam que os campos ferruginosos no QF constituem um 

ambiente peculiar, composto por heterogeneidade da paisagem que integra um mosaico 
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definido pela topografia, litologia, clima e altitude. Esta fisionomia pode se apresentar 

naturalmente fragmentada ou formar uma espessa couraça; em ambos os casos, com a 

ocorrência de fisionomias campestres. Os campos ferruginosos estão entre os ecossistemas 

mais ameaçados no Estado e, devido ao difícil acesso a estes ambientes, os estudos florísticos 

permanecem incipientes (JACOBI e CARMO, 2008; RUCHKYS, 2007; VIANA e 

LOMBARDI, 2007).  

O Sinclinal Moeda está inserido na porção oeste do Quadrilátero Ferrífero (Figura 

4.1), delimitado a oeste pela Serra da Moeda, a leste pela Serra das Serrinhas, encontrando-se 

a norte com a Serra do Curral. Embora sua abrangência compreenda parte dos municípios de 

Belo Horizonte, Belo Vale, Brumadinho, Congonhas, Ibirité, Itabirito, Moeda, Nova Lima, 

Ouro Preto e Rio Acima, optou-se neste trabalho enfatizar não apenas a região estrutural do 

Sinclinal, mas também seu entorno nas porções norte, nordeste e leste, em uma área total de 

113.000 hectares. A região é limítrofe entre a capital mineira e Nova Lima, que recebe 

destaque por abrigar significativos remanescentes de vegetação nativa e, simultaneamente, a 

população urbana da Região Metropolitana de Belo Horizonte.  

 

Figura 4.1 – Contextualização da área de estudo (em vermelho) com o Quadrilátero Ferrífero 

(em amarelo) 

  

Fonte: Adaptado de CODEMIG (2014) e MIRANDA (2005). 



29 

 

O ambiente altimontano do Sinclinal Moeda a partir da cota altitudinal de 1.100 

metros corresponde a uma área de 70.000 hectares (OLIVEIRA, 2012). De acordo com 

Medina, Dantas e Saadi (2005), a configuração morfológica do Sinclinal Moeda é composta 

pelo platô do interior e suas abas externas, com altitudes entre 1.500 e 1.600 metros, onde 

pode ocorrer incidência de cangas. Conforme os autores, as abas externas são sustentadas por 

quartzitos da Formação Moeda (Grupo Caraça) e itabiritos da Formação Cauê. Tais rochas 

são capazes de armazenar água no subsolo e formam um importante reservatório de água 

subterrânea das bacias do Rio das Velhas e Paraopeba. 

Particularmente na Serra da Moeda, o valor ambiental é representado pelos recursos 

hídricos, endemismo e importância ecológica. Ela atua como divisor de águas das bacias dos 

Rios das Velhas e Paraopeba, além de abrigar mananciais de água superficiais e subterrâneos. 

A serra também abriga espécies endêmicas e ameaçadas da fauna e flora, embora os estudos 

biológicos sejam considerados escassos. Sob o aspecto cultural, a quantidade de sítios 

arqueológicos e vestígios materiais testemunham o processo evolutivo da sociedade mineira, 

considerada como paisagem cultural contínua. A paisagem é representada por campos limpos 

com gramíneas, vegetação rupestre e matas de encosta e de fundos de vale que abrigam 

espécies endêmicas de fauna e flora (MINAS GERAIS, 2009).  

Jacobi e Carmo (2008) apontam que o mosaico heterogêneo da paisagem no 

Quadrilátero Ferrífero pode ser ilustrado em apenas um km
2
 da Serra da Moeda, onde é 

possível encontrar floresta estacional semidecidual, matas ripárias, florestas montanas ou 

“capões de altitude”, campo cerrado, cerrado sensu stricto, campos rupestres quartzíticos, 

graníticos e campos rupestres ferruginosos. 

 

4.1.1 – Áreas Legalmente Protegidas na região de estudo  

 

 A preocupação com a preservação ambiental no Sinclinal Moeda tem origem em 

meados dos anos 1980. Na época, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) iniciou um 

movimento para a criação de ambientes específicos que protegessem os mananciais 

responsáveis pelo abastecimento de água da região sul de Belo Horizonte, sendo declarados 

como Áreas de Proteção Especial – APEs
4
 (PEIXOTO, 2004). Ainda de acordo com a autora, 

as APEs ficaram isoladas entre si até 1994, quando foram absorvidas com a criação da Área 

                                                           
4
 Classificação baseada na Lei Federal n

o
 6.766/79, que define o parcelamento do solo urbano. 
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de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o Parque Estadual da 

Serra do Rola Moça e a Estação Ecológica de Fechos.  

 O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), instituído pela 

Lei Federal n
o
 9985/2000, dividiu as Unidades de Conservação em dois grupos: Proteção 

Integral e Uso Sustentável. As áreas protegidas criadas antes da Lei se enquadraram de acordo 

com as categorias de manejo de cada grupo. As Áreas de Proteção Ambiental pertencem ao 

grupo de Uso Sustentável; Parques e Estações Ecológicas, ao grupo de Proteção Integral. 

Contudo, as Áreas de Proteção Especial não foram previstas pelo SNUC, nas quais 

permanecem à margem da lei e dos benefícios que ela proporciona (BRASIL, 2000; 

EUCLYDES, 2009). 

Assim como a APE, o Tombamento também não foi contemplado pelo SNUC. De 

acordo com o Decreto-Lei 25/37, são tombados os monumentos ou áreas naturais de valor 

histórico, arqueológico, turístico ou científico cuja conservação é de interesse público 

(BRASIL, 1937). Neste sentido, destaca-se o tombamento provisório do Conjunto Histórico e 

Paisagístico da Serra da Calçada, localizada na porção norte do Sinclinal Moeda, deliberado 

pelo Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP) em 2008, pelo processo CONEP 

003/2008 (MINAS GERAIS, 2009).  

Estudos elaborados pelo Instituto Estadual do Patrimônio Artístico e Histórico de 

Minas Gerais (IEPHA, 2008 apud MINAS GERAIS, 2009) revelam que os aspectos do 

conjunto preservados são o somatório dos valores que compõem a beleza cênica da paisagem 

natural, a memória arqueológica impregnada na formação rochosa e a inserção antrópica ao 

longo dos anos no testemunho da ocupação mineira. 

A Área de Proteção Ambiental Sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte (APA 

SUL RMBH), criada pelo Decreto Estadual nº 35.624/1994
5
, tem como objetivos principais 

proteger e conservar os sistemas naturais essenciais à biodiversidade, especialmente os 

recursos hídricos necessários ao abastecimento de água da população no vetor sul de Belo 

Horizonte e áreas adjacentes. O Decreto previa, em um prazo de 18 meses, a elaboração do 

Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) para implantação da APA SUL (MINAS GERAIS, 

1994).  

O ZEE é previsto pelo SNUC como um instrumento de gestão que indica zonas em 

que as atividades devem ser encorajadas ou restringidas, de modo a garantir o 

                                                           
5
 Consolidada pela Lei Estadual nº 13.960/2001, a APA SUL RMBH tem cerca de 164.000 hectares e contempla 

parte dos municípios de Barão de Cocais, Belo Horizonte, Brumadinho, Caeté, Catas Altas, Ibirité, Itabirito, 

Mário Campos, Nova Lima, Raposos, Sarzedo, Santa Barbara e a totalidade do município de Rio Acima. 
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desenvolvimento sustentável. No entanto, a elaboração do ZEE na APA SUL, que tem como 

pressuposto regular o uso e a ocupação do solo para disciplinar as forças mercadológicas e 

minimizar seus impactos, não foi consolidada e ainda é alvo de polêmica frente aos interesses 

distintos (BRASIL, 2000; FREITAS, 2004). 

O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, instituído pelo Decreto Estadual n
o
 

36071/94, está localizado na junção das megaestruturas geomorfológicas que constituem as 

Serras do Curral e da Moeda. Com aproximadamente 4.000 hectares, o terceiro maior parque 

urbano do país tem sua proteção comprometida frente à dinâmica que se estabelece em seu 

entorno: pressões das atividades mineradoras, expansão urbana desordenada, frequentes 

incêndios florestais, coleta ilícita de espécimes da flora, captura e atropelamento da fauna 

silvestre (PEIXOTO, 2004).  

A Estação Ecológica de Fechos, criada pelo Decreto Estadual n
o
 36.073/94, possui 

gestão compartilhada com o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. Estas UCs, situadas 

parcialmente na porção nordeste do Sinclinal Moeda e inseridas na APA SUL RMBH, 

abrigam mananciais de abastecimento urbano, possuem beleza cênica exuberante, fauna e 

flora endêmicas, e os biomas hotspots Mata Atlântica e Cerrado, o que as torna essencial para 

qualidade da conservação ambiental no Estado (MINAS GERAIS, 2007).  

A tentativa de preservação ambiental do Sinclinal Moeda motivou a criação de outras 

Unidades de Conservação. Oliveira (2012) cita em seu trabalho a existência do Monumento 

Natural da Serra da Moeda, da Estação Ecológica de Arêdes e de quatro Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural (RPPNs), que são propriedades de empresas mineradoras locais. 

Porém, no trabalho da autora não foi abordado outras áreas legalmente protegidas ou 

reconhecidas como patrimônio natural. 

Neste sentido, assim como as Unidades de Conservação, as Áreas de Preservação 

Permanente (APPs) também objetivam manter o equilíbrio ambiental de uma região e 

asseguram a proteção dos recursos naturais. De acordo com o artigo 3
o
 do novo Código 

Florestal (Lei n
o
 12.651/2012), APP é uma 

  

área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental 

de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 2012).  
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A lei prevê a preservação de faixas marginais de cursos d’água natural em qualquer 

largura, perene ou intermitente, com exceção dos efêmeros; de áreas no entorno de nascentes 

em qualquer topografia; de encostas com declividade superior a 45
o
 equivalente a 100% na 

linha de maior declive; e no topo de morros, montanhas e serras. Todos os quesitos 

apresentados são encontrados na região do Sinclinal Moeda, o que teoricamente garante a 

proteção ambiental de quase a totalidade da região de estudo. 

 O patrimônio geológico do Quadrilátero Ferrífero, embora não seja protegido sob o 

âmbito legal, tem motivado estudos e ações para sua geoconservação. Ruchks (2007) sugeriu 

em seus estudos a criação de um geoparque na região como forma de impulsionar o 

desenvolvimento sustentável e valorizar as características do território, destacada 

principalmente por sua vocação mineral. m geoparque representa uma área geográfica 

reconhecida internacionalmente pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 

e Cultura (UNESCO) que permite a preservação do patrimônio geológico através da educação 

sobre o valor patrimonial das rochas, fósseis, minerais, relevo e paisagens (RUCHKS, 2007). 

 

4.2 – Procedimentos metodológicos 

 

 O trabalho foi dividido em três etapas que necessitaram de investigação metodológica 

específica: a elaboração da base cartográfica, a avaliação da dinâmica e análise do aspecto 

estrutural da região de estudo, sendo as duas últimas correspondentes à análise da paisagem. 

O software ArcGIS® 10.0 foi utilizado durante a execução de todas as etapas citadas, sendo 

necessárias algumas ferramentas específicas das extensões Spatial Analyst, V-Late (Vector-

based Landscape Analysis) e do programa Conefor Sensinode 2.2. 

 A base cartográfica envolveu técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto 

que permitiram cruzar as informações espaciais levantadas para criação de mapas temáticos. 

A partir dos mapas, foi realizada análise da paisagem na região conforme o período temporal 

definido: para a dinâmica utilizou-se técnicas de SIG para comparar todos os elementos da 

paisagem (classes temáticas), entre 1984 e 2013; para o aspecto estrutural, foram aplicadas 

métricas de área, tamanho, forma, borda, área núcleo, subdivisão e de conectividade 

fundamentadas nos preceitos da ecologia de paisagem.  
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4.2.1 – Base Cartográfica 

 

A primeira fase desta etapa envolveu a escolha das imagens de satélite de acordo com 

o período temporal em que elas foram geradas e com as resoluções temporais e espectrais. De 

acordo com Silva (2004), resolução temporal é o intervalo de observação de uma mesma área 

ocasionado pela passagem do satélite. Já resolução espectral refere-se à formação da imagem 

de acordo com a quantidade de bandas espectrais definidas pela largura do intervalo de 

comprimento de onda: “quanto maior o número de bandas e menor a largura do intervalo, 

maior é a resolução espectral de um sensor” (SILVA, 2004).   

Neste sentido, duas imagens foram selecionadas: uma gerada em 06/06/1984, que 

neste trabalho representou a década em que se iniciaram ações voltadas para a criação de 

ambientes legalmente protegidos na região de estudo; e a outra gerada em 05/05/2013, que 

representa a atualidade. As imagens foram diobtidas pelos os satélites Landsat-5 sensor TM 

(Thematic Mapper) e Landsat-8 sensores OLI e TIRS (Operational Land Imager e Thermal 

InfraRed Sensor), adquiridos gratuitamente nos sites do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE – http://www.dgi.inpe.br/CDSR/) e Earth Explorer da U.S. Geological 

Survey, (http://earthexplorer.usgs.gov/), respectivamente. 

Para a seleção das imagens considerou-se a melhor visibilidade proporcionada pela 

ausência de nuvens e a passagem dos satélites no período do ano mais semelhante possível. 

Embora sejam satélites e sensores diferentes, ambas as imagens possuem resolução espacial 

de 30 metros e resolução temporal de 16 dias. Embora a imagem Landsat-8 disponibilize a 

banda pancromática com resolução espacial de 15 metros, optou-se em não utilizar esta 

ferramenta para seguir o mesmo critério metodológico das duas imagens adotadas. 

A composição RGB (Red, Green, Blue) garante o colorido das imagens de acordo com 

o intervalo espectral das bandas utilizadas. Os satélites Landsat-5 (L-5) e Landsat-8 (L-8) 

apresentam características diferentes que devem ser consideradas ao realizar a composição 

RGB, como pode ser visualizado na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 – Características espectrais dos instrumentos imageadores dos satélites Landsat-5 

(L-5) e Landsat-8 (L-8) com composições RGB e resultados. 

BANDA 

INTERVALO 

ESPECTRAL (μm) 

RESOLUÇÃO 

ESPACIAL (m) 

COMPOSIÇÃO 

RGB RESULTADO 

L-5 L-8 L-5 L-8 L-5 L-8 

1 0,45 - 0,52 0,43 - 0,45 30 30    

2 0,52 - 0,60 0,45 - 0,51 30 30 4, 3, 2 5,4,3 Infravermelho 

3 0,63 - 0,69 0,53 - 0,59 30 30    

4 0,76 - 0,90 0,64 - 0,67 30 30 3, 2, 1 4,3,2 Cor Natural 

5 1,55 - 1,75 0,85 - 0,88 30 30    

6 10,40 - 12,50 1,57 - 1,65 120 30 5, 4, 3 6,5,4 Falsa Cor 

7 2,08 -2,35 2,11 - 2,29 30 30    

8 não existe 0,50 - 0,68 não existe 15 7, 5, 3 7,6,4 Falsa Cor 

9 não existe 1,36 - 1,38 não existe 30    

10 não existe 10,60 - 11,19 não existe 100 7, 4, 2 7,5,3 Falsa Cor 

11 não existe 11,50 - 12,51 não existe 100       

Fonte: Adaptado de Silva (2004) e U.S. Geological Survey (2014). 

 

Todas as combinações das bandas para composição RGB descritas na Tabela 4.1 

foram testadas na versão 10.0 do software ArcGIS®. Foi necessário reduzir o tamanho 

original das imagens adquiridas, na qual se criou um polígono para destacar apenas a região 

de interesse. As composições que proporcionaram a melhor identificação dos elementos da 

paisagem foram RGB-543 para a Landsat-5 e RGB-654 para a Landsat-8.  

A imagem disponibilizada pelo Landsat-8, por ser orientada pelo norte verdadeiro, 

teve que ser reprojetada para fuso sul. A base cartográfica manteve o sistema de coordenadas 

das imagens Landsat e foi elaborada no sistema de projeção UTM datum WGS84
6
 fuso 23S, 

sendo reprojetado qualquer arquivo adquirido com coordenadas diferentes. 

 O pré-tratamento é a fase em que se faz o registro para corrigir os deslocamentos 

causados entre imagens de uma mesma área em diferentes momentos. Para isso, definem-se 

pontos de controle em locais mais facilmente identificados nas cartas topográficas digitais 

(PROFETA, 2015). Ao todo foram criados 20 pontos de controle para atingir um bom 

nivelamento das imagens sem ocasionar distorções. Por abranger a maior parte da área de 

estudo, utilizou-se apenas a carta topográfica vetorial de Rio Acima, arquivos na escala 

                                                           
6
 Após período de transição, em 25 de fevereiro de 2015, o IBGE alterou oficialmente o Sistema Geodésico de 

Referência do Brasil para SIRGAS2000, já utilizado na América Latina. O SIRGAS2000 e WGS84 são 

compatíveis entre si e permitem fazer o uso direto da tecnologia GPS. Por serem praticamente iguais, inexistem 

parâmetros de transformações entre WGS84 e SIRGAS2000; que, associados à justificativa do presente trabalho 

não ter caráter oficial (que dispensa a obrigatoriedade da adoção do SIRGAS2000), optou-se em permanecer 

com sistema de projeção global adotado.  

Informações obtidas nos links: <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/pmrg/faq.shtm> e 

<ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pdf/nota_tecnica_termino_periodo_transicao_sirgas2000.pdf?>.  

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/pmrg/faq.shtm
ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/geodesia/pdf/nota_tecnica_termino_periodo_transicao_sirgas2000.pdf?
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1:50.000 referentes à hidrografia e ao sistema viário, disponíveis gratuitamente no site do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

A Figura 4.2 ilustra uma parte da área de estudo (Lagoa dos Ingleses) da imagem de 

1984, com a hidrografia (em azul) e o sistema viário (em vermelho), antes do registro (à 

esquerda) e depois (à direita). O mesmo procedimento foi utilizado para a imagem de 2013. 

 

Figura 4.2 – Imagem Landsat-5 antes (à esquerda) e depois do pré-tratamento das imagens (à 

direita).  

Fonte: Landsat-5 (1984) e IBGE (2013). 

 

 

 Após o término do pré-tratamento iniciou-se a fase de classificação através das 

imagens de sensoriamento remoto corrigidas. Esta fase garante que as imagens não 

apresentem deslocamentos significativos quando sobrepostas. Adotou-se nesta fase a técnica 

de classificação supervisionada associada ao processamento digital, comumente utilizada 

quando se conhece a área em estudo. A qualidade da extração nas informações da imagem é 

um fator determinante para avaliar a acurácia dos dados extraídos, que validam 

estatisticamente a qualidade do mapa (ANTUNES e LINGNAU, 1997; PROFETA, 2013; 

REZENDE, 2011; ROVEDDER, 2007; SILVA, 2004).  

 O primeiro passo da classificação supervisionada foi definir as classes de interesse 

consideradas necessárias para atender o foco do trabalho e que estejam em conformidade com 

a resolução espectral das imagens adquiridas – no caso dos satélites Landsat, 30 metros. 

Optou-se em criar cinco grandes classes temáticas que abarcam os principais tipos de uso e 

ocupação do solo e os domínios
7
 existentes na região. As categorias de cobertura do solo 

(classes temáticas) foram adaptadas do Mapeamento e Inventário da Flora Nativa e dos 

reflorestamentos de Minas Gerais (SCOLFORO e CARVALHO, 2006); dos Zoneamentos 

                                                           
7
 De acordo com Scolforo e Carvalho (2006), domínio refere-se ao espaço geográfico caracterizado por uma 

tipologia vegetacional predominante sobre as demais. 
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Ecológicos Econômicos do Estado de Minas Gerais (ZEE-MG, 2014) e da APA SUL RMBH 

(MINAS GERAIS, 2006).  

A seguir, as descrições de cada classe temática criada, com respectivas ilustrações e 

localizações espaciais conforme levantamento em campo (pontos georrefererenciados 

disponíveis no Apêndice A e visualizados conjuntamente na Figura 5.4, página 57): 

 

 Vegetação Densa (Figura 4.3): caracteriza-se pela predominância de fisionomias 

florestais semideciduais da Floresta Atlântica em diferentes estágios de sucessão. 

Também podem incluir nesta classe outras áreas verdes compostas por espécies 

exóticas. 

 

Figura 4.3 – Classe Temática Vegetação Densa.  

  

Nota: À esquerda, floresta estacional semidecidual em estágio avançado de recuperação (ponto 73, 

antigo viaduto da Mutuca). À direita, presença de espécies exóticas em área limítrofe com solo 

exposto de mina ativa (ao fundo) e estágios de sucessão em primeiro plano (ponto 44, estrada para 

Condomínio Passárgada). 

Fotos: Janaína Oliveira (2014). 

 

 Vegetação Rarefeita (Figura 4.4): caracteriza-se pela predominância de fisionomias 

savânicas (estratos graminóides e lenhosos em variadas proporções existentes no 

bioma Cerrado). Também incluem nesta categoria os afloramentos rochosos e 

formações campestres (campo limpo, campo sujo e campos rupestres); assim como 

espécies exóticas. 
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Figura 4.4 – Classe Temática Vegetação Rarefeita.  

  

Nota: À esquerda, formação savânica (ponto 60, limite com Condomínio Vale do Sol); à direita, 

formação campestre (ponto 77, no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça).  

Fotos: Janaína Oliveira (2014). 

 

 Ocupação (Figura 4.5): áreas alteradas para ocupação antrópica urbana ou 

semiurbana, sem distinção quanto ao tipo de uso (residencial, industrial, comercial ou 

misto). 

 

Figura 4.5 – Classe Temática Ocupação. 

  

Nota: À esquerda, ocupação semiurbana em fase de implantação (ponto 52, em Nova Lima); à direita, 

vista da ocupação urbana (edificações no canto direito) e diversos condomínios região do Vale dos 

Cristais/Nova Lima (ponto 76,). 

Foto: Janaína Oliveira (2014).  

 

 Solo Exposto (Figura 4.6): áreas que sofreram movimentação de terra causada por 

alterações antrópicas, incluindo áreas de mineração ou áreas com terraplenagem que 

antecedem as ocupações antrópicas.  
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Figura 4.6 – Classe Temática Solo Exposto.   

  

Nota: À esquerda, solo exposto de mina ativa (ponto 06, no pé da Serra das Serrinhas); à direita, 

terraplanagem para continuação de construções em primeiro plano (ponto 34, na margem da rodovia 

BR-040). 

Fotos: Janaína Oliveira (2014). 

 

 Água (Figura 4.7): corpos d’água lênticos da região (naturais ou artificiais). 

 

Figura 4.7 – Classe Temática Água. 

  

Nota: À esquerda, barragem de rejeito de mineração (ponto 08); à direita, lagoa limítrofe à ocupação 

(ponto 51). 

Fotos: Janaína Oliveira (2014). 

 

Apesar das classes temáticas serem genéricas quando comparadas com as tipologias 

existentes na literatura, esta abrangência foi considerada satisfatória para atender os objetivos 

do trabalho. Destaca-se que o estudo em questão é também abrangente, pois não envolve 

nenhuma espécie-chave que seja endêmica ou que tenha especificidades das fitofisionomias 

da região. Assim, foi possível distinguir duas categorias consideradas naturais (vegetação 
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densa e vegetação rarefeita) e associá-las aos principais usos do solo conflitantes (ocupação 

antrópica e atividades minerárias). 

Ao definir as classes de interesse iniciou-se a classificação supervisionada. Nesta fase 

foram utilizados algoritmos classificadores de Máxima Verossimilhança (MaxVer), através da 

ferramenta de classificação de probabilidade máxima Interactive Supervised Classification da 

extensão Spatial Analyst. Estes classificadores utilizam apenas a informação espectral do 

pixel isolado para encontrar regiões homólogas, denominados classificadores pixel a pixel. O 

procedimento metodológico para realizar a classificação ocorre a partir da seleção de 

amostras de treinamento (criação de shapefiles) nas regiões de interesse que melhor 

representem as classes criadas. 

Antunes e Lingnau (1997) destacam que as classificações, mesmo as supervisionadas, 

estão sujeitas a erros grosseiros, sistemáticos e/ou aleatórios que podem ocorrer em nível 

amostral. De acordo com os autores, a confiabilidade da classificação pode ser expressa pela 

acurácia e pela precisão das amostras, relacionadas respectivamente pelo desvio padrão da 

amostra do valor real da população e pelo desvio padrão da média da amostra. Em outras 

palavras, uma amostragem pode apresentar alta precisão e ao mesmo tempo uma baixa 

acurácia devido à falta de exatidão causada por erros sistemáticos. 

 Para verificar a exatidão e a acurácia dos mapas classificados utilizou-se a matriz de 

erros – ou matriz de confusão – e o coeficiente Kappa para os mapas selecionados. Nessa 

matriz quadrada, a relação da imagem de referência é exibida com os resultados obtidos, 

apresentados em uma distribuição binominal. A visualização dos resultados expressa a relação 

entre os tipos de erros associados ao processo de classificação – erro global, comissão e 

omissão – e a exatidão do produtor e usuário (SPIEGEL 1993 apud ANTUNES e LINGNAU, 

1997; MANGABEIRA, AZEVEDO e LAMPARELLI, 2003). 

O coeficiente Kappa, ao invés de considerar apenas os elementos da diagonal, 

considera todos os elementos da matriz de erros. Desta forma se obtém o resultado embasado 

no grau de concordância em escalas nominais, a partir do pressuposto que “as unidades são 

independentes; as classes ou categorias da escala nominal são independentes e mutuamente 

exclusivas; e o classificador e os pontos de referência operam de forma independente” 

(COHEN, 1960 apud ANTUNES e LINGNAU, 1997). 

 No ArcGIS®, diferentemente de outros softwares disponíveis, a obtenção dos 

resultados estatísticos não é automática e não antecede a classificação. Desta forma, após a 

classificação supervisionada, os cálculos necessários para validação estatística foram 

realizados manualmente no programa Excel 2007. Para elaborar a matriz de erros foi 
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necessário criar um novo shapefile, em pontos, que continha amostras de referência 

equivalentes a um pixel. A quantidade de amostras em pontos foi 10 vezes maior ao número 

de classes, ou seja, para cada classe foram coletados 50 pontos aleatórios. Por meio das 

ferramentas Combine e Pivot Table foi gerada uma tabela dinâmica que disponibilizou a 

combinação dos dados dos dois shapefiles criados: um com os polígonos que representam as 

amostras de treinamento e outro com os pontos criados ao acaso que direcionam o programa 

associar cada classe, de acordo com os pixels de referência. 

 A matriz de erros foi concebida com a exportação da tabela gerada no ArcGIS® para o 

Excel. Dela, os dados foram apurados para obter a exatidão global, o coeficiente Kappa, os 

erros de omissão e comissão e a exatidão do usuário e do produtor. A exatidão global 

(equação 1) relaciona o valor do acerto geral de cada ponto amostral na diagonal da matriz de 

erros com o número total de pontos de referência para cada classe. Com os resultados foi 

gerada outra matriz – denominada matriz de exatidão global – utilizada para realizar os 

cálculos dos erros de omissão. 

 

EG =  * 100 
(1) 

 

onde: 

EG = exatidão global 

A = acerto geral de cada ponto amostral da diagonal  

N = número total de pontos amostrais em cada classe 

 

 O coeficiente Kappa (equação 2), como já mencionado, considera todos os pontos 

amostrais da matriz. O resultado é dividido em classes de qualidade, em que -1 ≤ K ≥ +1 

(Tabela 4.2). 

 

 

(2) 

 

onde: 

K = coeficiente Kappa xii = soma da diagonal da matriz de erros 

n = número total de pontos amostrais 

(pixels de referência)  
xi+ = soma da linha i da matriz de erros 

c = número total de classes x+i = soma da coluna i da matriz de erros 
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Tabela 4.2 – Divisão das classes de qualidade resultantes do coeficiente Kappa.  

KAPPA (K) 
QUALIDADE DO 

MAPA 

< 0,00 Péssima 

0,00 – 0,20 Ruim 

0,21 – 0,40 Razoável 

0,41 – 0,60 Boa 

0,61 – 0,80 Muito Boa 

0,81 – 1,00 Excelente 

Fonte: Landis e Koch (1977). 

 

 Os erros de comissão e omissão indicam o número de pontos amostrais que 

pertenciam a uma determinada classe, mas que foram incluídos em classes diferentes. Para 

calcular a comissão, fez-se a soma dos pontos na linha da matriz de erros (xi+) que foram 

classificados de modo errado dividido pelo valor total de pontos amostrais da linha. O cálculo 

para os erros de omissão baseia-se no somatório os pontos amostrais da matriz de exatidão 

global que foram incorretamente classificados divididos pelo valor total de pontos amostrais 

da coluna. 

 Já a exatidão do produtor e do usuário indicam os pontos amostrais que foram 

corretamente classificados. Para realizar os cálculos do produtor, os pontos amostrais 

classificados corretamente na matriz de erros foram divididos pela soma dos pontos da sua 

coluna (x+i) e, para o usuário, pela soma dos pontos da sua linha (xi+). 

Ao final da classificação, pôde-se perceber a ocorrência de pixels isolados, 

classificados diferentemente de sua vizinhança e que contribuem para o aumento do ruído dos 

mapas temáticos. Ruídos são definidos como distúrbios indesejáveis no processo de 

comunicação do mapa que ocasionam a perda de informação. Eles podem ser causados por 

não detectar todas as informações relevantes ou por interpretar erroneamente a informação 

(comunicação verbal)
8
.  

O pós-tratamento utiliza máscaras que proporcionam um mapa com menos ruído, 

principalmente quando observado em uma menor escala. No ArcGIS®, a ferramenta Majority 

Filter filtra os pixels considerados ruidosos que, de acordo com sua vizinhança de oito pixels 

contíguos, realiza a limpeza ao prevalecer o mesmo valor da maioria. O processo de 

mascaramento é descrito por Rovedder (2007):  

 

                                                           
8
  Informação fornecida pelo Prof. Dr. Roberto Célio Valadão durante a aula de Técnicas Cartográficas em 

Geografia, na Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, em março de 2012. 
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Estes algoritmos utilizam uma máscara de convolução que percorre a 

imagem à procura de descontinuidades, como exemplo, pode-se citar uma 

máscara estruturada para detectar pontos (pixels) que apresentem grandes 

diferenças para com os pixels vizinhos (ROVEDDER, 2007). 

 

 A verdade terrestre finaliza a etapa de elaboração da base cartográfica. Ela consiste em 

levantamentos de campo e de ortofotos que dão suporte ao trabalho realizado e permitem 

verificar a coerência das classificações obtidas. Para o mapa de 1984, a verdade terrestre foi 

realizada através de ortofotos do levantamento aerofotogamétrico solicitado pela Companhia 

Energética de Minas Gerais (CEMIG). A inexistência de ortofotos em 1984 fez com que se 

utilizasse o material referente ao ano mais próximo possível ao da imagem de satélite 

adquirida. Ao todo foram utilizadas 19 ortofotos das cartas de Belo Horizonte, Rio Acima e 

Itabirito (Tabela 4.3), na escala 1:10.000, que abrangeram quase a totalidade da área do mapa. 

O material foi disponibilizado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 

Gerais (CODEMIG), consultado em março e abril de 2014. 

 

Tabela 4.3 – Informações básicas das ortofotos utilizadas. 

NOME CÓDIGO FOTOS ANO DO VÔO FAIXA 

Belo Horizonte 35-23-22 883 a 888 1989 1924 M 

Rio Acima 42-05-01 700 a 701 1986 2001 A 

Rio Acima 42-05-02 702 a 704 1986 2001 A 

Rio Acima 42-05-03 705 a 706 1986 2001 A 

Rio Acima 42-05-04 707 a 708 1986 2001 A 

Rio Acima 42-05-05 732 a 734 1986 2002 B 

Rio Acima 42-05-06 735 a 737 1986 2002 B 

Rio Acima 42-05-07 738 a 740 1986 2002 B 

Rio Acima 42-05-08 743 a 744 1986 2002 C 

Rio Acima 42-05-09 778 a 780 1986 2003 A 

Rio Acima 42-05-10 785 a 786 1986 2003 B 

Rio Acima 42-05-14 989 a 990 1986 2004 B 

Rio Acima 42-05-16 998 a 999 1986 2004 C 

Rio Acima 42-05-19 1052 a 1053 1986 2005 C 

Rio Acima 42-05-23 21 a 23 1986 2006 B 

Rio Acima 42-05-24 24 a 25 1986 2006 B 

Itabirito  42-11-02 59 a 60 1986 2007 A 

Itabirito  42-11-06 102 a 103 1986 2008 A 

Itabirito  42-11-10 147 a 148 1986 2009 B 

Fonte: CEMIG (1986 e 1989). 

 

A verdade terrestre para o mapa de 2013 se baseou na verificação visual in loco, 

realizada nos dias 19 e 20 de julho e 02, 03 e 10 de agosto de 2014, a partir de pontos 

amostrais predefinidos, georreferenciados em imagens do Google Earth e em Sistema de 

Posicionamento Global (GPS). Por meio da ferramenta Create Random Points do ArcGIS®, 
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foram criados 60 pontos aleatórios, onde a quantidade de pontos também foi ao acaso desde 

que abrangesse toda a área do mapa de modo espaçado. Métodos similares de amostragem 

estratificada foram utilizados por Rezende (2011). 

Durante o levantamento de campo, alguns pontos tiveram que ser recolados devido à 

impossibilidade de acesso, seja por áreas particulares e restritas, seja por áreas de mata muito 

fechada, a fim de evitar abertura de novas trilhas. Outros 24 pontos considerados relevantes 

para a verificação da classificação supervisionada foram criados, com uma amostragem final 

de 84 pontos descritos (disponíveis no Apêndice A e na Figura 5.4, página 57). Os resultados 

do levantamento de campo foram submetidos às validações estatísticas exatidão global e 

coeficiente Kappa, desenvolvidas no programa Excel 2007.  

 Os materiais utilizados para a verdade terrestre do mapa de 2013 são considerados 

triviais em trabalhos de campo desta natureza: as imagens do Google Earth da área de estudo 

(na escala 1:50.000); um GPS Garmin Oregon 550; uma máquina fotográfica Samsung ES80; 

caderneta de campo e perneira.  

 

4.2.2 – Dinâmica da Paisagem 

 

 Após concluir as etapas necessárias para elaboração da base cartográfica iniciou-se a 

análise da paisagem na região do Sinclinal Moeda. A dinâmica da paisagem refere-se ao 

cruzamento dos mapas de 1984 e 2013 para identificação das mudanças que cada classe 

temática sofreu, seja crescimento ou perda de área total (hectares e porcentagem). O cálculo 

das áreas de cada classe e respectivos cruzamentos seguiram os procedimentos metodológicos 

utilizados por Profeta (2015). 

 Antes de iniciar o cálculo das áreas foi preciso reclassificar as imagens de 1984 e 2013 

e editar os valores de identificação de cada classe (Tabela 4.4), a partir da ferramenta 

Reclassify do 3D Analyst. Esta etapa é necessária para assegurar a distinção de cada classe nos 

resultados cruzados. Para calcular a área total das classes nos anos de 1984 e 2013 em formato 

raster (imagem), utilizou-se a ferramenta Field Calculator da janela de atributos. Foi aplicada 

a expressão “AREA=COUNT*900/1000000”, onde: “COUNT” é o número total de pixels 

contados para cada classe; 900 é o valor de um pixel em m
2 

(30m x 30m) e 1000000 para 

converter o resultado em km
2
.  
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Tabela 4.4 – Valores de identificação utilizados para as classes temáticas nos anos de 1984 e 

2013, seguidas da matriz de cruzamento dos mapas (base cartográfica). 

Classe 1984 2013 Cruzamento 

Vegetação Densa 1 10 11 12 13 14 15 

Vegetação Rarefeita 2 20 21 22 23 24 25 

Ocupação 3 30 31 32 33 34 35 

Solo Exposto 4 40 41 42 43 44 45 

Água 5 50 51 52 53 54 55 
Fonte: Adaptado de Profeta (2015). 

 

 Para o cruzamento dos mapas, utilizou-se a ferramenta Raster Calculator da extensão 

Spatial Analyst nas layers reclassificadas, obtendo a matriz da Tabela 4.4. Desta forma, o 

cruzamento 11 mostra a quantidade (em hectares e porcentagem) de Vegetação Densa em 

1984 que permaneceu como Vegetação Densa em 2013; o cruzamento 12 revela a substituição 

da Vegetação Rarefeita em 1984 por Vegetação Densa em 2013; e assim sucessivamente para 

todas as classes. Os resultados foram exportados para uma tabela do Excel e as áreas foram 

convertidas em hectares. 

 A análise da dinâmica da paisagem também utilizou dados vetoriais (shapefiles) que 

subsidiaram o entendimento das alterações antropogênicas da paisagem. Como a classe solo 

exposto não inclui todas as atividades minerárias existentes na região de estudo, os arquivos 

referentes aos processos minerários foram adquiridos no site do Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM, 2014).  

Também foram utilizados os arquivos shapefiles referentes à litologia, adquiridos no 

site do DNPM (2014); da altimetria, pelo site Brasil em Relevo (MIRANDA, 2005); e das 

Unidades de Conservação pelo site do Zoneamento Ecológico Econômico do Estado de Minas 

Gerais (ZEE-MG, 2014). Os shapefiles foram tratados para incluir apenas a região de estudo 

e, posteriormente, tiveram suas respectivas áreas recalculadas, nas quais algumas 

apresentaram redução causada pela alteração dos limites originais. 

 

4.2.3 – Análise dos Aspectos Estruturais da Paisagem Natural 

 

 A análise dos aspectos estruturais da paisagem natural se baseou na aplicação de 

métricas que auxiliam a análise da fragmentação ou da uniformidade dos remanescentes 

nativos (REZENDE, 2011). Por isso, apenas as duas categorias de uso do solo consideradas 

naturais (classes vegetação densa e vegetação rarefeita) foram avaliadas, sendo utilizada a 

extensão Vector-based Landscape Analysis 2.0 beta (V-Late) e o programa Conefor Sensinode 
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2.2. Nesta etapa, os mapas temáticos criados a partir da classificação supervisionada – até 

então em formato raster (imagem) – foram convertidos para o formato vetorial (shapefiles).  

O V-Late disponibiliza um conjunto de métricas voltadas para investigações 

ecológicas baseadas nos principais aspectos do padrão estrutural da paisagem: a configuração 

e a composição (ESRI, 2015
9
). A composição considera a integração de todos os tipos de 

fragmentos sem considerar sua localização espacial – por isso é aplicada apenas em nível de 

paisagem. Já a configuração considera o caráter espacial e sua relação conforme a disposição, 

posição ou orientação em nível de fragmento, de classe e de paisagem (LEITÃO e AHERN, 

2002; McGARIAL, 2012; REZENDE, 2011; TURNER, 2005). 

Um detalhe importante do V-Late é a utilização das unidades de medidas, expressas 

em m
2
. Por isso, após a conversão dos arquivos para shapefiles, é preciso recalcular a área e o 

perímetro de cada shape, que pode ser realizada pela janela de atributos do ArcGIS® ou pelo 

próprio programa.  

 Para atender o objetivo específico de quantificar as alterações estruturais dos 

remanescentes vegetacionais da região de estudo, e de acordo com a abrangência das classes 

temáticas adotadas neste trabalho, julgou-se necessário aplicar apenas métricas que mensurem 

a configuração da paisagem. Para analisar os principais aspectos da configuração da paisagem 

foram utilizados os grupos de métricas de área, tamanho, forma, borda, área núcleo (também 

denominada área central ou área nuclear) e subdivisão.  

 De todas as métricas existentes, as de área, tamanho e de borda são as medidas de 

configuração mais básicas utilizadas para incorporar as informações dos fragmentos em uma 

paisagem, pois calculam a área total sem considerar sua geometria. A métrica de forma atribui 

a geometria das manchas conforme sua complexidade; a métrica de área núcleo refere-se a 

área do interior de um fragmento depois de estipulado um buffer de borda
10

;  e o índice de 

subdivisão apresenta o grau em que a paisagem está subdividida em manchas de uma mesma 

classe (McGARIAL, 2012). A Tabela 4.5 descreve as métricas utilizadas.  

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Informações disponíveis no site <https://sites.google.com/site/largvlate/gis-tools/v-late>, acessado em março de 

2015.  
10

 No presente trabalho, os limites de borda adotados foram de 35 metros e 100 metros. 
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Tabela 4.5 – Descrição das métricas estruturais aplicadas na paisagem natural (classes 

temáticas Vegetação Densa e Vegetação Rarefeita). 

Fonte: Adaptado de Jaeger (2000) e Juvanhol (2011). 

 

O Conefor Sensinode 2.2 quantifica a importância dos fragmentos para a manutenção 

da conectividade da paisagem, sob uma perspectiva estrutural e funcional. Embasado na teoria 

dos grafos, o programa permite associar os arranjos espaciais dos fragmentos – representados 

pelos nós – com as respostas comportamentais de indivíduos ou de espécies, por exemplo, a 

capacidade de deslocamento e dispersão em uma distância pré-estabelecida – que representa a 

ligação entre os nós (SAURA e PASCUAL-HORTAL, 2007).  

Neste trabalho, o programa foi utilizado para identificar fragmentos potenciais que 

esbocem uma conectividade ambiental, já que não foi considerado nenhum levantamento 

biológico. Os nós criados pelo programa representam os fragmentos dispersos na paisagem 

Grupo Nome Sigla Descrição (McGARIGAL, 2012) 

Área e 

Tamanho 

Área de Classe 

(Class Area) 
CA Somatório das áreas de todos os fragmentos 

Número de Fragmentos 

(Number of Patches) 
NumP Número total de fragmentos 

Tamanho Médio dos 

Fragmentos 

(Mean Patch Size) 

MPS 
Somatório do tamanho dos fragmentos dividido pelo 

número de fragmentos 

Desvio Padrão do Tamanho 

Médio dos Fragmentos 

(Patch Size Standard 

Derivation) 

PSSD Razão da variância do tamanho dos fragmentos 

Forma e 

Borda 

Índice Médio da Forma 

(Mean Shape Index) 
MSI 

Somatório do perímetro de cada fragmento dividido pela 

raiz quadrada da área do fragmento ou do número de 

fragmentos da paisagem (valor mínimo igual a 1) 

Dimensão Fractal Mediana 

(Mean Fractal Dimension) 
MFRACT 

Difere da MSI, por indicar a complexidade do perímetro 

do fragmento. Será igual a 1 quando apresentar forma 

simples (circunferências) e chegará a 2 quando a forma 

for mais complexa) 

Densidade de Borda 

(Edge Density) 
ED Montante da borda em relação à paisagem 

Área 

Núcleo 

Área Núcleo Total da Classe 

(Total Class Core Area) 
TCCA 

O tamanho total de áreas núcleo dentro da paisagem ou 

dentro de cada fragmento ao nível de classe 

Número de Áreas Núcleo 

(Number of Core Areas) 
NCA 

Número total de áreas núcleo dentro da paisagem ou 

dentro de cada mancha ao nível de classe 

Índice de Área Núcleo 

(Core Area Index) 
CAI Porcentagem do total de áreas núcleo 

Subdivisão 

Índice de Divisão da 

Paisagem 

(Landscape Division Index) 

DIVISION 
Distribuição acumulativa das áreas dos fragmentos 

(quanto maior o resultado, maior o grau de fragmentação) 

Índice de Fragmentação 

(Splitting Index) 
SPLIT 

Número de fragmentos obtidos quando se divide a área 

total da paisagem em tamanhos iguais 

Tamanho Efeitvo da 

Conectivade 

(Effective Mesh Size) 

MESH 
Tamanho total de fragmentos obtidos quando se divide a 

área da paisagem em tamanhos iguais 
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conforme respectivas áreas e arranjos espaciais. Já as ligações entre os nós representam as 

possíveis opções de conexão determinadas pela distância entre os fragmentos. Por não 

considerar a capacidade de deslocamento ou de dispersão de nenhuma espécie, estimou-se 

uma distância bem abrangente, de até 10 km entre as bordas dos fragmentos para não 

subestimar nenhum fragmento.  

Existem dois modelos de conectividade do programa que utilizam índices (métricas) 

diferentes: o binário representa a possibilidade de haver ou não a dispersão entre dois 

fragmentos; o probabilístico indica a provável conectividade entre dois fragmentos baseada na 

estrutura da paisagem e na capacidade de uma determinada espécie em transitar pela matriz 

(comunicação escrita e verbal)
11

.  

O modelo binário foi escolhido para representar a conectividade da região de estudo 

através do Índice de Conectividade Integral (Integral Index of Connectivity, IIC). Saura e 

Pascual-Hortal (2007) recomendam a aplicação do IIC, pois ele aplica o conceito de 

disponibilidade de hábitat, onde um fragmento por si só é considerado como um espaço onde 

há conectividade. Para os autores, por calcular os caminhos mais curtos entre cada par de nós, 

o IIC pode ser considerado o melhor índice para o modelo adotado quando comparado com 

outros índices binários. Quanto maior o valor do IIC, maior será a importância dos 

fragmentos; aqueles que apresentarem o valor igual a zero significa que não existe 

conectividade para os atributos escolhidos. 

A Figura 4.8 ilustra os principais procedimentos metodológicos adotados para a 

execução deste trabalho.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 Informações obtidas durante o Curso de Ecologia de Paisagem aplicada a diagnósticos ambientais do Instituto 

de Pesquisas Ecológicas (IPE)/Centro Brasileiro de Biologia da Conservação (CBBC), realizado nos dias 24 a 27 

de setembro de 2013 e ministrado por Alexandre Camargo Martensen, Alexandre Uezu  e Christoph Knogge. 
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Figura 4.8 – Fluxograma dos procedimentos metodológicos adotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaboração própria (2015). 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A apresentação dos resultados foi dividida em três partes: 5.1- a avaliação da exatidão 

e acurácia da base cartográfica (mapas temáticos), que visa validar estatisticamente os mapas 

gerados; 5.2- a análise dinâmica da paisagem na região do Sinclinal Moeda, que reflete as 

interações e os respectivos conflitos no uso e ocupação do solo; e 5.3- a análise da estrutura 

dos aspectos estruturais da paisagem, que analisa a fragmentação ou uniformidade dos 

remanescentes nativos. 

 

5.1 – Avaliação da Exatidão e Acurácia da Base Cartográfica 

 

A base cartográfica foi elaborada a partir da classificação supervisionada das imagens 

dos satélites Landsat-5 e Landsat-8, geradas em 06/06/1984 e 05/05/2013, respectivamente. 

Após a definição das cinco classes temáticas (vegetação densa, vegetação rarefeita, ocupação, 

solo exposto e água) foram realizados os procedimentos metodológicos para verificar a 

exatidão e acurácia dos mapas gerados através da matriz de erros, que permitiu calcular os 

erros de comissão e de omissão, a exatidão do usuário e do produtor, a exatidão global e o 

coeficiente Kappa.  

Para o mapa de 1984, a matriz de erros (Tabela 5.1) revela grande confundimento da 

classe temática solo exposto. Nota-se que houve 26 pixels confundidos com a classe 

vegetação rarefeita (52%), sendo então mais significativos do que os 23 classificados 

corretamente (46%). Em menor proporção, a classe ocupação também foi confundida com a 

classe vegetação rarefeita (30%) e solo exposto (10%). As classes vegetação densa, vegetação 

rarefeita e água tiveram o menor índice de confusão, de 2% para vegetação rarefeita, solo 

exposto e solo exposto, respectivamente. 

 

Tabela 5.1 – Matriz de Erros da Classificação Supervisionada de 1984 

  

Classes 

Temáticas 

Amostras de Referência (Produtor)   

Veg. Densa Veg. Rarefeita Ocupação Solo Exposto Água Total 

Amostras de 

Treinamento 

(Usuário) 

Veg. Densa 49 0 0 0 0 49 

Veg. Rarefeita 1 49 15 26 0 91 

Ocupação 0 0 30 1 0 31 

Solo Exposto 0 1 5 23 1 30 

Água 0 0 0 0 49 49 

  Total  50 50 50 50 50 250 

Fonte: elaboração própria (2014). 
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Os baixos resultados obtidos para as classes temáticas solo exposto e ocupação podem 

ser justificados pelo número reduzido de amostras de treinamento coletadas devido à baixa 

representatividade em escala real (Tabela 5.1), bem como a sutil diferença na distinção dessas 

classes com a vegetação rarefeita. Rovedder (2007), em seu trabalho de classificação de 

imagens de satélites para elaboração de indicadores ambientais georreferenciados, apresentou 

baixos resultados advindos da confusão entre as classes “mancha urbana” e “cultivo”. A 

autora também justificou os resultados com o número de amostras de treinamento coletadas e 

a dificuldade de identificar e separar os pixels de alto brilho dos pixels vizinhos.  

A confiabilidade da acurácia do produtor e do usuário indica a probabilidade do pixel 

classificado no mapa representar realmente tal classe in loco (SUAREZ e CANDEIAS, 2012). 

As Tabelas 5.2 e 5.3 apresentam os resultados obtidos para acurácia do produtor e do usuário. 

 

Tabela 5.2 – Resultado da acurácia do produtor da classificação de 1984 

Produtor pixels % 

Veg. Densa 49 50 98 

Veg. Rarefeita 49 50 98 

Ocupação 30 50 60 

Solo Exposto 23 50 46 

Água 49 50 98 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

Tabela 5.3 – Resultado da acurácia do usuário da classificação de 1984 

Usuário pixels % 

Veg. Densa 49 49 100 

Veg. Rarefeita 49 91 53,85 

Ocupação 30 31 96,77 

Solo Exposto 23 30 76,67 

Água 49 49 100 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

 Ao analisar a acurácia do produtor (Tabela 5.2), o confundimento da classe solo 

exposto é evidenciado, já que a probabilidade do pixel de referência ter sido corretamente 

classificado foi de apenas 46%. No entanto, tal índice passou para 76,67% quando se analisa a 

acurácia do usuário. A classe ocupação também apresentou um aumento considerável, de 60% 

(acurácia do produtor) para 96,77% (acurácia do usuário). Diferenças entre os índices do 

produtor e do usuário também foram apresentadas em outros trabalhos, tais como do Antunes 

e Lingnau (1997); Araújo, Johann e Rocha (2009); Suarez e Candeias (2012) e indicam o erro 

de omissão. 
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Contrariamente, os resultados obtidos pela classe temática vegetação rarefeita 

apresentaram declínio de 98% (acurácia do produtor) para 53,85% (acurácia do usuário). A 

alta representatividade, o relevo acidentado, os afloramentos de canga e as áreas queimadas 

motivaram uma coleta maior de amostras de treinamento desta classe para obter resultados 

visuais considerados mais adequados. Por isso houve o aumento do erro de comissão para 

46,15%. De acordo com Antunes e Lingnau (1997), a acurácia do produtor e do usuário está 

associada a erros de diferentes níveis, tais como ocasionados pela iluminação, pelo sensor do 

satélite e pelas condições topográficas.  

A classe temática água, embora não tenha apresentado resultados que revelassem 

grande confundimento nas análises estatísticas, apresentou pixels ruidosos causados por 

sombreamento da topografia da região. Nota-se na Figura 5.1 que a classificação errônea não 

foi significativa, presente em pontos isolados da porção este da área de estudo (lado oeste da 

Serra da Moeda), motivo pelo qual foi dispensada a criação de nova classe temática destinada 

à sombra.   

 A verdade terrestre para a classificação de 1984 foi realizada por meio de ortofotos na 

escala 1:10.000. Com alto nível de detalhe, as ortofotos permitiram visualizar a região e 

afirmar que o mapa representa a paisagem da época. A Figura 5.1 mostra a composição RGB-

543 e a base cartográfica de 1984 depois do pós-tratamento da imagem. 
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Figura 5.1 – Mapas da Composição RGB-543 (à esquerda) e da Classificação Supervisionada de 1984 (à direita). 

 

Fonte: Adaptado do INPE (2013). 
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A classificação de 2013 atingiu resultados ainda melhores. Ao analisar a matriz de 

erros de 2013 (Tabela 5.4), percebe-se que a classe ocupação apresentou maior índice de 

confusão com as classes solo exposto (26%), vegetação rarefeita e vegetação densa, com 

respectivos 2%. Em menor proporção, a classe solo exposto foi confundida com a vegetação 

rarefeita (6%); e a classe água foi confundida com solo exposto e ocupação (2% cada).  

 

Tabela 5.4 – Matriz de Erros da Classificação Supervisionada de 2013 

  

Classes 

Temáticas 

Amostras de Referência (Produtor)   

Veg. Densa Veg. Rarefeita Ocupação Solo exposto Água Total 

Amostras de 

Treinamento 

(Usuário) 

Veg. Densa 50 0 1 0 0 51 

Veg. Rarefeita 0 50 1 3 0 54 

Ocupação 0 0 35 0 1 36 

Solo Exposto 0 0 13 47 1 61 

Água 0 0 0 0 48 48 

  Total  50 50 50 50 50 250 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

A diminuição das porcentagens de erros das classes confundidas pode ser justificada 

pela maior representatividade do solo exposto e ocupação para o ano de 2013 quando 

comparado ao ano de 1984; e pela própria qualidade da imagem do satélite Landsat-8, que 

utiliza sensores mais eficientes do que o Landsat-5. As Tabelas 5.5 e 5.6 apresentam os 

resultados obtidos para acurácia do produtor e do usuário para 2013. 

 

Tabela 5.5 – Resultados da Acurácia do Produtor da classificação para 2013 

Produtor pixels % 

Veg. Densa 50 50 100 

Veg. Rarefeita 50 50 100 

Ocupação 35 50 70 

Solo Exposto 47 50 94 

Água 48 50 96 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

Tabela 5.6 – Resultados da Acurácia do Usuário da classificação para 2013 

Usuário pixels % 

Veg. Densa 50 51 98,04 

Veg. Rarefeita 50 54 92,59 

Ocupação 35 36 97,22 

Solo Exposto 47 61 77,05 

Água 48 48 100 

Fonte: elaboração própria (2014). 
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Ao analisar a acurácia do produtor (Tabela 5.5), a classe ocupação se destacou entre as 

outras quatro, já que apresentou menor porcentagem (70%) da probabilidade do pixel de 

referência ter sido corretamente classificado. No entanto, tal índice passou para 97,22% 

quando se analisa a mesma classe pela acurácia do usuário. Inversamente, a classe solo 

exposto apresentou significativa diminuição entre acurácia do produtor e do usuário quando 

comparada com a vegetação densa e vegetação rarefeita. O aumento da representatividade da 

classe solo exposto e a semelhança dos pixels com a ocupação e vegetação rarefeita na 

imagem de 2013 induziu os erros de comissão destas classes. 

Durante o trabalho de campo foi verificada a presença de eucaliptais – leia-se neste 

trabalho eucaliptais como áreas florestadas e/ou cultivadas com predominância de espécimes 

exóticos de Eucalyptus spp, podendo englobar representantes de Pinus spp. De acordo com 

Coelho (1967), as principais características dos eucaliptais que os diferenciam das matas 

nativas durante a fotointerpretação são simetria peculiar, tonalidades contínuas, formas 

regulares das copas, sombra e porte maior, quando na fase adulta.  

No entanto, a distinção entre a maioria das matas nativas e exóticas só foi possível ser 

identificada em campo. Os eucaliptais tiveram seus limites estimados e suas áreas 

quantificadas, porém não foram incluídos como uma sexta classe temática pela sua baixa 

representatividade, com 1.257 hectares, que correspondem a 1,11% da área de estudo e 2,57% 

da classe temática vegetação densa. Durante o trabalho de campo foi possível perceber que 

alguns eucaliptais localizados próximos de loteamentos não apresentavam porte e simetria 

regulares característicos em cultivo, mas sim como área florestada (Figuras 5.2 e 5.3).  

 

Figura 5.2 – Eucaliptal com característica de área florestada (ponto 38). 

  

Fotos: Janaína Oliveira (2014). 
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Figura 5.3 – Eucaliptal com simetria característica de cultivo e mata nativa no fundo do vale, 

em primeiro plano (ponto 30). 

 

Fotos: Janaína Oliveira (2014). 

 

Uma possível justificativa para esta diferença, que dificultou a identificação destas 

espécies durante a análise das imagens de satélite, é a utilização de Eucalyptus spp e Pinus 

spp na criação de áreas verdes de loteamentos. Considera-se que tal prática pode se tornar 

uma ameaça à manutenção biodiversidade local se considerarmos o alto índice de endemismo 

da região. A verificação desta hipótese pode ser alvo de outra investigação científica. 

Na região de estudo não há grandes áreas de reflorestamento com espécies exóticas. 

De acordo com Scolforo e Carvalho (2006), a existência de Pinus spp para todos os 

municípios que compõem a área de estudo foi de 0%; para Eucalyptus spp foram levantados 

21 hectares em Brumadinho (0,03%), 83 hectares em Itabirito (0,15%), 07 hectares em Moeda 

(0,05%) e 0% para Belo Horizonte, Nova Lima e Rio Acima.  

A presença de Eucalyptus spp e Pinus spp também foi evidenciada exercendo a função 

de cortina arbórea, prática muito adotada para conter particulados de atividades minerárias. 

Devido à escala de estudo, não foi possível quantificar real representatividade. A Figura 5.4 

mostra a composição RGB-654 com a localização dos pontos coletados para verificação da 

verdade terrestre e a base cartográfica de 2013. 

Mesmo com a verificação in loco do confundimento durante a classificação 

supervisionada do mapa de 2013, onde foi identificada a existência de eucaliptais, a matriz de 

erros obtida pela verdade terrestre (Tabela 5.7) corrobora os resultados satisfatórios da base 

cartográfica gerada.  

Ao analisar a Tabela 5.7, com o apoio do Apêndice A – que descreve os 84 pontos 

amostrais coletados – percebe-se que o confundimento geral foi pequeno. A classe temática 

vegetação densa apresentou classificação errônea de 2,4%, representados pelos pontos 41 

(classificado como vegetação rarefeita) e 49 (classificado como ocupação); as classes 



56 

 

vegetação rarefeita e ocupação apresentam erro de 1,2%, respectivamente representado pelo 

ponto 43 (classificado como solo exposto) e ponto 62 (classificado como vegetação rarefeita); 

e as classes solo exposto e água não apresentaram erro de classificação. 

 

Tabela 5.7 – Matriz de Erros da Classificação de 2013 obtida pela Verdade Terrestre 

  

Classes 

Temáticas 

Classificação Supervisionada (visualização no mapa)   

Veg. Densa Veg. Rarefeita Ocupação Solo Exposto Água Total 

Verdade 

Terrestre 

(visualização

em campo) 

Veg. Densa 20 1 1 0 0 22 

Veg. Rarefeita 0 35 0 1 0 36 

Ocupação 0 1 15 0 0 16 

Solo Exposto 0 0 0 7 0 7 

Água 0 0 0 0 3 3 

  Total  20 37 16 8 3 84 

Fonte: elaboração própria (2015). 

 

Cabe destacar que a imagem da classificação refere-se ao dia 05 de maio de 2013, 

enquanto o levantamento em campo foi realizado no final de julho e início de agosto de 2014. 

O espaço temporal existente pode justificar o erro de classificação visualizada dos pontos 41, 

43 e 62.  
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Figura 5.4 – Mapa da Composição RGB-654 (à esquerda) e Classificação Supervisionada de 2013 (à direita). 

 

Fonte: Adaptado de USGS (2013) 
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De maneira geral, os resultados apresentados já poderiam ser considerados 

satisfatórios para as classificações dos mapas gerados. Ainda assim, os resultados finais 

expressos pela exatidão global e pelo índice Kappa (Tabela 5.8) comprovam as qualidades 

dos mapas temáticos de 1984 e 2013 enquadradas, respectivamente, como muito boa e 

excelente (FOODY, 2002; LANDIS e KOCH, 1977).  

Nota-se que o coeficiente Kappa, por calcular todos os elementos da matriz, 

apresentou menor acurácia que o obtido pela exatidão global. A mesma tendência foi 

evidenciada nos trabalhos de Antunes e Lingnau (1997); Araújo, Johann e Rocha (2009); 

Rezende (2011); e Rovedder (2007). A inclusão dos pixels mal classificados é uma das 

vantagens de se utilizar o coeficiente Kappa (ROVEDDER, 2007). 

 

Tabela 5.8 – Resultados da Exatidão e Acurácia das Classificações de 1984 e 2013. 

Resultados 1984 
2013 

Amostras de Referência Verdade Terrestre 

Exatidão Global  80% 92% 95% 

Coeficiente Kappa  0,75 0,90 0,93 

Fonte: elaboração própria (2015). 

 

5.2 – Análise da Dinâmica da Paisagem 

 

A dinâmica da paisagem na área estudada foi realizada a partir da classificação 

supervisionada para os anos de 1984 e 2013. Na Tabela 5.9 é possível perceber que a área 

total da região de estudo apresentou pequena diferença entre os mapas de 1984 e 2013, 

causadas pelas distorções geométricas das imagens de satélite. Estas distorções existem por 

diversos fatores, dentre eles a variação da velocidade do satélite, o movimento de rotação da 

Terra ou imperfeições do mecanismo de varredura do sensor
12

. Tais fatores, associados com 

as caraterísticas espectrais dos instrumentos imageadores dos satélites Landsat-5 e Landsat-8, 

podem ter impossibilitado a correção do deslocamento em 100% durante o pré-tratamento das 

imagens. A inclusão de mais pontos de controle, mesmo igualmente distribuídos pela 

imagem, resultou em maiores distorções devido a erros acumulativos. 

 

 

 

                                                           
12

 Informações retiradas da apostila “Conceitos Básicos de Sensoriamento Remoto”, elaborada por Divino 

Figueiredo em setembro de 2005. Acessado em 06 de julho de 2015 em:  

http://www.conab.gov.br/conabweb/download/SIGABRASIL/manuais/conceitos_sm.pdf. 

http://www.conab.gov.br/conabweb/download/SIGABRASIL/manuais/conceitos_sm.pdf
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Tabela 5.9 – Variação de área (em hectares e em porcentagem) de cada classe temática para 

os anos de 1984 e 2013. 

Classes 
1984 2013 

Área (ha) % Área (ha) % 

Vegetação Densa 37.626 33,30 49.957 43,84 

Vegetação Rarefeita 71.054 62,88 41.201 36,15 

Ocupação 2.271 2,01 16.857 14,79 

Solo Exposto 1.338 1,18 5.246 4,61 

Água 706 0,63 700 0,61 

Total 112.995 100 113.961 100 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

De acordo com a Tabela 5.9, dos aproximadamente 113.000 hectares que abrangem a 

região de estudo, as classes temáticas com áreas consideradas mais expressivas para o ano de 

1984 foram vegetação rarefeita, com 62,88%, seguida da vegetação densa, com 33,30%. As 

classes ocupação, solo exposto e água não apresentaram resultados significativos, com 

respectivamente 2,01%, 1,18% e 0,63%. Já para o ano de 2013, a classe vegetação densa se 

apresentou como a mais expressiva (43,84%), seguida da vegetação rarefeita, com 36,15%, 

ocupação, com 14,79%, solo exposto, com 4,60% e água, com 0,61% do total.  

Ao comparar a situação das classes temáticas naturais entre os anos de 1984 e 2013, a 

vegetação densa apresentou um aumento de 33,30% para 43,84%, o que indica um resultado 

positivo para esta classe, que tem se tornado mais representativa ao longo do tempo e indica 

uma recuperação das matas nativas na região de estudo. Os dados sobre desmatamentos da 

Mata Atlântica divulgados pela Fundação SOS Mata Atlântica e pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) corroboram com essa afirmação (FUNDAÇÃO SOS MATA 

ATLÂNTICA e INPE, 2014).  

Conforme o documento, dentre os 17 Estados que apresentam remanescentes de Mata 

Atlântica, Minas Gerais está entre os cinco que apresentaram redução no desmatamento do 

bioma, embora ainda lidere a lista do desflorestamento (Tabela 5.10). A queda é justificada 

como resultado de ações governamentais que suspenderam a concessão de licenças e 

autorizações para supressão da vegetação nativa do bioma. Acredita-se que a redução do 

desmatamento, associada com a suspensão de licenças ambientais para supressão da Mata 

Atlântica, podem motivar a recuperação natural de remanescentes que antes estavam 

ameaçados ou pressionados pelas atividades antrópicas. 
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Tabela 5.10 – Variação de desmatamento (em porcentagem) e área desmatada (em hectares) 

entre os anos de estudo da Fundação SOS Mata Atlântica e INPE.  

 

Fonte: Fundação SOS Mata Atlântica e INPE (2014). 

 

Ainda conforme a Tabela 5.9, percebeu-se um declínio acentuado da classe temática 

vegetação rarefeita, que dos representativos 62,88% foi reduzida para 36,15% (redução de 

26,73%) entre os anos de 1984 e 2013. Parte desta redução pode estar associada ao 

crescimento da classe vegetação densa, que em 1984 era visualizada como vegetação 

rarefeita, mas na verdade se apresentava em processo de recuperação. 

No entanto, Carmo (2010) evidenciou significativa perda de afloramentos de canga em 

todo o Quadrilátero Ferrífero, incluídas no presente trabalho como classe vegetação rarefeita. 

O autor destaca a importância dos afloramentos de canga pelo alto grau de endemismo, sendo 

muito ameaçadas por todo o QF. De acordo com Carmo (2010), na década de 1960 as cangas 

representavam 18.518,6 hectares e foram reduzidas para 11.170 hectares em 2010. O Sinclinal 

Moeda foi considerado a região que sofreu uma das maiores perdas absolutas deste tipo de 

ecossistema na época do estudo, que passou de 3.107 hectares para 1.386 hectares – redução 

de 45%.   
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Os resultados negativos também podem ser verificados na paisagem natural da região 

de estudo, com representativo declínio entre os anos estudados: passou de 108.680 hectares 

em 1984 (96,18% da área total) para 91.158 hectares em 2013 (79,99% da área de estudo). 

Já para a paisagem antrópica, percebe-se um aumento das classes temáticas ocupação e 

solo exposto de, respectivamente, de 2,01% para 14,79%, 1,18% para 4,60% e evidenciam a 

crescente transformação antrópica da paisagem na região do Sinclinal Moeda entre o período 

estudado. A classe água manteve-se estável entre os anos (de 0,63% para 0,61%). A Figura 

5.5 mostra os resultados da variação entre todas as classes temáticas  

 

Figura 5.5 – Gráfico da variação das classes temáticas para os anos de 1984 e 2013 (valores 

em %). 

 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

Após a quantificação de cada classe temática nos respectivos anos, foi realizado o 

cruzamento entre todas as classes para os anos de 1984 e de 2013 para melhor verificar as 

alterações e os avanços do uso e ocupação da região do Sinclinal Moeda. A Tabela 5.11 

mostra os resultados obtidos pela matriz de cruzamento (ver Tabela 4.4, página 44). 
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Tabela 5.11 – Dinâmica da Paisagem obtida pelos resultados da matriz de cruzamento dos 

mapas temáticos de 1984 e 2013. 

Cruzamento 1984 2013 Área (ha) % 

11 Veg. Densa Veg. Densa 32.364 28,74 

12 Veg. Rarefeita Veg. Densa 16.841 14,95 

13 Ocupação Veg. Densa 99 0,09 

14 Solo Exposto Veg. Densa 61 0,05 

15 Água Veg. Densa 63 0,06 

21 Veg. Densa Veg. Rarefeita 2.378 2,11 

22 Veg. Rarefeita Veg. Rarefeita 37.654 33,43 

23 Ocupação Veg. Rarefeita 362 0,32 

24 Solo Exposto Veg. Rarefeita 330 0,29 

25 Água Veg. Rarefeita 206 0,18 

31 Veg. Densa Ocupação 2.094 1,86 

32 Veg. Rarefeita Ocupação 12.614 11,20 

33 Ocupação Ocupação 1.286 1,14 

34 Solo Exposto Ocupação 385 0,34 

35 Água Ocupação 32 0,03 

41 Veg. Densa Solo Exposto 637 0,57 

42 Veg. Rarefeita Solo Exposto 3.447 3,06 

43 Ocupação Solo Exposto 507 0,45 

44 Solo Exposto Solo Exposto 527 0,47 

45 Água Solo Exposto 32 0,03 

51 Veg. Densa Água 56 0,05 

52 Veg. Rarefeita Água 225 0,20 

53 Ocupação Água 12 0,01 

54 Solo Exposto Água 33 0,03 

55 Água Água 372 0,33 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

É possível perceber que a redução dos 36,15% da classe temática vegetação rarefeita 

(Tabela 5.9, página 59) também se referem à transformação positiva da paisagem natural, 

onde 14,95% representam a recuperação da vegetação densa entre 1984 e 2013 (cruzamento 

12 da Tabela 5.11). No entanto, a Tabela 5.11 evidencia que 14,26% estão vinculados ao 

percentual perdido da vegetação rarefeita, sendo 11,20% motivados pela ocupação 

(cruzamento 32) e 3,06% causados pelo solo exposto (cruzamento 42).  

Os resultados apontam a classe ocupação como a principal fonte de alteração negativa 

da classe natural vegetação rarefeita, que em 1984 era considerada a matriz da paisagem. No 

entanto, nos mapas temáticos (Figuras 5.1 e 5.4, páginas 52 e 57) percebe-se que a ocupação 

não é tão notória quanto a classe solo exposto.  

Uma possível justificativa para a baixa representatividade visual da ocupação é a 

maneira com que ela está disposta na matriz, bem mais dispersa do que o solo exposto. Os 

pontos de maior concentração representam os aglomerados urbanos, tais como loteamento 
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Alphaville e Retiro das Pedras, os bairros Jardim Canadá e Vale do Sol, a região sul de Belo 

Horizonte e as sedes de Nova Lima, Itabirito e Rio Acima.  

 

5.2.1 – Os Conflitos de Interesse na Região do Sinclinal Moeda 

 

Ainda que a classe temática ocupação tenha alterado a paisagem natural da área de 

estudo, deve-se considerar que a região é historicamente mineradora. Zhouri e Laschefski 

(2010) ressaltam a existência de uma dinâmica dialética entre os conflitos ambientais, 

causados pela ocorrência de efeitos cruzados entre as diferentes práticas sociais e a 

apropriação dos recursos territorializados. Conforme os autores, na maioria dos casos os 

agentes de conflitos territoriais são representados pela fronteira de expansão da reprodução de 

commodities que se choca com a territorialidade de outros grupos. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo 

Horizonte (PDDI) revela que as minerações do Quadrilátero Ferrífero recebem destaque por 

desencadearem conflitos de interesses com os demais usos do solo, tais como áreas de 

expansão urbana e as áreas de preservação ambiental (MINAS GERAIS, 2011). Nos 

próximos itens será explorada as principais atividades geradoras de conflitos na região do 

Sinclinal Moeda: as atividades minerárias, a expansão urbana e as áreas protegidas.    

  

5.2.1.1 – As Atividades Minerárias no Sinclinal Moeda e a Paisagem  

 

Diniz et al. (2014) e Farias (2002) destacam que embora o setor mineral resulte em 

fortes investimentos no Brasil e proporciona o avanço econômico em Minas Gerais, os danos 

ambientais desta atividade podem transformar e prejudicar as áreas mineradas e seu entorno, a 

citar a subsidência do terreno, a dispersão de metais pesados e a poluição do ar, da água e 

sonora. Os autores consideram que, se por um lado a mineração ocasiona impactos negativos, 

por outro ela é fundamental no desenvolvimento social se seguir os preceitos do 

desenvolvimento sustentável e manter os padrões de qualidade e os níveis de proteção 

ecológica. 

Em toda a região do Quadrilátero Ferrífero, Diniz et al. (2014) identificaram uma 

expansão das atividades minerárias de 8.144,09 hectares (213%) entre os anos de 1985 e 

2011. Destas, a extração do minério de ferro foi relacionada pelos autores como a mais 

importante atividade para o crescimento do PIB brasileiro, para as exportações e para as 

demandas internas do produto mineral.  
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Foi possível verificar que, entre os anos de 1984 e 2013, a classe temática solo exposto 

teve um aumento de 1.338 para 5.246 hectares (equivalente a 3,42%). Cabe lembrar que no 

presente trabalho esta classe não inclui apenas as áreas de mineração que foram visualizadas 

nas imagens, mas também áreas com movimentação de terra evidente, geralmente associada 

por práticas de terraplanagem que antecedem as ocupações e a própria atividade mineral.  

No entanto, quando se analisa os processos minerários que tramitam no Departamento 

Nacional de Produção Mineral (DNPM), a mineração na região do Sinclinal Moeda atinge 

áreas muito maiores que o apresentado pela classe solo exposto. Ao todo existem 408 

processos, dos quais: 96 são autorizações de pesquisa mineral, 90 concessões de lavra, 40 com 

poligonais disponíveis, oito em licenciamento, 22 requerimentos de lavra, 11 requerimentos 

de licenciamento e 141 requerimentos de pesquisa (DNPM, 2014).  

Para melhor analisar a dinâmica da mineração na área de estudo, foi quantificado cada 

processo de acordo com os tipos de minerais, sendo agrupados em ferro, ouro e outros 

minerais
13

 e suas respectivas áreas (Tabela 5.12). Não foi possível fazer uma comparação dos 

processos minerários para os anos de 1984 e 2013, pois todas as concessões de lavra emitidas 

pelo DNPM antecedem o ano de 1984; o contrário ocorreu com as autorizações de pesquisa, 

todas emitidas depois de 1984.  

Na Tabela 5.12 percebe-se que o minério de ferro predomina todos os processos 

minerários em quantidade, embora a área total se aproxime com os valores obtidos para o 

ouro. A tabela também evidencia a relevância da extração dos minérios de ferro e ouro: todos 

os processos minerários representam 62,40% para ferro, 60,43% para ouro e 25,40% para 

outros minerais. Se considerarmos apenas a concessão de lavra, a representatividade de cada 

mineral é de 10,98%, 23,50% e 7,38% para ferro, ouro e outros minerais, respectivamente.  

 

Tabela 5.12 – Quantidade de processos minerários e respectivas áreas existentes na região do 

Sinclinal Moeda. 

Processos Minerários 
Ferro Ouro Outros Minerais Total 

N
o
 Área (ha) N

o
 Área (ha) N

o
 Área (ha) N

o
 Área (ha) 

Autorização de Pesquisa 41 10.684,36 24 17.669,76 31 7.001,31 96 35.355,43 

Requerimento de Pesquisa 80 44.423,46 34 22.678,68 27 11.670,96 141 78.773,10 

Concessão de Lavra 48 12.413,79 16 26.552,98 26 8.336,98 90 47.303,75 

Requerimento de Lavra 10 2.987,64 3 1.387,19 9 1.373,72 22 5.748,55 

Licenciamento 0  -  0  -  8 180,30 8 180,30 

Requerimento de Licenciamento 0  -  0  -  11 138,22 11 138,22 

Total  179 70.509,25 77 68.288,61 112 28.701,49 368 167.499,35 

Fonte: elaboração própria (2015). 

                                                           
13

 Os outros minerais são: água mineral, argila, areia, bauxita, caulim, cianita, dolomito, esteatito, filito, gnaisse, 

granito, manganês, mármore, quartzito, quartzo, ocre e serpentinito, cuja presença varia conforme processo.  
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Pelos resultados obtidos na Tabela 5.12 é possível verificar que a área total dos 

processos ativos no DNPM é maior que a área de estudo, evidenciando a sobreposição de 

poligonais. No entanto, destaca-se que a concessão de lavra é o processo responsável pela 

alteração da paisagem nos dias atuais, pois indicam as minas ativas, sendo mais representadas 

pelas explotações auríferas (com 26.552,98 hectares), ferríferas (com 12.413,79 hectares) e 

outros minerais (com 8.336,98 hectares).  

Armendáriz-Villegas et al. (2015) identificaram em estudos sobre as minerações no 

México que 30% das intensões de extração de metais preciosos (ouro e prata) estão em áreas 

naturais protegidas; e chega a 73% para metais industriais (por exemplo, cobre, chumbo, 

zinco, ferro e manganês). Os autores ressaltam ainda que a quantidade e a viabilidade dos 

minerais a serem extraídos dependem da melhor cotação para iniciar a exploração de minerais 

metálicos, principalmente ouro. No entanto, vários anos podem se passar sem atingir a fase de 

exploração, porém tal inatividade não indica que a mina não será instalada.  

A Figura 5.6 ilustra a disposição de todas as poligonais ativas na região do Sinclinal 

Moeda. 
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Figura 5.6 – Delimitação dos Processos Minerários existentes na região do Sinclinal Moeda 

 

Fonte: Adaptado do DNPM (2014). 

 

Ao analisar os aspectos físicos (relevo e litologia), fica evidente que as atividades 

minerárias têm a geologia como fator limitante para a sua expansão. A Figura 5.7 mostra a 

classe solo exposto e as concessões de lavra no contexto do relevo da área de estudo e da 

litologia. Percebe-se que as minerações de ferro tendem a ocupar as áreas de canga e as 

formações ferríferas do Supergrupo Minas, Grupo Itabira, Formação Cauê; já as minerações 

de ouro se concentram no Supergrupo Rio das Velhas, Grupo Nova Lima.  
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Figura 5.7 – Mapa de Altimetria (à esquerda) e Litologia (à direita) associadas com a classe temática solo exposto e as concessões de lavra no contexto da área de estudo.   

 

Fonte: Adaptado de CODEMIG (2014), DNPM (2014) e Miranda (2005).  
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O fator limitante da mineração não é o único condicionante capaz de determinar a vida 

útil da atividade. Além da exaustão do recurso mineral, a vida útil de uma mina está 

relacionada a diversas razões, tais como oscilações no preço das commodities, o 

descumprimento das legislações mineral e ambiental, as mudanças políticas e os conflitos no 

relacionamento com a comunidade do entorno (TONIDANDEL, 2011). Exigências legais têm 

sido criadas no Brasil especialmente para disciplinar as atividades minerárias, desde a 

implantação do projeto até o fechamento da mina. Ainda assim, Farias (2002) enfatiza a 

fragilidade entre as disposições das leis de zoneamento municipais e a vocação mineral das 

zonas estabelecidas na legislação municipal de uso e ocupação do solo. 

O mineral é um recurso natural e sua localização é determinada por aspectos 

geológicos que independem da vontade humana. De acordo com a Resolução CONAMA n
o
 

369/2006, a exploração mineral é considerada uma atividade de utilidade pública ou de 

interesse social, o que garante o direito de sobreposição às outras leis e de intervenção em 

áreas legalmente protegidas: 

  

Art. 2
o
 – O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a 

intervenção ou supressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e 

motivada mediante procedimento administrativo autônomo e prévio, e 

atendidos os requisitos previstos nesta resolução e noutras normas federais, 

estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor, Zoneamento 

Ecológico-Econômico e Plano de Manejo das Unidades de Conservação, se 

existentes, nos seguintes casos: I- utilidade pública: (...) as atividades de 

pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela autoridade 

competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho; II- interesse social: (...) as 

atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, 

outorgadas pela autoridade competente (BRASIL, 2006). 

 

O direito de sobreposição às outras leis, inclusive leis ambientais, faz com que as 

atividades minerárias sejam muitas vezes malquistas, geradoras de conflitos entre sociedade 

civil e ambientalistas. Armendáriz-Villegas et al. (2015) apontaram em estudos sobre a 

sobreposição geográfica de minerações e áreas naturais protegidas que o impactos das 

atividades minerárias não se limita apenas à biodiversidade e afetação em comunidades 

humanas. Conforme os autores, o raio de influência negativa destas atividades é muitas vezes 

subestimado, pois desconsidera os impactos em aquíferos e bacias hidrográficas existente em 

áreas com alto valor de conservação.  
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5.2.1.2 – A Ocupação Antrópica e a Paisagem 

 

O crescimento da ocupação antrópica na região de estudo também pode ser 

considerado preocupante para a preservação da paisagem natural. A concentração fundiária do 

eixo sul da Região Metropolitana de Belo Horizonte teve início nos anos 1970 e 1980, com a 

oferta de loteamentos de baixo adensamento populacional e hierarquia social distinta: de um 

lado, residências utilizadas para descanso nos finais de semana pela população de alta renda; 

de outro, residências fixas de trabalhadores prestadores de serviço menos qualificado 

(COSTA e PEIXOTO, 2007; FREITAS, 2004). De acordo com Freitas (2004), o perfil de 

ocupação foi alterado nos anos 90 com a transformação de novos parcelamentos de cunho 

empresarial e residencial que permitiram a verticalização da região.  

Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam o adensamento populacional. A classe 

ocupação teve um aumento de 12,78% (Tabela 5.9, página 59), que representa o maior 

crescimento proporcional entre todas as outras classes: passou de 2.271 hectares em 1984 para 

16.857 hectares em 2013. A ocupação da zona sul da RMBH ultrapassou a Serra do Curral, 

barreira física entre os municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, e a verticalização citada 

por Freitas (2004) agora compõe a paisagem da região (Figura 5.8). 

 

Figura 5.8 – Notória verticalização entre os municípios de Belo Horizonte e Nova Lima, vista 

ao fundo: ponto 76 (à esquerda) e ponto 26 (à direita). 

  

Fotos: Janaína Oliveira (2014). 

 

A beleza cênica e os remanescentes florestais ainda preservados, muitos deles 

pertencentes às empresas de mineração, têm motivado o aumento de novos loteamentos na 

região de Nova Lima. Costa e Peixoto (2007) relacionam o crescimento de condomínios 

horizontais fechados no município que, além de utilizarem a segurança como discurso 
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norteador, também relaciona os atributos e a qualidade ambiental como parte do produto 

imobiliário. Para Costa e Peixoto (2007) e Peixoto (2006), o crescimento dos loteamentos 

deve coexistir com as especificidades ambientais, as atividades minerárias, a estrutura 

fundiária e considerar as fragilidades e potencialidades da região.  

Peixoto (2006) questiona os métodos adotados na análise dos impactos da ocupação e 

seu entorno. A autora considera que, de maneira geral, as questões urbanas e ambientais não 

são analisadas de modo adequado e, com isso, ocorre a fragmentação e a segregação 

socioespacial que pode acarretar na perda do controle sobre a ocupação do solo a médio e 

longo prazo. Simulações da expansão urbana apresentadas no relatório do PDDI revelam que 

os fragmentos de manchas urbanas, atualmente dispersos e descontínuos, tendem a se unir até 

2050 (MINAS GERAIS, 2011).  

Em trabalho de campo foram observadas áreas de ocupação antrópica ainda dispersas 

– o que teoricamente não interfere na paisagem por não atuarem como uma barreira ambiental 

no fluxo gênico de espécies – e áreas com maior adensamento ou com tendência de junção 

evidente. As Figuras 5.9 e 5.10 ilustram esses dois casos. 

 

Figura 5.9 – Ocupação dispersa na região de Nova Lima: ponto 62 (à esquerda) e ponto 43 (à 

direita).  

  

Fotos: Janaína Oliveira (2014) 
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Figura 5.10 – Ocupação antrópica com maior adensamento populacional na região do 

Mutuca/Nova Lima e possibilidade de junção (ponto 71) 

 

Fotos: Janaína Oliveira (2014) 

 

 Verificou-se que a vegetação rarefeita sofreu a maior redução entre as classes 

temáticas, com perda total de 26,73% entre os anos de 1984 e 2013, onde 11,20% foram 

alterados pela ocupação. Durante o trabalho de campo, a transformação do uso do solo 

mostrou-se evidente em alguns condomínios e bairros em fase inicial de ocupação com a 

substituição gradual da paisagem natural (Figura 5.11). A utilização de espécies exóticas, 

provavelmente para compor áreas verdes próximas ao loteamento, foi identificada em 

diferentes estágios, desde a fase inicial e médio do plantio, a exemplo do Condomínio Ville 

Lacess (ponto 50), até estágios avançados de mata exótica, localizadas no Condominio 

Alphaville (ponto 38).  
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Figura 5.11 – Estágio inicial de ocupação (à esquerda) e utilização de espécies exóticas que 

transformam, gradativamente, a paisagem natural (à direita), no entorno do Condomínio Ville 

Lacess (ponto 50). 

  

Fotos: Janaína Oliveira (2014) 

 

Ao analisar os aspectos físicos – relevo e litologia – percebe-se que, diferentemente 

das minerações, a ocupação não possui um fator limitante: ela está presente desde as áreas 

mais baixas até os pontos mais elevados da região e está localizada em diferentes formações 

geológicas, conforme Figura 5.12.  Talvez o único fator limitante das novas ocupações seja os 

limites estabelecidos pelas Unidades de Conservação de Proteção Integral localizadas na 

região de estudo. 
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Figura 5.12 – Mapa de Altimetria (à esquerda) e Litologia (à direita) associadas com a classe temática ocupação e as Unidades de Conservação de Proteção Integral no contexto da área de estudo. 

 

Fonte: Adaptado de Miranda (2005) e ZEE-MG (2014). 
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Já a Figura 5.13 ilustra a ocupação do bairro Vale do Sol, em Nova Lima, cujo limite 

com a Estação Ecológica de Fechos é marcada pela rua asfaltada e linha de transmissão;  e o 

bairro Jardim Canadá, situado a montante da Estação Ecológica de Fechos, entre o Parque 

Estadual da Serra do Rola-Moça e a Mina Capão Xavier. Conforme Zhouri e Laschefski 

(2010), os conflitos ambientais territoriais surgem quando a apropriação do espaço e suas 

formas de uso se choca com áreas naturais. 

 

Figura 5.13 – À esquerda: região limítrofe entre o bairro Vale do Sol (ponto 60) e a Estação 

Ecológica de Fechos. À direita: área do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça no limite 

com o bairro Jardim Canadá (ponto 78) com mina de ferro ativa ao fundo.  

  

Fotos: Janaína Oliveira (2014). 

 

5.2.1.3 – As Áreas Protegidas e a Paisagem  

 

A criação de áreas legalmente protegidas na região do Sinclinal Moeda teve início na 

década de 1980. As Áreas de Proteção Especial (APEs) podem ser consideradas pioneiras, 

criadas pela COPASA para proteger legalmente as regiões de mananciais de água utilizados 

no abastecimento público da região metropolitana de Belo Horizonte. Em 1994 foram criados 

o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça (PESRM), cuja área é em grande parte sobreposta 

às APEs Rola-Moça e Bálsamo, Mutuca, Barreiro e Catarina; a Estação Ecológica de Fechos 

(EEF), com área inserida na APE homônima; e a Área de Proteção Ambiental Sul da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (APA SUL RMBH), que abrange não só as APEs como 

também o PESRM e EEF.  

Em 2000, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), estabelecido pela 

Lei n
o
 9.985, consolidou as Unidades de Conservação em dois grupos: o de Uso Sustentável e 
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o de Proteção Integral. Todas as áreas protegidas que antecedem o SNUC foram enquadradas 

conforme as categorias de manejo de cada grupo, exceto as APEs e as áreas tombadas. 

De acordo com o Zoneamento Ecológico Econômico de Minas Gerais (ZEE-MG, 

2014), atualmente existem 25 UCs na área de estudo, sendo 13 de Uso Sustentável e 12 de 

Proteção Integral. Em uma perspectiva de paisagem, as áreas protegidas na região de estudo 

equivalem a manchas de conservação inseridas em um contexto de usos diversos. Juntas, elas 

contribuem para a preservação ambiental de aproximadamente 80% na região do Sinclinal 

Moeda, dos quais 65,69% são representados pela APA SUL (Tabela 5.13 e Figura 5.14).  

 

Tabela 5.13 – Lista das Áreas Protegidas e respectivas contribuições na área de estudo. 

Grupo Categoria Nome 
Ano de 

criação  
Administração 

Contribuição na 

área de estudo 

ha % 

Uso Sustentável APE Barreiro 1982 Estadual 1.407,67 1,24 

Uso Sustentável APE Catarina 1982 Estadual 579,52 0,51 

Uso Sustentável APE Cercadinho 1982 Estadual 234,36 0,21 

Uso Sustentável APE Fechos 1982 Estadual 3.481,56 3,08 

Uso Sustentável APE Mutuca 1981 Estadual 958,80 0,85 

Uso Sustentável APE Rola-Moça e Bálsamo 1982 Estadual 51,04 0,05 

Uso Sustentável RPPN Andaime 2002 Estadual 175,16 0,15 

Uso Sustentável RPPN Capitão do Mato 2008 Estadual 892,75 0,79 

Uso Sustentável RPPN Mata do Jambreiro 1998 Estadual 746,44 0,66 

Uso Sustentável RPPN Mata Samuel de Paula 2000 Estadual 122,32 0,11 

Uso Sustentável RPPN Rio do Peixe* * Estadual 84,10 0,74 

Uso Sustentável RPPN Trovões* * Estadual 120,04 0,12 

Uso Sustentável APA SUL RMBH 1994 Estadual 74.226,55 65,69 

Proteção Integral Parque Aggeo Pio Sobrinho 1990 Municipal 59,77 0,05 

Proteção Integral Parque Jacques Cousteau 1971 Municipal 22,25 0,02 

Proteção Integral Parque Padre Alfredo Sabetta 1999 Municipal 1,94 - 

Proteção Integral Parque Roberto Burle Marx 1994 Municipal 17,12 0,01 

Proteção Integral Parque Serra do Rola-Moça 1994 Estadual 2.702,84 2,39 

Proteção Integral EE Aredes 2010 Estadual 1.158,41 1,02 

Proteção Integral EE Cercadinho 2006 Estadual 225,01 0,20 

Proteção Integral EE Fechos 1994 Estadual 549,29 0,49 

Proteção Integral REBIO Campos Rupestres de 

Moeda Norte 
2008 

Municipal 82,83 0,07 

Proteção Integral REBIO Campos Rupestres de 

Moeda Sul 
2008 

Municipal 449,45 0,40 

Proteção Integral REBIO Florestal do Tumbá* * - 181,91 0,16 

Proteção Integral MONA Serra da Moeda 2010 Estadual 1774,00 1,57 

TOTAL     90.305,13 80,58 

Legenda: APE (Área de Proteção Especial); RPPN (Reserva Particular do Patrimônio Natural); APA (Área de 

Proteção Ambiental); EE (Estação Ecológica); REBIO (Reserva Biológica); MONA (Monumento Natural). 

* RPPN Rio de Peixe com Portaria de Criação ainda não publicada. REBIO Florestal do Tumbá, conforme 

informações obtidas pela Vale S.A., era Reserva Legal e está em processo de transformação para RPPN, com 

Portaria de Criação ainda não publicada. Já a RPPN dos Trovões está em processo de ampliação. 

Fonte: ZEE-MG (2014) e informações referentes ao ano de criação em consulta com os proprietários e órgãos 

gestores. 
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A Figura 5.14 ilustra a disposição das UCs levantadas no site do ZEE-MG. 

Diferentemente dos processos minerários e da classe solo exposto, as UCs se encontram 

dispersas na paisagem ou concentradas em pontos específicos. 

 

Figura 5.14 – Mapa das Áreas Protegidas no contexto da região de estudo 

 

Fonte: Adaptado de ZEE-MG (2014). 



77 

 

Embora na Tabela 5.13 seja possível verificar que as áreas protegidas correspondem a 

80,58% da região de estudo, existem algumas ressalvas referentes à legislação ambiental e à 

efetividade de preservação destas áreas. A primeira delas é a própria informação obtida pelo 

ZEE-MG, que inclui as APEs como UCs de Uso Sustentável. Contudo, o SNUC não 

contempla esta tipologia de área protegida e, mesmo com o objetivo principal de proteger os 

mananciais, não deveriam estar incluídas como UCs, mas como áreas legalmente protegidas.  

A sobreposição de áreas protegidas também pode comprometer a efetividade de 

preservação ambiental na região do Sinclinal Moeda. As sobreposições existem em todas as 

APEs levantadas, que abrangem parte do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, Estação 

Ecológica de Fechos e a totalidade da Estação Ecológica de Cercadinho. Estas três UCs 

pertencem ao grupo de Proteção Integral, que embora possuam um objetivo comum – 

proteger mananciais de água – possuem instrumentos de gestão e de manejo diferentes. O 

mesmo se aplica à APA SUL RMBH, UC de Uso Sustentável, que engloba não só as APEs 

(exceto a APE Cercadinho) como também o PESRM e a EEF.  

Euclydes (2009) constata que durante a criação do PESRM, da EEF, da EEC e da 

APA SUL RMBH foi considerada a atuação da COPASA, mas as APEs não foram 

consideradas como áreas legalmente protegidas, pois seus respectivos decretos de criação 

deveriam ter sido revogados. De acordo com a autora, as APEs estavam previstas pela Lei 

Florestal Mineira (Lei Estadual nº 14.309/02) como pertencentes à categoria de proteção 

integral, que depois de regulamentada, iria reduzir a sobreposição de poderes. A Lei Estadual 

n° 19.484/11 que altera a Lei Florestal Mineira de 2002, ainda não regularizou a situação das 

APEs, conforme publicado no artigo 3
o
: 

 

As áreas de proteção especial – APEs –, criadas com base na Lei Federal nº 6.766, 

de 19 de dezembro de 1979, e aquelas instituídas pelos Municípios com a finalidade 

de proteção de mananciais serão reavaliadas, no todo ou em parte, mediante ato 

normativo do mesmo nível hierárquico que as criou, com o objetivo de promover 

seu enquadramento nos termos do inciso VI do art. 24 da Lei nº 14.309, de 2002, 

acrescentado por esta Lei, na forma, no prazo e nas condições estabelecidos no 

regulamento desta Lei (MINAS GERAIS, 2011). 

 

 Assim como as APEs, o Monumento Natural Serra da Moeda foi criado em 2010 em 

área sobreposta às Reservas Biológicas Campos Rupestres de Moeda Norte e Campos 

Rupestres de Moeda Sul – ambas implementadas em 2008. Como estas três UCs pertencem 

ao grupo de Proteção Integral, especula-se que esta sobreposição seja uma tentativa de 

garantir efetiva preservação de áreas com relevância ambiental, destacadas pela presença de 
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ambientes de canga encontrados em altitudes acima de 900 metros e com registros de espécies 

endêmicas.  

Carmo (2010) aponta uma problemática entre a criação de UCs voltadas para a 

proteção integral de ecossistemas de cangas com os principais depósitos minerários em 

sistemas ferruginosos do Estado. Os direitos minerários que por ventura estiverem inseridos 

nas áreas protegidas devem ser indenizados e, para o autor, a falta de recursos financeiros é a 

principal lacuna existente no Sistema Estadual de Unidades de Conservação.  

Armendáriz-Villegas et al. (2015) também identificaram concessões de mineração 

próximas dos limites de áreas ambientalmente protegidas em todo o território mexicano, fato 

considerado pelos autores como um risco ao aumento da vulnerabilidade destas áreas. Carmo 

(2010) considera que a valoração ambiental de áreas protegidas é uma possibilidade para 

incorporar o capital natural nas análises de custo-benefício dos empreendimentos de 

significativo impacto ambiental e nas respectivas medidas compensatórias. 

  Ainda conforme a Tabela 5.13, há seis Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPNs) inseridas na área de estudo. No entanto, para a Gerência de Criação e 

Implementação de Áreas Protegidas
14

 do Instituto Estadual de Florestas (IEF), apenas a Mata 

do Jambreiro e a Mata Samuel de Paula são legalmente reconhecidas como UCs. Embora as 

demais RPPNs tenham a publicação da portaria de criação e estejam incluídas no banco de 

dados do ZEE-MG, ainda não foi firmado o Termo de Compromisso entre o proprietário e o 

órgão ambiental, que deveria ter sido entregue junto com a matrícula do imóvel e a respectiva 

averbação.  

O prazo estabelecido pelo Decreto Estadual n
o
 39.401/98 para que o proprietário 

promova a averbação do Termo de Compromisso é de 60 dias, já expirado para as outras 

RPPNs citadas. Ainda de acordo com a Gerência de Criação e Implementação de Áreas 

Protegidas do IEF, enquanto o Termo de Compromisso não for assinado e não houver 

averbação, a RPPN é considerada inexistente já que o proprietário pode desistir da criação da 

Unidade de Conservação.  

Ainda é possível perceber na Tabela 5.13 e na Figura 5.14 que a APA SUL RMBH é a 

Unidade de Conservação que abarca maior área entre todas as outras: ela representa 65,69% 

de toda a região de estudo. O Zoneamento Ecológico Econômico é um instrumento de gestão 

obrigatório em APAs, que deverá ter “seu território dividido em zonas, de acordo com as 

                                                           
14

  Informação fornecida por uma funcionária da Gerência de Criação e Implementação de Áreas Protegidas do 

IEF, via e-mail, em novembro de 2013 (exceto sobre informações da RPPN Mata Samuel de Paula). 
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necessidades de proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais e do 

desenvolvimento sustentável”. (Decreto n
o 

4.297/2002, art. 11
o
).  

 De acordo com Freitas (2005), a APA SUL RMBH tem um histórico conflituoso, 

desde sua criação até a elaboração do instrumento de gestão, no caso de APAs, o Zoneamento 

Ecológico-Econômico (ZEE). A falta de interesse de alguns grupos econômicos atuantes no 

eixo sul da RMBH não foi suficiente para evitar a implantação da UC, mas proporcionou um 

‘congelamento estratégico’ no processo de criação do ZEE, considerado pelo autor como 

extremamente burocrático e centralizado.  

 Com o objetivo de colaborar com a concretização do instrumento de gestão e subsidiar 

a realização dos Planos Diretores dos 13 municípios que compõem a APA SUL, Freitas 

(2004) cita a elaboração de um estudo intitulado “Contribuição de IBRAM para o 

Zoneamento Ecológico-Econômico e o planejamento ambiental de municípios integrantes da 

APA SUL RMBH”, na época com a segunda etapa em desenvolvimento e finalizado em abril 

2006. O estudo realizou o mapeamento de biótopos conforme as características ambientais 

homólogas em unidades da paisagem, de modo a compreender a situação atual e as tendências 

futuras da ocupação do solo (FREITAS, 2004).  

 A partir da classificação dos biótopos, realizadas em alto nível de detalhe (escala 

1:10.000 e/ou 1:50.000), foram estabelecidas zonas que podem ser utilizadas de modo 

integrado ou para consulta específica. As informações sobre vocação e potencialidades, 

fragilidades e características ambientais, propostas de diretrizes para manejo e a integração 

sistematizada estão disponíveis em fichas técnicas específicas (MINAS GERAIS, 2006).   

Embora o estudo seja considerado defasado, o ZEE da APA SUL RMBH continua 

sem aprovação da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 

Minas Gerais (SEMAD) ou do Instituto Estadual de Florestas (IEF) por não cumprir as 

normas estabelecidas pela Lei que regulamenta a APA SUL RMBH (Lei Estadual n.º 

13.960/01). Porém, por determinação do Ministério Público, os resultados georreferenciados 

foram publicados no ZEE-MG e são utilizados pela Gerência da UC e respectivo Conselho 

Consultivo como apoio nas tomadas de decisão. 

 Neste trabalho pode-se ainda citar outras áreas protegidas levantadas na região de 

estudo, mas que não foram incluídas pela dificuldade de obter dados georreferenciados com 

respectivos limites territoriais. São elas: o Tombamento Provisório do Conjunto Paisagístico 

da Serra da Calçada, localizada na porção norte no Sinclinal Moeda e deliberado pelo 

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural em 2008; RPPN Vale dos Cristais, criada pela 

Portaria n
o
 153/2005; a RPPN Quintas do Sol, pela Portaria n

o
 28/2009; o Parque Natural 
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Municipal de Fechos, com decreto assinado em abril de 2015; e o Geoparque Quadrilátero 

Ferrífero. De acordo com informações obtidas pelo Jornal Belvedere Online, na região ainda 

existem as MONAs Serra de Souza, Serra da Calçada, Morro do Pires e Morro do Elefante
15

.  

Percebe-se, assim, que o ZEE-MG, embora seja um importante instrumento de gestão, 

carece de atualização e maiores informações dos dados disponíveis, a destacar os decretos de 

criação das UCs, existência de Plano de Manejo, tipologias vegetacionais, dentre outras. E, 

mesmo com a alta representatividade das UCs existentes pelo ZEE-MG na área de estudo 

(80,53%), há vários problemas quanto à efetiva preservação ambiental. Se for retirada a 

contribuição da APA SUL RMBH, que por si só abrange 65,69% da região, as outras UCs de 

Uso Sustentável e as UCs de Proteção Integral correspondem, respectivamente a 8,69% e 

6,38%.  

A Figura 5.15 apresenta, em porcentagem, a contribuição dos ambientes protegidos, a 

concessão de lavra e autorização de pesquisa emitida pelo DNPM, e as classes solo exposto e 

ocupação obtidas na classificação de 2013 deste trabalho. Percebe-se que a representação das 

UCs, sobretudo as de Proteção Integral, é inferior à concessão de lavra existente e à classe 

temática ocupação – principais atividades modificadoras do ambiente natural da região do 

Sinclinal Moeda.  

 

  

                                                           
15

 Informações obtidas no Jornal Belvedere Online  

<http://jornaldobelvedere.com.br/portal/index.php/cotidiano/meio-ambiente/item/1672-nova-lima-ganha-

quatro-unidades-de-conservacao-ambiental>. Acessado em abril de 2014. 

 

http://jornaldobelvedere.com.br/portal/index.php/cotidiano/meio-ambiente/item/1672-nova-lima-ganha-quatro-unidades-de-conservacao-ambiental
http://jornaldobelvedere.com.br/portal/index.php/cotidiano/meio-ambiente/item/1672-nova-lima-ganha-quatro-unidades-de-conservacao-ambiental
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Figura 5.15 – Gráfico com a contribuição das UCs, a concessão de lavra, autorização de 

pesquisa e as classes solo exposto e ocupação na região do Sinclinal Moeda. 

 

Fonte: DNPM (2014), ZEE-MG (2014). 

 

Os problemas atribuídos à gestão da APA SUL RMBH e a baixa representatividade 

das UCs, sobretudo as de Proteção Integral, pode ser um problema futuro para a preservação 

ambiental e manutenção da paisagem na região. De acordo o relatório do PDDI, caso não haja 

uma reestruturação territorial, a dinâmica do vetor sul da RMBH será marcada pelo 

crescimento dos loteamentos de alta renda com ausência de infraestrutura adequada, pela 

verticalização excessiva e pela expansão das atividades mínero-metalúrgicas com precário 

dinamismo tecnológico. Tais fatores, juntos, poderão comprometer a paisagem e a 

preservação ambiental da região (MINAS GERAIS, 2011).  

Cabe destacar que a perda de ambientes protegidos no contexto de paisagem significa 

reduzir a representatividade de manchas de conservação na área de estudo. As UCs, sobretudo 

de proteção integral, têm sua relevância ambiental comprometida mediante baixa efetividade 

quando comparada às principais atividades antrópicas, em crescente processo de consolidação 

na região do Sinclinal Moeda.  

A contribuição dos ambientes protegidos é ainda menor se as áreas sobrepostas forem 

desconsideradas. A Tabela 5.14 revela a real contribuição destes espaços, onde foram 

retiradas as áreas referentes às RPPNs oficialmente irregulares e as partes sobrepostas das 

UCs mais recentes. Nota-se que as APEs são sobrepostas inclusive entre elas mesmas, e por 

terem sido criadas no mesmo ano – exceto a APE Mutuca, implementada em 1981, foram 

incluídas tanto como área real quanto área sobreposta. 
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Tabela 5.14 – Contribuição dos ambientes legalmente protegidos com a exclusão de áreas 

sobrepostas e de áreas não reconhecidas oficialmente. 

SOBREPOSIÇÕES ÁREA TOTAL (ha) ÁREA SOBREPOSTA (ha) ÁREA REAL (ha) 

APE Cercadinho 234,36  -  234,36 

EEC 225,01 167,42 57,59 

Pq Aggeo Pio 59,77 11,65 48,12 

    APE Mutuca 958,80 - 958,80 

APE Fechos 3.481,56 923,17 2.558,39 

APE Barreiro 1.407,67 53,60 1.354,07 

PESRM 2.702,85 710,61 1.992,24 

    APE Fechos 3.481,56 - 3.481,56 

EEF 549,29 541,61 7,68 

PESRM 2.702,85 702,25 2.000,60 

APE Mutuca 958,80 923,17 35,63 

    APE Barreiro 1.407,67 - 1.407,67 

PESRM 2.702,85 1.193,55 1.509,30 

APE Mutuca 958,80 53,60 905,20 

APE Fechos 3.481,56 71,16 3.410,40 

APE Catarina 579,52 55,48 524,04 

APE Rola-Moça e Bálsamo 51,04 6,10 44,94 

    MONA Moeda 1.774,00 - 1.774,00 

REBIO Norte 82,83 82,83 0,00 

REBIO Sul 449,45 449,45 0,00 

    RPPNs irregulares 1.272,05 0,00 0,00 

    Total  29.522,29 5.945,65 - 

Fonte: elaboração própria (2015). 

 

5.3 – Análise dos Aspectos Estruturais da Paisagem 

 

De acordo com Leitão e Ahern (2002), uma das maneiras mais efetivas para 

acompanhar as alterações da paisagem é compreender as interações dinâmicas entre sua 

estrutura e função. As métricas da paisagem são utilizadas para quantificar as alterações 

estruturais e funcionais, aplicadas em nível de fragmento, classe e paisagem. Apenas as 

classes vegetação densa e vegetação rarefeita foram analisadas nessa etapa, para proporcionar 

melhor entendimento da fragmentação da cobertura vegetal e a possível conectividade entre 

os remanescentes naturais existentes na área de estudo. 

Neste estudo foram consideradas as métricas de área e tamanho, forma e borda, área 

núcleo, subdivisão e conectividade que permitiram analisar o aspecto estrutural da paisagem a 

partir da configuração dos fragmentos naturais existentes entre os anos de 1984 e 2013. 
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 Para utilizar as extensões V-Late 2.0 beta e Conefor Inputs 2.2 do programa ArcGIS® 

foi necessário converter os formatos dos mapas classificados de raster (matricial) para vetor 

(shapefiles). Durante a conversão notou-se uma pequena diferença no cálculo das áreas 

(Tabela 5.15). As diferenças foram consideradas insignificantes por não comprometer a 

análise ambiental da região de estudo, já que a área proporcional não sofreu alterações 

perceptíveis.  

 

Tabela 5.15 – Diferença nos resultados do cálculo de área nos formatos matricial e vetorial. 

Classes 

Áreas – 1894 Áreas – 2013 

Raster Vetor Raster Vetor 

ha % ha % ha % ha % 

Veg. Densa 37.626 33,30 37.595 33,24 49.957 43,84 50.200 43,92 

Veg. Rarefeita 71.054 62,88 71.387 63,08 41.201 36,15 41.330 36,16 

Ocupação 2.271 2,01 2.200 1,94 16.857 14,79 16.771 14,67 

Solo Exposto 1.338 1,18 1.284 1,13 5.246 4,61 5.304 4,65 

Água 706 0,63 694 0,61 700 0,61 694 0,60 

Total 112.995 100 113.160 100 113.961 100 114.299 100 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

5.3.1 – Métricas de Área e Tamanho 

 

As métricas área da classe (CA), número de fragmentos (NumP), tamanho médio dos 

fragmentos (MPS) e  desvio padrão do tamanho médio dos fragmentos (PSSD) foram 

aplicadas no nível de classe. Os resultados obtidos evidenciam a alteração significativa da 

vegetação rarefeita. Esta classe sofreu com a perda de área total (CA) entre os anos de 1984 e 

2013 de aproximadamente 26%, o aumento da fragmentação passou de 3.478 para 9.319 

fragmentos e a redução no tamanho médio dos fragmentos foi de 20,53 para 4,44 hectares. 

Embora tenha ocorrido uma diminuição no desvio padrão em relação à média do tamanho dos 

fragmentos nos anos base, os valores obtidos são considerados muito altos. 

O inverso ocorreu com a classe vegetação densa: houve o aumento da área em cerca de 

10%, a quantidade de fragmentos manteve-se inalterada (4.020 em 1984 e 4.021 em 2013), 

porém com aumento no tamanho médio dos fragmentos (de 9,35 para 12,48 hectares). Os 

resultados destas métricas estão expostos na Tabela 5.16. 
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Tabela 5.16 – Resultados obtidos pelas métricas de área e tamanho. 

Métrica 
Vegetação Densa Vegetação Rarefeita 

1984 2013 1984 2013 

CA (ha) 37.595 50.200 71.387 41.330 

NumP  4.020 4.021 3.478 9.319 

MPS (ha)  9,35 12,48 20,53 4,44 

PSSD (ha) 114,35 344,42 1.136,04 270,39 

Legenda: CA (área da classe), NumP (número de fragmentos), MPS (tamanho médio de fragmentos), 

PSSD (desvio padrão do tamanho médio dos fragmentos). 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

Ao analisar a Tabela 5.16, observa-se que para a classe vegetação rarefeita os menores 

tamanhos médios de fragmentos (MPS) estão associados ao aumento do número de 

fragmentos (NumP). Isso significa que em 1984 a paisagem era composta por uma quantidade 

menor de fragmentos, mas que variavam muito em relação ao tamanho médio. Para 2013, não 

só houve o aumento da fragmentação em 36,78% (NumP), como também a redução de área 

média em 21% (MPS) em uma área total também menor (CA).  

Em estudo da fragmentação da flora nativa na região do espinhaço sul, parte do 

Quadrilátero Ferrífero, Rezende (2011) constatou o aumento na quantidade de fragmentos da 

fitofisionomia campo em 28,4% nos últimos 23 anos. No presente trabalho, a região de campo 

estudada por Rezende (2011) pertence à classe temática vegetação rarefeita e os resultados 

obtidos revelam a crescente fragmentação desta fitofisionomia no Quadrilátero Ferrífero.  

Os elevados valores do desvio padrão da média do tamanho das manchas naturais 

(PSSD) indicam a existência de grandes e de pequenos fragmentos que compõem a paisagem 

do Sinclinal Moeda, tanto para o ano de 1984 quanto para o ano de 2013. Bezerra et al. (2011) 

também encontraram na sub-bacia hidrográfica do Córrego Horizonte (Estado do Espírito 

Santo) grandes variações obtidas pela métrica PSSD, o que evidenciou a existência de 

manchas naturais com valores de área muito acima ou muito abaixo do valor médio. 

 O PSSD da vegetação rarefeita mostra que em 1984, embora a média do tamanho de 

fragmentos fosse maior (20,53 hectares), a média de variação entre eles era muito superior 

(1.136,04 hectares) e evidenciava uma paisagem composta por tamanhos variados de 

fragmentos, muito acima ou muito abaixo da média. Para 2013, mesmo com a redução do 

valor obtido pela métrica PSSD, os valores ainda são considerados altos. Isso indica a 

existência da variação dos fragmentos com áreas menores ou maiores que a média, já reduzida 

em 21%. Os resultados obtidos na vegetação rarefeita são considerados negativos e podem ser 

associados como uma consequência da intervenção antrópica, principalmente ocasionada pela 

ocupação, que também proporcionou a perda de área total da classe (CA).  
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Ao considerar apenas o ano de 2013 e comparar as duas classes temáticas em estudo, 

percebe-se que os valores de MPS e PSSD da classe vegetação rarefeita são inferiores ao da 

vegetação densa. Em estudo de fragmentação de floresta nativa e Cerrado no Estado de São 

Paulo, na bacia do Rio Corumbataí, Valente e Vettorazzi (2002) também tiveram valores 

inferiores destas métricas para o Cerrado. Os autores relacionaram os resultados obtidos como 

uma influência da menor área e da menor quantidade desta fitofisionomia existente na área de 

estudo – o que também pode ser aplicado neste trabalho para a classe vegetação rarefeita. 

Na classe temática vegetação densa, os resultados apresentam-se, de certa forma, 

positivos. O número de fragmentos (NumP) se manteve estável nos anos de 1984 e 2013, e 

houve um aumento de área média dos fragmentos (MPS) de 9,35 para 12,48 hectares. Porém, 

a classe também apresentou um aumento da área total (CA) e do desvio padrão do tamanho 

médio dos fragmentos (PSSD), o que pode evidenciar uma redução no número de fragmentos 

com áreas maiores que a média.  

Resultados com grandes quantidades de pequenos fragmentos de floresta nativa 

também foram encontrados nos trabalhos de Almeida (2008), na área do Parque Nacional dos 

Campos Gerais (Estado do Paraná); Rezende (2011), no espinhaço sul do Quadrilátero 

Ferrífero; e Salles (2013), no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça. Ribeiro et al. (2009) 

destacam que a maioria dos remanescentes de Mata Atlântica do Brasil, além de estar disposta 

em pequenos fragmentos, geralmente está isolada ou é composta por vegetação secundária em 

estágios inicial ou médio de sucessão ecológica. Cabe lembrar que as escalas de análise de 

cada trabalho são diferentes. 

 A Tabela 5.17 foi elaborada para melhor compreender como cada fragmento compõe a 

paisagem no Sinclinal Moeda. Ela apresenta a associação entre o tamanho (em hectare) e 

número dos fragmentos (NumP), representados em valor absoluto e em valores percentuais, 

seguidos da variação de perda ou de ganho desta representatividade ao longo dos anos de 

1984 e 2013. Os resultados obtidos corroboram com as análises apresentadas das métricas 

NumP, MPS e PSSD aplicadas no nível de classe.  
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Tabela 5.17 – Tamanho do fragmento vinculado à sua quantidade (valores absolutos e  

percentuais) e a variação de ganho ou de perda para cada grupo analisado. 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

Observa-se na Tabela 5.17 que a paisagem na área de estudo é composta por pequenos 

fragmentos e ambas as classes temáticas apresentaram um aumento quantitativo para aqueles 

menores que um hectare. A baixa representatividade na variação da classe vegetação densa 

pode ser justificada pela manutenção do número de fragmentos nos anos de 1984 e 2013 (de 

4.020 e 4.021). Porém, a vegetação densa apresentou perda no número de fragmentos para 

quase todos os tamanhos analisados, exceto para aqueles com área menor que um hectare, 

entre 55 e 65 e entre 95 e 110 hectares, que tiveram pequeno aumento; e aqueles com 

tamanho acima de 1.000 hectares, que mantiveram a quantidade de fragmentos ao longo do 

tempo, embora possam ter apresentado crescimento de área total.  

O grupo de fragmentos de 5 a 15 hectares incluiu tanto a média de 1984 quanto de 

2013 (9,35 e 12,48 hectares) e apresentou a segunda maior variação em perda quantitativa de 

fragmentos. Assim, o aumento da métrica PSSD para a classe vegetação densa é justificado e 

comprova que mais fragmentos tiveram suas áreas reduzidas em relação à média.   

A classe vegetação rarefeita apresentou não só um expressivo aumento de 42,03% 

para fragmentos menores que um hectare, como manteve crescente a variação entre todos os 

tamanhos analisados. Embora a média no tamanho de fragmento para o ano de 1984 tenha 

sido de 20,53 hectares, percebe-se que apenas uma pequena parcela de fragmentos (0,55%) 

Tamanho do 

Fragmento 

(ha) 

Vegetação Densa Vegetação Rarefeita 

1984 2013 Variação 

(%) 

1984 2013 Variação 

(%) n
o
 % n

o
 % n

o
 % n

o
 % 

< 1 2.943 73,20 3.197 79,51 3,16 2.914 83,78 8.292 88,99 42,03 

1-5 634 15,77 526 13,08 -1,34 427 12,28 721 7,74 2,30 

5-15 237 5,90 162 4,03 -0,93 94 2,70 179 1,92 0,66 

15-25 57 1,42 43 1,07 -0,17 19 0,55 37 0,40 0,14 

25-35 31 0,77 21 0,52 -0,25 07 0,20 25 0,27 0,14 

35-45 18 0,45 10 0,25 -0,10 03 0,07 13 0,14 0,08 

45-55 19 0,47 09 0,22 -0,12 02 0,06 14 0,15 0,09 

55-65 06 0,15 08 0,20 0,02 01 0,03 07 0,08 0,05 

65-75 09 0,22 07 0,17 -0,02 02 0,06 08 0,09 0,05 

75-85 05 0,12 05 0,12  -  00       - 00     - 0,00 

85-95 08 0,20 06 0,15 -0,02 01 0,03 03 0,03 0,02 

95-110 00       - 01 0,02 0,01 02 0,06 03 0,03 0,01 

110-200 22 0,55 10 0,25 -0,15 04 0,12 08 0,09 0,03 

200-500 23 0,57 09 0,22 -0,17 01 0,03 03 0,03 0,02 

500-1.000 03 0,07 02 0,05 -0,01  00       -  03 0,03 0,02 

> 1.000 05 0,12 05 0,12  - 01 0,03 03 0,03 0,02 

Total 4.020 100 4.021 100  3.478 100 9.319 100  
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representou esse valor, o que motivou o elevado desvio padrão. Para 2013, a redução do 

PSSD é justificada pelo aumento dos fragmentos que possuem a área média (4,44 hectares), 

mas com representatividade muito inferior (7,74%) diante os 88,99% dos fragmentos menores 

que um hectare.  

Juvanhol (2011) destaca que muitas vezes ocorre a inversão de valores entre a 

contribuição da quantidade de fragmentos e da área total que eles ocupam: grandes 

fragmentos, embora em menor quantidade, representam uma parcela maior de área total da 

classe de interesse.  A Tabela 5.18 apresenta a contribuição de cada grupo de fragmento em 

quantidade e em área total (CA) ocupada por eles.  

 

Tabela 5.18 – Área total (CA) de cada grupo de fragmento separado por classe. 

Tamanho 

dos 

Fragmentos 

(ha) 

Vegetação Densa Vegetação Rarefeita 

1984 2013 1984 2013 

NumP CA (ha) NumP CA (ha) NumP CA (ha) NumP CA (ha) 

<1 2.943 710,00 3.197 694,17 2.914 617,87 8.292 1.555,73 

1-5 634 1.425,40 526 1.140,95 427 924,83 721 1.523,58 

5-15 237 1.936,81 162 1.436,87 94 829,94 179 1.591,84 

15-25 57 1.054,50 43 828,60 19 362,07 37 705,81 

25-35 31 945,05 21 640,06 07 201,38 25 731,17 

35-45 18 713,56 10 386,36 03 119,72 13 532,08 

45-55 19 939,59 09 435,25 02 106,32 14 709,48 

55-65 06 343,73 08 492,70 01 62,09 07 418,11 

65-75 09 628,78 07 491,47 02 146,39 08 552,57 

75-85 05 400,24 05 385,39 00 - 00 - 

85-95 08 711,56 06 559,13 01 85,65 03 267,83 

95-110 00 - 01 104,50 02 213,54 03 298,97 

110-200 22 3.433,95 10 1.519,88 04 498,04 08 1.079,14 

200-500 23 7.611,42 09 2.596,56 01 211,98 03 852,64 

500-1000 03 2.151,07 02 1.452,83 00 0,00 03 2.186,43 

>1000 05 14.589,83 05 37.035,49 01 67.007,15 03 28.324,77 

Total 4.020 37.595 4.021 50.200 3.478 71.387 9.319 41.330 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

Observa-se que, de fato, os maiores fragmentos possuem baixa representatividade em 

quantidade (NumP) e atingem as maiores parcelas em área total (CA) para ambas as classes. 

Na vegetação densa, mesmo com a redução de área total para quase todos os grupos, um 

resultado positivo é a manutenção da quantidade de fragmentos do grupo maior que 1.000 

hectares. Este grupo apresentou um aumento de 22.445,66 hectares entre os anos, sendo seus 

cinco representantes responsáveis por 73,77% da CA em 2013. 

De acordo com Fischer e Lindenmayer (2007), as vantagens ambientais dos 

fragmentos maiores estão implícitas na relação espécie-área: eles aumentam a possibilidade 
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de apresentar áreas não alteradas e, assim, aumentam a chance de colonização por espécies 

sensíveis e estão mais susceptíveis a proporcionar condições ambientais para maior 

diversidade de espécies. No entanto, os autores destacam que mesmo com a conservação de 

extensas áreas de vegetação nativa, a deterioração da estrutura da vegetação e degradação 

ambiental pode afetar negativamente muitas espécies. 

Os resultados obtidos na classe temática vegetação rarefeita foram opostos aos 

encontrados para a vegetação densa. Nela houve um aumento na quantidade de fragmentos 

entre os anos estudados, sendo que somente o grupo de fragmentos maiores que 1.000 

hectares apresentou redução em sua área total, com perda significativa de 38.682,38 hectares. 

Em 1984 este grupo que era composto por um único fragmento que representava 93,86% da 

CA, e em 2013, passou a compor 68,53% distribuídos em três fragmentos distintos.  

O processo de fragmentação, segundo Fahrig (2003), reduz a quantidade de habitat 

(CA), aumenta o número de fragmentos (NumP), reduz o tamanho dos fragmentos e aumenta 

o isolamento entre eles. Mas o autor destaca que a relação entre tamanho do fragmento e a 

fragmentação propriamente dita deve levar em consideração a quantidade de habitat na escala 

da paisagem. Haddad et al. (2015), em uma análise global da fragmentação de hábitats, 

descobriram que em ambientes savânicos (“glassland”), o aumento da penetração de luz 

afetou a taxa de sucessão ecológica em fragmentos menores quando comparados com 

fragmentos maiores. 

Fischer e Lindenmayer (2007) complementam que apesar da relevância de grandes 

áreas de habitat, seu foco restritivo pode representar uma análise ultrapassada na modificação 

da paisagem, já que pequenos fragmentos podem ser complementos importantes de grandes 

fragmentos. Neste sentido, destaca-se que o grupo de fragmentos menores que um hectare se 

mostrou bem representativo para ambas as classes.  

Em 2013, a contribuição dos grupos de fragmentos menores que um hectares foi mais 

significativa do que em grupos medianos da vegetação densa entre 55-65, 65-75 e 75-85 

hectares. Para a vegetação rarefeita, o mesmo grupo no mesmo período contribuiu com área 

total superior a quase todos os grupos de fragmentos, exceto entre 5-15, 500-1.000 e acima de 

1.000 hectares. Os pequenos fragmentos merecem destaque, pois podem exercer a função de 

stepping stones e, assim, permitir o deslocamento de espécies no contexto da paisagem. 

Baum et al. (2004), enfatizam os stepping stones como a alternativa mais adequada 

para promover a circulação de espécies entre fragmentos de vegetação nativa quando não se 

tem áreas de habitat contínuas ou quando os pequenos fragmentos são mais representativos na 

configuração natural da paisagem. Os autores demonstraram que a eficácia dos stepping 
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stones, assim como dos corredores ecológicos, está associada à composição da matriz: quando 

esta apresenta baixa resistência, os fragmentos proporcionam uma dispersão significativa 

entre eles e evidenciam níveis favoráveis à conectividade. Fischer e Lindenmayer (2002) 

também encontraram resultados em que os stepping stones garantiram a conexão funcional 

dos fragmentos para várias espécies de aves; no entanto, esta conectividade não foi adequada 

para outros grupos de animais.  

 As Figuras 5.16 e 5.17 ilustram a disposição espacial dos tamanhos de fragmentos das 

classes vegetação densa e vegetação rarefeita, respectivamente, para os anos de 1984 e 2013. 

Para melhor visualização, os tamanhos de fragmentos foram reagrupados em: menor que um 

hectare; entre um e cinco hectares; entre cinco e 50 hectares; entre 50 e 100 hectares; entre 

100 e 500 hectares; entre 500 e 1.000 hectares; e acima de 1.000 hectares.  

Nota-se que é possível evidenciar a permuta da matriz entre os anos de 1984 

(representada pela classe vegetação rarefeita) e de 2013 (substituída pela vegetação densa). 

Contudo, os resultados obtidos durante a análise da dinâmica da paisagem permitem afirmar 

que a paisagem tem se tornado mais antrópica entre os anos de 1984 e 2013, com tendência de 

transformação de uma matriz natural para uma matriz antrópica. 
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Figura 5.16 – Mapa Tamanho dos Fragmentos da Vegetação Densa: à esquerda em 1984 e à direita em 2013 (visualizada como substituição da matriz).  

 

Fonte: elaboração própria (2015). 
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Figura 5.17 – Mapa Tamanho dos Fragmentos da Vegetação Rarefeita: à esquerda em 1984 (enquanto matriz) e à direita em 2013.  

 

Fonte: elaboração própria (2015). 
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 Ao considerar as duas classes conjuntamente como fatores favoráveis à manutenção da 

biodiversidade, observa-se que houve a diminuição na área total de 16% entre 1984 e 2013. 

Desta forma, embora a classe vegetação densa tenha revelado um resultado positivo, ele não 

se aplica na análise conjunta do ambiente natural e podem estar associados à perda da 

diversidade biológica. 

 

5.3.2 – Métricas de Forma e de Borda 

 

 Para analisar o formato dos fragmentos foram aplicadas as métricas MSI (índice médio 

da forma) e MFRACT (dimensão fractal mediana). A métrica MSI indica o quanto a forma do 

fragmento se aproxima de uma circunferência, que terá valor mínimo igual a um; a métrica 

MFRACT indica a complexidade do perímetro do fragmento, que se aproximará de um 

quando apresentar formas simples e chegará a dois quando apresentar a maior complexidade 

de forma. Os resultados demonstram valores elevados para todos os tamanhos de fragmentos 

conforme as classes temáticas vegetação densa e vegetação rarefeita (Tabela 5.19). 
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Tabela 5.19– Métricas de Forma aplicadas em classe para cada grupo de fragmento. 

Tamanho dos 

Fragmentos 

(ha) 

Vegetação Densa Vegetação Rarefeita 

1984 2013 1984 2013 

NumP MSI MFRACT NumP MSI MFRACT NumP MSI MFRACT NumP MSI MFRACT 

<1 2943 1,297 1,419 3197 1,259 1,412 2914 1,270 1,417 8292 1,229 1,410 

1-5 634 1,376 1,318 526 1,423 1,326 427 1,387 1,321 721 1,451 1,330 

5-15 237 1,609 1,306 162 1,723 1,315 94 1,761 1,318 179 1,780 1,321 

15-25 57 1,895 1,310 43 2,092 1,325 19 1,826 1,305 37 2,146 1,328 

25-35 31 2,050 1,311 21 2,293 1,329 07 2,116 1,318 25 2,394 1,338 

35-45 18 2,303 1,323 10 2,738 1,348 03 2,327 1,327 13 2,553 1,338 

45-55 19 2,179 1,308 09 2,559 1,336 02 2,400 1,323 14 2,531 1,331 

55-65 06 2,690 1,337 08 2,569 1,328 01 3,238 1,366 07 2,955 1,350 

65-75 09 2,589 1,327 07 2,774 1,338 02 3,936 1,388 08 3,546 1,374 

75-85 05 2,725 1,333 05 3,519 1,372 00  -   -  00  -   -  

85-95 08 3,273 1,355 06 3,395 1,357 01 2,974 1,345 03 3,482 1,365 

95-110 00  -   -  01 2,931 1,338 02 3,048 1,343 03 2,599 1,321 

110-200 22 3,517 1,353 10 3,321 1,344 04 3,610 1,362 08 3,749 1,364 

200-500 23 4,462 1,363 09 4,285 1,363 01 4,352 1,376 03 5,406 1,397 

500-1000 03 5,936 1,385 02 6,360 1,395 00  -   -  03 6,842 1,404 

>1000 05 9,476 1,409 05 15,469 1,437 01 45,737 1,501 03 14,874 1,427 

Legenda: NumP (número de fragmentos), MSI (índice médio de forma), MFRACT (dimensão fractal mediana).  

Fonte: elaboração própria (2014). 
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De maneira geral, os resultados da métrica MSI indicam que os menores fragmentos 

apresentam uma tendência de forma circular, mas possuem perímetro irregular e complexo 

(MFRACT). Para ambas as classes temáticas (vegetação densa e vegetação rarefeita), é 

possível perceber que fragmentos menores que um hectare apresentaram um declínio nos 

valores do MSI e MFRACT, embora tenham aumentado em quantidade (NumP). Tal 

resultado é considerado negativo, pois indicam a redução de fragmentos maiores e, 

consequentemente, a fragmentação da paisagem natural. No entanto, não se deve 

desconsiderar a existência dos pequenos fragmentos, que podem exercer a função de stepping 

stones no contexto da paisagem. 

  Ainda de acordo com a Tabela 5.19, destacam-se os fragmentos maiores que 1.000 

hectares da vegetação densa. Embora o número de fragmentos tenha se mantido o mesmo 

entre os anos estudados, o aumento dos valores do MSI e da MFRACT de 1984 para 2013 

indica que eles tiveram sua forma alterada de modo negativo, já que evidenciam um formato 

mais complexo e, assim, podem ter sua área interna mais afetada pelo efeito de borda. O 

contrário é percebido nos fragmentos maiores que 1.000 hectares da vegetação rarefeita, que 

apresentaram declínio nos valores das métricas MSI e MFRACT entre os anos, mesmo com o 

aumento da quantidade de fragmentos. No entanto, os valores são significativamente altos, o 

que pode ser considerado um resultado negativo associado à maior susceptibilidade destes 

fragmentos ao efeito de borda. 

Almeida (2008), Juvanhol (2011) e Rezende (2011) também apresentaram resultados 

em que os menores fragmentos tiveram formato mais regular do que em fragmentos maiores. 

Independente da origem da forma, que pode ser natural ou por fragmentação antrópica, 

Juvanhol (2011) considera que os grandes fragmentos, mesmo quando apresentam formatos 

mais irregulares, estão sob menor efeito de borda que os pequenos fragmentos, consequência 

do aumento da razão no interior da margem. Rezende (2011) atribui os altos valores obtidos 

em grandes fragmentos à sua forma mais alongada, sendo uma possível consequência das 

atividades antrópicas que influenciam a paisagem.  

 Para melhor entendimento e interpretação quanto ao formato geral dos fragmentos que 

compõem a paisagem, foram aplicadas as métricas MSI e MFRACT em nível de classe, que 

considera a forma de todos os fragmentos separados apenas por vegetação densa e vegetação 

rarefeita. Os resultados obtidos podem ser visualizados na Figura 5.18.  
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Figura 5.18 – Gráfico dos resultados obtidos pelas métricas de forma dos fragmentos 

aplicadas em nível de classe. 

 

 

Legenda: MSI (índice médio de forma) e MFRACT (dimensão fractal mediana).  

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

Percebe-se que a vegetação densa apresenta uma tendência de possuir fragmentos com 

formas mais regulares e menos complexas, já que houve uma diminuição dos valores obtidos 

pelas métricas MSI e MFRACT. Para o ano de 1984 os valores totais mais elevados de MSI e 

MFRACT podem estar associados à disposição natural da floresta estacional semidecidual, 

caracterizada por suas formações vegetacionais existentes em regiões de fundo de vale e 

encostas mais baixas. A significativa presença de cursos d’água na região forma naturalmente 

faixas florestais de vegetação ripária, que no passado provavelmente estavam dispostas em 

fragmentos maiores, mais alongados e mais irregulares.  

 Silva (1992) destaca que as matas ripárias são responsáveis pelo deslocamento de 

espécies em regiões de fundo de vale e conectam outras regiões ripárias ou outros habitats 

fragmentados. A existência deste ecossistema também melhora a qualidade da água por 

proteger as drenagens, controla a sedimentação dos rios, concentram nutrientes e fontes de 

alimento para fauna terrestre e aquática.       

Para a classe temática vegetação rarefeita, as métricas indicam que em 1984 os 

fragmentos eram mais alongados do que em 2013, que se aproximam de uma estrutura 

circular. Embora a circunferência seja considerada a forma mais adequada para um 

fragmento, Rezende (2011) avalia os formatos alongados como naturais de campos rupestres e 

campos de altitude, já que estes seguem os traçados das formações serranas. Em 2013, a 

1,406 

1,364 

1,401 

1,305 

1,324 

1,282 

1,392 

1,401 

1,22

1,24

1,26

1,28

1,3

1,32

1,34

1,36

1,38

1,4

1,42

1984 2013 1984 2013

MSI MFRACT

Vegetação Densa

Vegetação Rala

(valor) 



96 

 

vegetação rarefeita apresentou o menor índice para MSI (1,282) e opostamente, aumentou o 

MFRACT (1,401). Os resultados evidenciam a intensificação da fragmentação oriunda das 

atividades antrópicas, que modificaram o formato natural e aumentaram a complexidade da 

forma, além de terem diminuído a área total (CA) e aumentado o número de fragmentos 

(NumP).  

 Para complementar o entendimento da fragmentação no Sinclinal Moeda, foi aplicada 

a métrica de borda ED (densidade de borda) em nível de paisagem e de classe, ilustradas nas 

Figuras 5.19 e 5.20, respectivamente. A análise em nível de paisagem permitiu verificar o 

montante de borda sob o aspecto da paisagem natural; enquanto em nível de classe permitiu 

analisar, separadamente, as duas classes naturais alvo de estudo. Metzger e Muller (1996) 

definem as bordas como zonas de transição entre as unidades da paisagem e desempenham 

importante papel na dinâmica e no funcionamento da paisagem. Seus limites controlam os 

fluxos bióticos e abióticos e estão diretamente relacionadas com o equilíbrio entre as espécies 

de borda e as espécies de área núcleo.  

 

Figura 5.19 – Gráfico dos resultados obtidos pela métrica Densidade de Borda (ED) aplicada 

em nível de paisagem natural. 

 

 

 

Fonte: elaboração própria (2014). 
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Figura 5.20 – Gráfico dos resultados obtidos pela métrica Densidade de Borda (ED) aplicada 

em nível de classe. 

 

 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

Em nível de paisagem, a densidade de borda (ED) se mostrou maior no ano de 2013, o 

que enfatiza o crescimento da fragmentação da paisagem ao longo do tempo na região de 

estudo, já observado nas métricas de área e tamanho. Ao aplicar a mesma métrica no contexto 

de classe, percebe-se uma inversão na densidade de borda: a diminuição de borda da classe 

vegetação densa de 113,24 para 97,82 metros por hectare e o aumento de borda da vegetação 

rarefeita de 76,81 para 127,04 metros por hectare.  

Fahrig (2003) destaca que paisagens mais fragmentadas irão apresentar mais borda 

para um determinado montante de habitat. O autor relaciona a borda como a segunda causa 

dos efeitos negativos da fragmentação de um determinado ecossistema: para o deslocamento 

entre os fragmentos de habitat, os indivíduos tendem a aumentar o tempo de travessia na 

matriz, o que pode aumentar a taxa de mortalidade ou diminuir a taxa reprodutiva de uma 

determinada população. A borda também afeta a interação entre as espécies: muitas vezes as 

espécies generalistas de borda atuam como predadoras das espécies mais sensíveis de área 

núcleo (FAHRIG, 2003; JUVANHOL, 2011; METZGER e MULLER, 1996).  

 Nos resultados obtidos pelo estudo da fragmentação mundial verificados em cinco 

continentes durante 35 anos, Haddad et al. (2015) revelam que 70% dos remanescentes 

florestais possuem uma borda de apenas 1 km. Segundo os autores, a redução da 

biodiversidade pode variar entre 13 a 75% dependendo do bioma e da escala adotada, mas por 

via de regra, os resultados já indicam a necessidade urgente de medidas de conservação e 
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restauração para melhorar a conectividade da paisagem natural, reduzir as taxas de extinção e 

ajudar na manutenção dos serviços ecossistêmicos.   

 

5.3.3 – Métrica de Área Núcleo 

 

 Ao considerar três conjuntos de dados que representam os fatores bióticos e abióticos 

que influenciam a área núcleo de um fragmento florestal (árvores, arvoretas e microclima), 

Rodrigues (1998) apresenta quatro aspectos que justificam utilizar uma borda de 35 metros 

quando se utilizam dados generalizáveis em paisagem. Segundo o autor, nos três conjuntos de 

dados utilizados a umidade do ar tende a se estabilizar a partir de 35 metros da margem; a 

composição de espécies apresenta grande variação até os 35 metros da borda e é reduzida 

entre 35 a 100 metros; a diversidade de espécies tende a ser alta antes de 35 metros, atinge o 

pico com 35 metros e reduz dos 35 aos 100 metros; e a incidência de radiação solar, que de 0 

a 35 metros de borda é controlada lateralmente por arvoretas, e de 35 a 100 metros pelo dossel 

das árvores. 

 Neste sentido, no presente trabalho optou-se em adotar duas faixas de borda – 35 e 100 

metros – que foram aplicadas apenas para classe temática vegetação densa, destacada por 

Rezende (2011) pelo sólido reconhecimento dos efeitos de borda sobre fitofisionomias 

florestais. As métricas utilizadas foram área núcleo total da classe (TCCA), número de áreas 

núcleo (NCA) e índice de área núcleo (CAI) para a classe vegetação densa e para cada grupo 

de fragmentos. 

 A Figura 5.21 ilustra a comparação da métrica TCCA com o valor total de sua área de 

borda e relacionada com a métrica CAI. Percebe-se que ao considerar a faixa de 35 metros, a 

área núcleo (TCCA) atinge os maiores valores, com 65,74% e 70,01% para os anos de 1984 e 

2013, respectivamente. Como já era de se esperar, a faixa de 100 metros apresentou os 

menores valores de área núcleo, uma vez que se aumenta consideravelmente a faixa de borda. 

Os valores percentuais obtidos foram de 28,18 para 1984 e 35,38 para 2013. 
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Figura 5.21 – Resultados das Métricas de Área Núcleo aplicadas em nível de classe. 

 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

 Ao interpretar os resultados da Figura 5.21, pode-se verificar que entre os anos de 

1984 e 2013 houve uma melhora na configuração da paisagem para a classe vegetação densa 

que proporcionou um aumento de área núcleo para as duas faixas de borda adotadas (35 e 100 

metros). Tal aumento pode oferecer benefícios à manutenção da biodiversidade na área de 

estudo, inclusive com a permanência de espécies mais sensíveis ao efeito de borda. No 

entanto, cabe ressaltar que a predominância de vegetação nativa na área de estudo está 

relacionada ao Cerrado e suas fisionomias, tratadas neste trabalho como vegetação rarefeita, 

que tem evidenciado resultados negativos oriundos da fragmentação antrópica pelas métricas 

utilizadas.  

Os resultados obtidos pela métrica número de área núcleo (NCA) revela o aumento na 

quantidade de fragmentos ao considerar suas áreas núcleo quando comparado com os 

fragmentos totais de área (NumP), conforme visualizado na Figura 5.22. Tal aumento pode 

ser justificado pela criação de novos fragmentos estabelecidos por sua faixa de borda, bem 

como o formato irregular e complexo dos fragmentos. 
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Figura 5.22 – Comparação entre as Métricas de Área (NumP) e de Área Núcleo (NCA).  

 

 

Legenda: NumP (número de fragmentos) e NCA (número de área núcleo). 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

Cabe destacar que a métrica NCA inclui também aqueles fragmentos que 

apresentaram área núcleo igual a zero conforme a faixa de borda. Quando se analisa a 

quantidade de fragmentos com e sem área núcleo (Figura 5.23), percebe-se que ela está 

concentrada em pequena quantidade de fragmentos, independente de sua borda.  

 

Figura 5.23 – Número de Fragmentos com e sem Área Núcleo 

 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

 Para compreender como cada grupo de fragmento se comporta mediante as faixas de 

borda estabelecidas, foram aplicadas as mesmas métricas em nível de fragmento. As Tabelas 

5.20 e 5.21 apresentam os resultados para bordas de 35 e 100 metros, respectivamente. 
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Tabela 5.20 – Resultados das Métricas de Borda aplicadas para 35 metros em nível de 

fragmento para a classe vegetação densa. 

Tamanho dos 

Fragmentos 

1984  2013  

NCA CA (ha) TCCA (ha) CAI (%) NCA CA (ha) TCCA (ha) CAI (%) 

*< 1 2.943 710,00 2,90 0,41 3.197 694,17 1,65 0,24 

*1-5 711 1425,40 252,97 17,75 619 1.140,95 173,61 15,22 

*5-15 374 1936,81 765,81 39,54 271 1.436,87 555,38 38,65 

*15-25 109 1054,50 527,11 49,99 109 828,60 392,70 47,39 

*25-35 57 945,05 531,51 56,24 57 640,06 336,74 52,61 

*35-45 40 713,56 404,94 56,75 38 386,36 193,03 49,96 

*45-55 37 939,59 593,48 63,16 24 435,25 249,71 57,37 

55-65 19 343,73 199,77 58,12 24 492,70 302,89 61,48 

*65-75 18 628,78 394,34 62,72 24 491,47 301,77 61,40 

*75-85 10 400,24 251,95 62,95 21 385,39 206,75 53,65 

85-95 37 711,56 414,08 58,19 29 559,13 327,92 58,65 

95-110 00 - - - 03 104,50 69,15 66,17 

110-200 82 3433,95 2.256,01 65,70 32 1.519,88 1.026,46 67,54 

200-500 139 7611,42 5.279,30 69,36 56 2.596,56 1.812,63 69,81 

500-1000 37 2151,07 1.555,29 72,30 18 1.452,83 1.036,73 71,36 

*>1000 89 14589,83 11.284,10 77,34 458 37.035,49 28.158,90 76,03 

Total 4.702 37.595 24.714 

 

4.980 50.200 35.146 

 Legenda: NCA (número de área núcleo), CA (área da classe), TCCA (área núcleo total da classe), CAI 

(índice de área núcleo). 

*Área núcleo reduzida entre os anos de 1984 e 2013 para uma borda de 35 metros. 

Fonte: elaboração própria (2014). 

 

Tabela 5.21 – Resultados das Métricas de Borda aplicadas para 100 metros em nível de 

fragmento para a classe vegetação densa. 

Tamanho dos 

Fragmentos 

1984 2013 

NCA CA (ha) TCCA (ha) CAI (%) NCA CA (ha) TCCA (ha) CAI (%) 

**< 1 2.943 710,00 0,00 0 3.197 694,17 0,00 0 

**1-5 634 1.425,40 1,00 0,07 526 1.140,95 0,00 0 

5-15 242 1.936,81 28,71 1,48 167 1.436,87 24,81 1,73 

**15-25 68 1.054,50 71,94 6,82 52 828,60 48,60 5,87 

**25-35 58 945,05 97,47 10,31 38 640,06 54,42 8,50 

**35-45 39 713,56 78,32 10,98 17 386,36 34,65 8,97 

**45-55 41 939,59 187,68 19,97 22 435,25 52,26 12,01 

**55-65 17 343,73 51,94 15,11 21 492,70 87,76 17,81 

65-75 32 628,78 110,71 17,61 18 491,47 93,18 18,96 

**75-85 18 400,24 75,67 18,91 19 385,39 40,50 10,51 

85-95 31 711,56 105,59 14,84 22 559,13 85,30 15,26 

95-110 00 - - - 03 104,50 22,92 21,93 

110-200 122 3.433,95 784,87 22,86 52 1.519,88 408,10 26,85 

200-500 231 7.611,42 2.157,57 28,35 66 2.596,56 813,43 31,33 

**500-1000 51 2.151,07 713,14 33,15 39 1.452,83 456,19 31,40 

**>1000 272 14.589,83 6.130,42 42,02 668 37.035,49 15.540,91 41,96 

Total 4.799 37.595,49 10.595,04 

 

4.927 50.200,19 17.763,02 

 Legenda: NCA (número de área núcleo), CA (área da classe), TCCA (área núcleo total da classe), CAI 

(índice de área núcleo). 

**Área núcleo reduzida entre os anos de 1984 e 2013 para uma borda de 100 metros. 

Fonte: elaboração própria (2014). 
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 Embora a classe vegetação densa tenha apresentado aumento de área núcleo para as 

duas faixas de borda adotadas (ver Figura 5.21, página 99) entre os anos de 1984 e 2013, os 

resultados obtidos em nível de fragmento demonstram uma situação ambiental preocupante 

em termos conservacionistas.  

De acordo com a Tabela 5.20, percebe-se que a maioria dos grupos de fragmentos teve 

sua área núcleo reduzida entre os anos de 1984 e 2013 para uma borda de 35 metros. A 

mesma tendência de perda de área núcleo ocorreu para uma borda de 100 metros (Tabela 

5.21) que, por ser mais extensa, apresentou resultados ainda menores para os grupos de 

fragmentos. Ainda cabe destacar que para a borda de 100 metros houve a inclusão dos dois 

maiores grupos de tamanho de fragmentos (entre 500 a 1.000 e acima de 1.000 hectares), o 

que pode trazer impactos negativos para a preservação de espécies sensíveis.  

 De maneira geral, a borda de 35 metros proporciona área núcleo mediana para cada 

grupo de fragmentos, exceto para os quatro grupos menores que 25 hectares. Valente e 

Vettorazzi (2002) atribuíram os resultados medianos obtidos pelas métricas de área núcleo 

como uma consequência dos fragmentos com tamanho inferior à média. Tal justificativa 

também pode ser aplicada no presente estudo, uma vez que os resultados obtidos pelas 

métricas PSSD, MSI, MFRACT e ED já indicavam grande oscilação da média de tamanho de 

cada grupo de fragmento, com formatos irregulares e complexos e aumento da densidade de 

borda (ED) para a classe vegetação densa.  

A irregularidade no formato dos fragmentos também contribui para o aumento dos 

valores de NCA. Para Juvanhol (2011) e Pirovani et al. (2014), os valores de NCA são 

maiores do que o número de fragmentos devido ao formato irregular de alguns fragmentos. 

Assim, um único fragmento cuja extremidade seja mais distante pode apresentar mais de uma 

área núcleo, que terá uma área menor e provavelmente protegerá um menor número de 

espécies sensíveis aos efeitos da matriz.  

Juvanhol (2011) destaca a tendência de redução do efeito de borda em função do 

aumento da área núcleo média, obtida pela divisão da área núcleo total da classe (TCCA) com 

o número de área núcleo (NCA). Os resultados podem ser visualizados na Tabela 5.22, com 

valores em hectares. Percebe-se que à medida que se aumenta o tamanho dos fragmentos, a 

média de área núcleo tende a aumentar. No entanto, para a borda de 35 metros em fragmentos 

maiores do que 1.000 hectares houve uma redução significativa de 48,49% entre os anos de 

1984 e 2013.  Esta redução está associada ao aumento do número de área núcleo (de 89 para 

458) e, consequentemente, estes fragmentos podem estar susceptíveis a um efeito de borda 

maior do que esperado. 
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Tabela 5.22 – Área Núcleo Média, em hectares, para bordas de 35 e 100 metros. 

Tamanho dos 

Fragmentos 

35 metros        100 metros 

1984 2013 1984 2013 

< 1 0,00 0,00 0,00 0,00 

1-5 0,36 0,28 0,00 0,00 

5-15 2,05 2,05 0,12 0,15 

15-25 4,84 3,60 1,06 0,93 

25-35 9,32 5,91 1,68 1,43 

35-45 10,12 5,08 2,01 2,04 

45-55 16,04 10,40 4,58 2,38 

55-65 10,51 12,62 3,06 4,18 

65-75 21,91 12,57 3,46 5,18 

75-85 25,19 9,85 4,20 2,13 

85-95 11,19 11,31 3,41 3,88 

95-110 0,00 23,05 0,00 7,64 

110-200 27,51 32,08 6,43 7,85 

200-500 37,98 32,37 9,34 12,32 

500-1000 42,03 57,60 13,98 11,70 

>1000 126,79 61,48 22,54 23,26 

Fonte: elaboração própria (2015). 

 

5.3.4 – Métricas de Subdivisão 

 

 Os resultados obtidos pelas métricas de subdivisão da paisagem no Sinclinal Moeda 

indicam a crescente recuperação da classe temática vegetação densa e o alto grau de 

fragmentação da classe vegetação rarefeita. A Tabela 5.23 apresenta os resultados do Índice 

de Divisão da Paisagem (DIVISION), Índice de Fragmentação (SPLIT) e Tamanho Efetivo da 

Conectividade (MESH), este último melhor visualizado em forma de gráfico (Figura 5.24). 

 

Tabela 5.23 – Resultados das métricas de subdivisão. 

Métrica 
Vegetação Densa Vegetação Rarefeita 

1984 2013 1984 2013 

NumP 4.020 4.021 3.478 9.319 

CA 37.595 50.200 71.387 41.330 

DIVISION (%) 96,26 81,05 11,89 60,10 

SPLIT 26,71 5,28 1,13 2,51 

MESH (ha) 1.407,50 9.514,29 62.898,66 16.489,60 

Legenda: NumP (número de fragmentos), CA (área da classe), DIVISION (Índice de Divisão da 

Paisagem), SPLIT (Índice de Fragmentação) e MESH (Tamanho Efetivo dos Fragmentos 

Conectados).   

Fonte: elaboração própria (2015). 
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Figura 5.24 – Comparação do Tamanho Efetivo dos Fragmentos Conectados (MESH) 

 

Fonte: elaboração própria (2015). 

  

De acordo com Saura (2002), o Índice de Divisão da Paisagem (DIVISION) refere-se 

à probabilidade de dois lugares escolhidos de modo aleatório na matriz não estarem 

localizados na mesma classe de interesse. Os fragmentos maiores contribuem mais para a 

diminuição desta probabilidade, uma vez que se aumenta a chance deles representarem a área 

total de uma determinada classe na paisagem; já fragmentos pequenos terão menor 

contribuição. Desta forma, valores mais altos desta métrica indicam o aumento no padrão de 

fragmentação. 

O Índice de Fragmentação (SPLIT) e o Tamanho Efetivo dos Fragmentos Conectados 

(MESH) são definidos, respectivamente, como o número e o tamanho total de fragmentos 

obtidos quando se divide a totalidade da paisagem em tamanhos iguais, de modo que o padrão 

apresente o mesmo grau de subdivisões das classes analisadas. Quanto maior for a 

fragmentação, maior será o valor do SPLIT; o inverso é percebido para o MESH, que 

apresenta menor valor em paisagens mais fragmentadas (JAEGER, 2000; SAURA, 2002).  

Conforme a regra apresentada, fragmentos maiores tendem a diminuir os valores de 

DIVISION. Na Tabela 5.23 percebe-se a redução dos resultados desta métrica nos anos 

estudados para a classe temática vegetação densa, cujos valores passaram de 96,26 para 

81,05%. Os resultados do SPLIT e MESH apresentaram, respectivamente, redução de 26,71 

para 5,28 e aumento de 1.407,50 para 9.514,29 hectares e evidenciam uma menor 

fragmentação da vegetação densa conforme o grau de subdivisão. 

Ao comparar os valores destas métricas com os resultados da área total da classe (CA), 

o número dos fragmentos (NumP) e com os grupos dos tamanhos dos fragmentos (conforme 

Tabela 5.24) é possível afirmar que também houve a recuperação ambiental dos cinco 
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fragmentos maiores que 1.000 hectares da vegetação densa. Eles foram responsáveis pelo 

aumento da conectividade na paisagem na região do Sinclinal Moeda e, consequentemente, 

facilitam o deslocamento de espécies pela vegetação densa, expresso pela redução dos valores 

de DIVISION. 

A redução dos valores de DIVISION condiz com o incremento de área total (CA) da 

classe vegetação densa, mas vai de encontro com os resultados obtidos pelo número de 

fragmentos (NumP). De acordo com a relação direta entre estas métricas, era de se esperar a 

diminuição da quantidade de fragmentos entre os anos de 1984 e 2013, mas que apresentaram 

aumento de 4.020 para 4.021.  

Uma justificativa para os resultados opostos entre NumP e DIVISION pode ser 

visualizada na Tabela 5.24, que apresenta resultados desta métrica para cada grupo de 

fragmento analisado. Nota-se uma interferência significativa do grupo entre 55-65 hectares, 

sendo o único que apresentou aumento dos valores de DIVISION (de 83,32 para 87,47%). 

Também é possível observar que os dois últimos grupos de fragmentos (entre 500-1.000 e 

acima de 1.000 hectares) apresentaram a maior redução da métrica DIVISION, o que 

contribuiu com a redução deste índice para a classe vegetação densa de 96,26% (em 1984) 

para 81,05% (em 2013). Talvez os resultados em nível de classe pudessem ser ainda menores 

se não fosse o aumento da fragmentação apresentada pelo grupo entre 55-65 hectares.  

Já a classe vegetação rarefeita indica intensa fragmentação entre os anos de 1984 e 

2013. O elevado aumento do Índice de Divisão da Paisagem (DIVISION), que de 11,89 

atingiu 60,10%; o crescimento do Índice de Fragmentos (SPLIT), que passou de 1,13 para 

2,51; e a intensa redução de 46.409,06 hectares dos fragmentos conectados (MESH) 

corroboram com esta afirmativa.  

Conforme as Tabelas 5.23 e 5.24, percebe-se que a redução do MESH foi ainda maior 

do que a área total da classe (CA), que perdeu 30.057 hectares em números absolutos. Ao 

comparar com o número dos fragmentos (NumP) e com os grupos dos tamanhos dos 

fragmentos,  pode-se afirmar que entre os anos estudados houve maior isolamento entre os 

fragmentos, inclusive aqueles com tamanho maior. Como consequência, as espécies da 

vegetação rarefeita têm se deparado com barreiras que dificultam o deslocamento pela 

paisagem, evidenciado pela elevação do valores de DIVISION entre 1984 (11,89%) e 2013 

(60,10%).  
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Tabela 5.24 – Resultados obtidos pelo índice DIVISION em grupos de fragmentos por classe 

Tamanho dos 

Fragmentos 

(ha) 

Vegetação Densa  Vegetação Rarefeita  

1984 2013 1984 2013 

NumP CA (ha) DIVISION NumP CA DIVISION NumP CA DIVISION NumP CA DIVISION 

>1 2943 710,00 99,93 3197 694,17 99,94 2914 617,87 99,93 8292 1.555,73 99,98 

1-5 634 1.425,40 99,81 526 1.140,95 99,76 427 924,83 99,71 721 1.523,58 99,83 

5-15 237 1.936,81 99,54 162 1.436,87 99,32 94 829,94 98,83 179 1.591,84 99,39 

15-25 57 1.054,50 98,22 43 828,60 97,62 19 362,07 94,64 37 705,81 97,22 

25-35 31 945,05 96,74 21 640,06 95,19 07 201,38 85,52 25 731,17 95,96 

35-45 18 713,56 94,42 10 386,36 89,99 03 119,72 66,57 13 532,08 92,27 

45-55 19 939,59 94,72 09 435,25 88,86 02 106,32 49,99 14 709,48 92,83 

55-65 06 343,73 83,32 08 492,70 87,47 01 62,09 0,00 07 418,11 85,69 

65-75 09 628,78 88,88 07 491,47 85,69 02 146,39 50 08 552,57 87,47 

75-85 05 400,24 79,97 05 385,39 79,97 00 0,00 0,00 00 0,00 0,00 

85-95 08 711,56 87,49 06 559,13 83,33 01 85,65 0,00 03 267,83 66,64 

95-110 00 0,00 0,00 01 104,50 0,00 02 213,54 49,99 03 298,97 66,62 

110-200 22 3.433,95 95,34 10 1.519,88 89,77 04 498,04 74,67 08 1.079,14 87,27 

200-500 23 7.611,42 95,44 09 2.596,56 88,15 01 211,98 0,00 03 852,64 65,25 

500-1000 03 2.151,07 66,2 02 1.452,83 47,19 00 0,00 0,00 03 2.186,43 65,41 

>1000 05 14.589,83 77,52 05 37.035,49 65,35 01 67.007,15 0,00 03 28.324,77 15,34 

 Total 4020 37595,49   4021 50.200,20   3478 71.386,97   9319 41.330,15   

Fonte: elaboração própria (2015). 
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Em termos comparativos entre as duas classes temáticas analisadas, os fragmentos de 

vegetação rarefeita ainda estão mais conectados do que os da vegetação densa. No entanto, 

deve-se levar em consideração que o grau de fragmentação da primeira classe temática entre 

os anos de 1984 e 2013 foi muito mais intenso que o grau de conectividade da segunda. Na 

região do Sinclinal Moeda, a crescente ocupação antrópica e as atividades minerárias são as 

principais causas da fragmentação da classe vegetação rarefeita, que no presente trabalho 

representa parte do bioma Cerrado.  

Neste sentido, todo o bioma está ameaçado. A falta – ou ineficiência – de legislações e 

ações governamentais voltadas para a efetiva conservação e recuperação ambiental do 

Cerrado pode ser uma consequência não só da perda do hábitat total (BRASIL, 2011), mas 

também da crescente fragmentação e isolamento dos remanescentes atuais.  

Dentre as principais causas da perda de hábitat no Cerrado, apresentadas pelo Plano de 

Ação para Prevenção de Controle do Desmatamento e Queimadas do Cerrado (PP Cerrado), 

citam-se uso ilegal da vegetação nativa para produção de lenha; impunidade dos ilícitos 

ambientais; existência de áreas subutilizadas ou com passivos ambientais; baixo 

reconhecimento dos serviços ecológicos e baixo percentual de áreas protegidas (BRASIL, 

2011). O documento estima que 8,24% do bioma esteja protegido por unidades de 

conservação federais e estaduais, sendo 5,19% representadas por APAs. 

Porém, como já apresentado, as UCs na região de estudo representam juntas 80%, dos 

quais 6,38% de Proteção Integral e 74,38% de Uso Sustentável, nos quais somente a APA 

SUL RMBH corresponde com 65,69% (ver Figura 5.15, página 81). Por isso acredita-se que a 

crescente fragmentação desta classe temática e possível isolamento futuro dos remanescentes 

da região do Sinclinal Moeda estejam vinculados à falta – ou ineficiência – de legislações e 

ações governamentais voltadas para a efetiva conservação e recuperação ambiental do 

Cerrado. 

 

5.3.5 – Índice Integral de Conectividade 

 

 Por não envolver nenhuma espécie-chave, optou-se neste trabalho utilizar uma 

hipótese de conectividade simplista, adotada em avaliações de larga escala (ZIOLKOWSKA 

et al., 2014). No primeiro momento, o Índice Integral de Conectividade (IIC) foi aplicado 

separadamente para as duas classes temáticas em estudo ao considerar que a única 

conectividade possível entre os fragmentos seja pela própria classe temática. Esta seleção 

parte do pressuposto que espécies de vegetação densa só utilizam esta vegetação (área hábitat) 
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para se deslocarem, onde os demais elementos da matriz são considerados como áreas não-

hábitat; o mesmo se aplica para a vegetação rarefeita.  Para complementar a análise da 

conectividade da paisagem natural na região do Sinclinal Moeda, no segundo momento foi 

considerada as duas classes temáticas como área hábitat e os demais elementos da matriz 

como área não-hábitat. 

A conectividade avaliou não apenas o tamanho e a forma dos fragmentos, mas também 

sua localização espacial. Isto porque fragmentos maiores são mais significativos, porém, 

pequenos fragmentos também podem ser relevantes para a manutenção da paisagem ao 

exercerem a função de stepping stones. Para representar as ligações entre os fragmentos 

estabeleceu-se uma distância máxima de 10 km.  

Justifica-se a distância bem abrangente para não subestimar a relevância dos 

fragmentos existentes. Conforme Ziolkowska et al. (2014), uma sutil alteração no 

comprimento das ligações entre os nós pode modificar significativamente as conexões dos 

fragmentos de hábitats, que podem ser adicionados ou removidos conforme a proximidade ou 

a distância do limite de dispersão definido. 

 Para a representação dos valores de IIC foi utilizada uma escala de graduação de 

cores, onde os fragmentos mais importantes são destacados pelas cores quentes (tons de 

vermelho), enquanto as cores frias (tons de azul) identificam os fragmentos menos 

importantes. Também foram incluídos nos mapas os limites das UCs levantadas para 

aprimorar a análise dos resultados. Os resultados obtidos pelo IIC para as classes temáticas 

vegetação densa e vegetação rarefeita são visualizados na Figura 5.25.  
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Figura 5.25 – Mapa Conectividade conforme Índice Integral de Conectividade das classes temáticas Vegetação Densa (à esquerda) e Vegetação Rarefeita (à direita) 

 

Fonte: elaboração própria (2015). 
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 Na Figura 5.25, nota-se claramente a tendência de recuperação da classe vegetação 

densa pela grande representatividade de fragmentos importantes (vermelho, laranja e amarelo) 

por toda a matriz. Também é possível verificar que, embora a classe vegetação rarefeita tenha 

sofrido intensa fragmentação ao longo dos anos, há conectividade entre seus remanescentes 

pela predominância de fragmentos vermelhos. Ambos os modelos corroboram com os 

resultados obtidos pelas métricas aplicadas, principalmente de subdivisão. 

Em um estudo investigativo sobre os efeitos de diferentes representações matriciais e 

avaliações de medidas de conectividade de hábitat em rede no nordeste da Espanha, 

Ziolkowska et al. (2014) concluíram que a representação da matriz não exerce muita 

influência na avaliação da importância dos fragmentos (nós). Porém, esta importância é 

afetada pela medida de conectividade utilizada, pelos atributos dos fragmentos e pela 

distância máxima de dispersão. Ainda assim, os resultados deste estudo indicaram que as 

representações matriciais mais simples podem ser usadas para delinear os fragmentos mais 

importantes em uma rede global da paisagem, mas não devem ser utilizados para identificar as 

conexões entre os fragmentos de hábitat. 

 Ao considerar as unidades de conservação da área de estudo, os resultados indicaram a 

eficácia de proteção para ambas as classes temáticas. Como a vegetação rarefeita era 

predominante na paisagem em 1984, ano considerado como o marco ambiental da região do 

Sinclinal Moeda pelo início da criação de áreas protegidas, grande parte desta classe temática 

continua preservada no interior das UCs. É o caso do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça 

(identificação n
o
 12), da Estação Ecológica de Arêdes (identificação n

o
 10), da MONA Serra 

da Moeda (identificação n
o
 11), das REBIOs Campos Rupestres de Moeda Norte e Sul 

(identificação n
os

 17 e 18) e das RPPNs Rio do Peixe, Capitão do Mato e Trovões 

(identificação n
os

 21, 22 e 23, respectivamente).  

 Já parte dos fragmentos mais importantes da vegetação densa estão localizados na 

APE e na Estação Ecológica de Fechos (identificação n
os 

6 e 8), na REBIO Florestal do 

Tumbá (identificação n
o
 7) e nas RPPNs Mata Samuel de Paula e do Andaime (identificação 

n
os

 20 e 24, respectivamente). Ainda assim, a abrangência de áreas protegidas para a classe 

vegetação densa pode ser considerada incipiente, sobretudo nos fragmentos em processo de 

recuperação ambiental.    

Na APA SUL RMBH, que abrange 65,69% da área de estudo, observa-se a existência 

de um mosaico de UCs em seu interior e no entorno imediato. Tal mosaico, por si só, pode ser 

considerado um potencial para a implantação de corredores ecológicos entre estas importantes 
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unidades de planejamento. O SNUC prevê o mosaico de UCs como uma estratégia de 

conservação, conforme artigo 26º:  

 

Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias 

diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 

protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do 

conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se 

os seus distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a 

presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável no contexto regional (BRASIL, 2000). 

 

O Decreto n
o
 4.340/2002, que regulamentou o SNUC, estabelece a criação de um 

conselho consultivo para atuar na gestão integrada das UCs do mosaico. No entanto, este 

mosaico na região do Sinclinal Moeda ainda não foi legitimado: sua criação depende do 

reconhecimento e da solicitação dos órgãos gestores de todas as áreas protegidas envolvidas.  

A representatividade das áreas protegidas no contexto da conectividade potencial da 

paisagem natural também pode ser considerada pequena. A Figura 5.26 ilustra os resultados 

obtidos pelo IIC em nível de paisagem, onde as classes temáticas vegetação densa e vegetação 

rarefeita foram consideradas áreas hábitat. Nota-se que as áreas não-hábitat evidentes 

correspondem à classe solo exposto e aos grandes aglomerados urbanos da classe temática 

ocupação. No entanto, os fragmentos naturais com menor IIC estão sobre forte pressão 

antrópica, localizados principalmente no entorno da classe solo exposto e em áreas de 

ocupação dispersas. 

Os efeitos principais da fragmentação descritos por Fahrig (2003) – redução no 

montante de hábitat e no tamanho do fragmento; o aumento no isolamento e no número de 

fragmentos – tornam-se evidentes na paisagem natural da região do Sinclinal Moeda, já que as 

áreas não-hábitat e os fragmentos com menor IIC encontram-se dispersos na matriz (Figura 

5.26) e não apenas na borda, o que pode ocasionar futuro isolamento das áreas hábitats com 

maior IIC.  
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Figura 5.26 - Mapa de Conectividade da Paisagem Natural na área de estudo 

 

Fonte: elaboração própria (2015). 
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O risco para a manutenção da paisagem natural, do fluxo gênico de espécies e dos 

serviços ecossistêmicos pode ser amenizado se ocorrer o planejamento adequado do território, 

a fim de evitar o isolamento dos fragmentos de hábitat. É possível verificar na Figura 5.26 que 

a disposição espacial das UCs existentes se concentra a noroeste da área de estudo, onde se 

localiza a capital mineira e a tendência de expansão urbana do vetor sul da RMBH.  

No entanto, a região central, nordeste e sudeste estão com a proteção legal de 

ambientes naturais representadas apenas pelas RPPNs Capitão do Mato, Rio do Peixe, 

Trovões e Andaime. Como já discutido, as RPPNs na região de estudo – com exceção da 

Mata do Jambreiro e da Mata Samuel de Paula – são consideradas inexistentes pelo IEF já que 

não houve a conclusão de procedimentos burocráticos que validam respectivas criações.  

Ao considerar a importância dos fragmentos revelada pelo IIC, o arranjo espacial da 

UCs na região do Sinclinal Moeda e a crescente atividade antrópica acredita-se que a 

consolidação do mosaico de UCs existentes e a criação de novas áreas protegidas pode 

auxiliar a formação de stepping stones. No entanto, destaca-se que a categoria de manejo 

destes novos ambientes protegidos deve estar em conformidade com as atividades antrópicas 

já consolidadas ou previstas na região do Sinclinal Moeda, a fim de evitar a criação de novos 

conflitos territoriais e conseguir alcançar os objetivos de conservação.  

 Rambaldi e Oliveira (2003) destacam que os fragmentos naturais devem ser 

considerados em nível de paisagem para melhor compreender sua estrutura espacial e, assim, 

definir as estratégias conservacionistas de UCs e seu entorno – no caso do Sinclinal Moeda, 

caracterizado pela crescente atividades antrópicas.  

 De acordo com os autores, um planejamento adequado para efetivo manejo no entorno 

de áreas protegidas seguem duas premissas básicas: 1- a definição de uma escala de trabalho e 

sua contextualização conforme aspectos abióticos e/ou bióticos a serem conservados; 2- 

respectivos diagnósticos e monitoramentos, que permitirão obter respostas do ambiente 

natural relacionadas à biota, ao sistema socioeconômico e à configuração da paisagem. Como 

alternativas sugeridas por Rambaldi e Oliveira (2003) para alcançar o manejo da paisagem, 

cita-se a implantação de corredores, a determinação de zonas tampão ou zonas de 

amortecimento das UCs existentes, o manejo agroecológico (tais como o “abraço verde”, 

utilizado com sucesso na região do Pontal do Paranapanema, em São Paulo) e a restauração 

de ambientes impactados pelas atividades antrópicas, principalmente de áreas mineradas. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente trabalho objetivou avaliar a evolução da paisagem natural entre os anos de 

1984 e 2013 e relacioná-la com as atividades antrópicas presentes na região do Sinclinal 

Moeda, situado na porção oeste do Quadrilátero Ferrífero. A partir da elaboração da base 

cartográfica foi possível identificar os principais elementos da paisagem selecionados para a 

pesquisa: a vegetação densa e vegetação rarefeita (que correspondem à cobertura vegetal 

natural); a ocupação e o solo exposto (que representam as atividades antrópicas modificadoras 

do ambiente); e a água (que compõem os ambientes lênticos encontrados na região).  

Os resultados obtidos pela classe temática ocupação indicaram o maior crescimento 

proporcional entre 1984 e 2013 (12,78%), que dos 2.271 hectares (2,01%) saltaram para 

16.857 hectares (14,79%). A ocupação antrópica encontra-se, em sua maioria, dispersa na 

paisagem e, pela escala adotada no trabalho, tornou-se quase imperceptível no mapa, 

principalmente quando comparada com as demais classes temáticas. Mas o cruzamento de 

dados permitiu relacionar esta atividade antrópica como a principal responsável pela redução 

da vegetação rarefeita: dos 12,78% referentes ao crescimento da ocupação entre os anos 

estudados, 11,20% estão inseridos em áreas onde antes era vegetação rarefeita.  

 A população da região de estudo atualmente é atraída pela beleza cênica existente, 

principalmente associada aos remanescentes florestais nativos. Alguns loteamentos, que antes 

eram visualizados de modo pontual na paisagem, apresentam atualmente uma tendência de 

aglomeração em áreas estratégicas para a conservação ambiental e tem motivado a 

transformação da paisagem natural entre o período temporal estudado. É o caso do vetor sul 

da RMBH, principalmente nos limites municipais de Belo Horizonte e Nova Lima, no 

encontro das Serras da Moeda e do Curral e nas proximidades de Unidades de Conservação 

pioneiras, tais como o Parque Estadual da Serra do Rola-Moça e Estação Ecológica de 

Fechos. O mesmo pode se aplicar à região do Vale do Mutuca, onde há outras áreas 

legalmente protegidas como APEs e APPs. 

 As atividades minerárias, que durante o Ciclo do Outo estimulavam a migração de 

pessoas para a região, hoje se correlacionam com conflitos ambientais e territoriais. Embora 

ainda seja um dos principais pilares econômicos dos municípios e do Estado, a vocação 

mineral da área de estudo se esbarra com os interesses de preservação ambiental e de 

ocupação do território. 

 A classe temática solo exposto, que incluiu as atividades minerárias cuja explotação 

seja superficial, não apresentou grande diferença no aumento de sua área entre os anos de 
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estudo: houve um crescimento de 3,42% em termos de representatividade, que passou de 

1.338 hectares (1,18%) para 5.246 hectares (4,62%). Este resultado só foi maior do que a 

classe água, cujos valores proporcionais permaneceram os mesmos (aumento irrisório de 

0,02%). 

 No entanto, ao analisar os processos minerários existentes na região do Sinclinal 

Moeda, a dinâmica da paisagem se altera e as atividades minerárias passam a ocupar a 

totalidade da área de estudo – inclusive, com sobreposição de interesses minerários entre as 

poligonais existentes. Dentre as concessões de lavra, que representam as atividades minerárias 

modificadoras do ambiente na área de estudo, a extração aurífera é abarca áreas mais 

representativas, com 26.552,98 hectares dispostos em 16 poligonais. A explotação ferrífera 

ocupa o segundo lugar em termos de área, com 12.413,79 hectares, embora esteja em maior 

número de poligonais (48).  

 Para as classes temáticas que representam a cobertura vegetal natural, os resultados 

foram divergentes. A vegetação rarefeita, que representa parte das fitofisionomias do bioma 

Cerrado, foi a única categoria que apresentou redução: dos 71.054 hectares presentes em 1984 

(62,88%) restaram 41.201 hectares em 2013 (36,15%). A vegetação densa, que inclui 

remanescentes de floresta estacional semidecidual, apresentou aumento de 10,54% e indica 

uma recuperação ambiental ao longo do tempo. Dos 37.626 hectares em 1984 (33,30%), a 

área de abrangência desta classe temática superou a vegetação rarefeita – até então 

predominante na paisagem – e atingiu 49.957 hectares em 2013 (43,84%).  

 Nos resultados obtidos verificou-se que as atividades antrópicas estudadas têm 

motivado não só a perda e a transformação de hábitats naturais, como também a fragmentação 

ambiental da região do Sinclinal Moeda. Porém, a principal diferença entre a expansão da 

mineração e da urbanização está relacionada com fatores limitantes. Enquanto as minerações 

estão condicionadas principalmente à geologia local (formações ferríferas e rochas 

hospedeiras de ouro), as ocupações não apresentaram restrições litológicas nem altimétricas, 

ou seja, ocorrem em regiões de fundo de vales, encostas e topos de serras e morros.  

 Talvez a recuperação ambiental da vegetação densa esteja relacionada com o 

crescimento de legislações específicas que visam proteger o bioma da Mata Atlântica; ou 

mesmo com a preocupação em preservar os remanescentes florestais, que são incorporados 

aos loteamentos da região como valor agregado à especulação imobiliária. Na contramão 

deste viés, acredita-se que o Cerrado ainda apresenta baixo reconhecimento dos serviços 

ecológicos, que motivam ações ilícitas e impunes de desmatamento, queimadas, caça da fauna 

e coleta de espécimes da flora. 
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 As métricas revelaram que a vegetação rarefeita apresentou alto índice de 

fragmentação, associada ao crescimento do número de fragmentos, cada vez menores, mais 

isolados e com formatos mais complexos, o que os torna mais susceptíveis ao efeito de borda. 

Exatamente o oposto foi encontrado para a vegetação densa, onde houve a manutenção dos 

fragmentos maiores e recuperação de fragmentos medianos de formas mais regulares e 

tendência de conectividade, que reduz a vulnerabilidade ao efeito de borda.   

 As áreas legalmente protegidas mostraram-se relevantes para a manutenção 

paisagística da região do Sinclinal Moeda e constituem um mosaico de Unidades de 

Conservação. Elas abrigam fragmentos importantes para a conectividade ambiental, a maioria 

referente à vegetação rarefeita. Em termos percentuais, a área de estudo está quase totalmente 

inserida em UCs, que correspondem a 80,53% da área estudada, onde apenas a APA SUL 

RMBH contribui com 65,69%. Ainda assim não foram incluídas outras áreas de preservação 

ambiental que, embora existentes em decretos específicos – como o caso do Conjunto 

Histórico e Paisagístico da Serra da Calçada, das APPs, do Geoparque Quadrilátero Ferrífero 

e de Reservas Legal – ainda não constam no banco de dados do ZEE-MG.  

No entanto, acredita-se que o principal problema da fragmentação da região de estudo 

não esteja vinculado ao percentual de áreas protegidas, mas sim à alta permissividade na 

gestão territorial das APAs; à baixa representatividade e à disposição espacial de UCs mais 

restritivas e aos conflitos gerados pela sobreposição das áreas protegidas associados à 

ausência ou ineficiência dos instrumentos de gestão. O próprio mosaico de UCs, previsto pelo 

SNUC, ainda não foi legitimado e compromete a eficácia do planejamento conservacionista 

integrado e da gestão ambiental do Sinclinal Moeda. 

A modelagem dos fragmentos conectados e o arranjo espacial das UCs levantadas 

permite evidenciar que a criação de novos espaços protegidos deve ser considerada para 

preservar a potencialidade paisagística da região do Sinclinal Moeda. A maioria das UCs está 

concentrada na porção noroeste ou dispersas na paisagem. Como o presente trabalho se 

baseou em uma abordagem simplista da matriz com uma visão antropocêntrica da ecologia da 

paisagem, não foi possível traçar corredores ecológicos – sejam eles estruturais ou funcionais.  

No entanto, com todos os dados aqui apresentados, acredita-se que no primeiro 

momento os stepping stones sejam uma alternativa viável para a permeabilidade da vegetação 

rarefeita na paisagem e merecem atenção. A presença de minas ferríferas com cavas evidentes 

(solo exposto) na área de estudo, localizadas principalmente nas duas serras que compõem o 

Sinclinal – Serra da Moeda (a oeste) e Serra das Serrinhas (a leste) – e nas proximidades de 
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unidades de conservação possivelmente inviabilizarão a criação de corredores ecológicos para 

esta classe temática.   

 Em um segundo momento uma possível recuperação do solo exposto possibilite a 

efetivação destes corredores. Porém, projetos de fechamento de mina na região de estudo que 

tramitam nos órgãos ambientais não consideram a recuperação ambiental, mas sim uma 

reabilitação do uso do solo onde estão previstos novos loteamentos – uma perda tanto para o 

meio ambiente quanto para a sociedade civil.  

 Já com os resultados obtidos pela vegetação densa acredita-se que seja viável, em 

termos paisagísticos, a formação de áreas contínuas de preservação na parte externa do 

Sinclinal Moeda, principalmente a norte e a leste. Deve-se atentar para a região do Vale do 

Mutuca, da REBIO Florestal do Tumbá e da Estação Ecológica de Fechos, localizados a norte 

da área de estudo, pois estão sob forte pressão minerária e imobiliária, embora ainda apresente 

significativos fragmentos conectados.  

As sugestões deste trabalho refletem apenas uma perspectiva paisagística. Para efetiva 

conservação ambiental da área é preciso desenvolver estudos biológicos específicos e em 

escala refinada, de forma a compreender a real resposta das espécies que compõem a 

biodiversidade local. Este trabalho pode ser utilizado como base dos próximos estudos, onde 

os fragmentos considerados mais importantes para a conectividade da paisagem podem 

auxiliar a contínua trajetória conservacionista da região. 

Por fim, cabe destacar que o presente trabalho pode contribuir com a atualização do 

ZEE-MG como forma de auxiliar a tomada de decisões na gestão do território estudado. A 

ecologia da paisagem, sob a perspectiva geográfica, demonstrou ser um eficaz instrumento de 

planejamento, que a partir da visão espacial da região do Sinclinal Moeda, permitiu verificar a 

substituição da matriz entre os anos de 1984 e 2013 em uma paisagem cada vez mais 

antrópica.   
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APÊNDICE A – Informações georreferenciadas dos pontos amostrados em campo 

 

Ponto Altitude (m) Zona Northing Easting Verificação em Campo Classificação Data Fotos 

1 1185 23K 7751827 612358 Veg_Rarefeita Veg_Rarefeita 

19/07/2014 

8639 a 8647 

2 1147 23K 7751804 613227 Veg_Rarefeita Veg_Rarefeita 8648 a 8653 

3 1227 23K 7754205 613897 Veg_Rarefeita Veg_Rarefeita 8654 a 8663 

4 1241 23K 7757659 614933 Solo_Exposto Solo_Exposto 8664 a 8670 

5 1318 23K 7759561 616098 Solo_Exposto_recuperacao_graminea Veg_Rarefeita 8671 a 8673 

6 1385 23K 7760314 615938 Solo_Exposto_cortina_arborea Solo_Exposto 8674 a 8683 

7 1310 23K 7763040 617661 Solo_Exposto_barragem_seca Solo_Exposto 8684 a 8689 

8 1304 23K 7764512 616106 Agua_barragem_de_rejeito_cheia Agua 8690 a 8693 

9 1242 23K 7766851 618542 Veg_Densa_eucaliptos Veg_Densa 8695 a 8698 

10 851 23K 7764433 625075 Transicao_Veg_Rarefeita-e-Densa Veg_Rarefeita 8699 e 8700 

11 872 23K 7765889 625033 Transicao_Veg_Densa-e-Ocupacao Veg_Densa 8701 a 8706 

12 838 23K 7766662 624498 Transicao_Veg_Rarefeita-e-Densa Veg_Rarefeita 8707 a 8714 

13 898 23K 7768847 624324 Veg_Densa Veg_Densa 8715 a 8718 

14 965 23K 7769476 624702 Veg_Densa Veg_Densa 8719 a 8723 

15 952 23K 7769087 623879 Veg_Densa_RPPN-Andaime Veg_Densa 8724 a 8726 

16 766 23K 7771804 625954 Veg_Densa-mata_ciliar_Velhas Veg_Densa 8727 a 8730 

17 942 23K 7772921 625042 Transicao_Veg_Rarefeita-e-Densa Veg_Rarefeita 8731 a 8743 

18 1022 23K 7772545 623542 Transicao_Veg_Rarefeita-e-Densa Veg_Rarefeita 8744 a 8748 

19 958 23K 7771899 620441 Transicao_Veg_Densa-e-Rarefeita Veg_Densa 8749 a 8753 

20 824 23K 7775180 625939 Transicao_Veg_Rarefeita-e-Densa Veg_Rarefeita 8754 a 8756 

21 834 23K 7775724 625567 Transicao_Veg_Rarefeita-e-Ocupacao Veg_Rarefeita 8757 a 8759 

22 740 23K 7778484 626161 Ocupacao_Rio-Acima Ocupacao 8760 e 8761 

23 776 23K 7783406 623108 Transicao_Ocupacao_Veg_Densa-e-Rarefeita Ocupacao 8762 a 8765 

24 748 23K 7786059 621900 Transicao_Ocupacao_Eucaliptos Ocupacao 8766 a 8768 

25 859 23K 7787733 620460 Ocupacao_Nova-Lima Ocupacao 8769 a 8772 

26 1018 23K 7788709 617727 Ocupacao_Nova-Lima_BH Ocupacao 8773 a 8782 

27 1262 23K 7757972 610446 Transicao_Veg_Rarefeita-e-Densa_com_eucaliptos Veg_Rarefeita 

20/07/2014 

8783 a 9763 

28 1253 23K 7759589 611593 Barragem_rejeito_Seca Solo_Exposto 8792 e 8793 

29 1334 23K 7760384 612507 Transicao_Veg_Rarefeita-e-Densa_eucaliptos Veg_Rarefeita 8799 a 8803 
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30 1352 23K 7760664 612059 Transicao_Veg-Rarefeita-e-Densa_eucaliptal Veg_Rarefeita 8804 a 8810 

31 1321 23K 7761311 611778 Transicao_Veg_Rarefeita-e-Densa_eucaliptal Veg_Rarefeita 8811 a 8822 

32 1224 23K 7758083 612185 Veg_Rarefeita Veg_Rarefeita 8823 a 8830 

33 1414 23K 7758051 608573 

Transicao_Veg_Rarefeita-e-Densa_MONA_Moeda-

trilheiros Veg_Rarefeita 8831 a 8845 

34 1367 23K 7762076 607901 Transicao_Solo_exposto-e-Ocupacao Solo_Exposto 8846 a 8852 

35 1389 23K 7765207 607252 Veg_Rarefeita Veg_Rarefeita 8853 a 8857 

36 1485 23K 7766717 606674 Transicoes_Veg_Rarefeita-Topo-do-Mundo Veg_Rarefeita 8858 a 8867 

37 1383 23K 7768533 609734 Ocupacao-Alphaville Ocupacao 8868 a 8873 

38 1415 23K 7767035 609706 Veg_Densa-eucaliptal Veg_Densa 8874 a 8879 

39 1470 23K 7769074 607126 Veg_Rarefeita-e-Densa_com_recuperacao_talude Veg_Rarefeita 8880 a 8882 

40 1313 23K 7770119 611129 Transicao_Ocupacao-e-eucalipto_Margem_BR356 Ocupacao 8883 a 8887 

41 1346 23K 7771649 610340 Veg_Densa-eucaliptal Veg_Rarefeita 8888 a 8900 

42 1329 23K 7778897 607106 Transicao_Veg_Densa-Ocupacao-Vale-do-Sol Veg_Densa 8901 a 8905 

43 1383 23K 7778793 608661 Veg_Rarefeita-canga_EEF Solo_Exposto 8906 a 8921 

44 1150 23K 7780100 610595 Transicao_Veg_Rarefeita-e-Densa-e-Ocupacao-Passargada Veg_Rarefeita 8922 a 8930 

45 1300 23K 7780107 609017 Veg_Rarefeita_em_recuperacao_natural Veg_Rarefeita 8931 a 8942 

46 1198 23K 7767852 615766 Veg_Rarefeita-margem_BR356 Veg_Rarefeita 

02/08/2014 

8943 a 8952 

47 1200 23K 7767947 615776 Agua e eucaliptos ao fundo Agua 8953 a 8955 

48 1275 23K 7768459 613505 Veg_Densa-mata-alteracao para sp exotica Veg_Densa 8956 a 8960 

49 1329 23K 7768662 613877 Eucaliptal-Veg_Densa-minas ao fundo Ocupacao 8961 a 8967 

50 1387 23K 7765151 608503 Ocupacao-Cond Ville Lacess Ocupacao 8968 a 6970 

51 1319 23K 7764047 608667 Agua Agua 8971 e 8972 

52 1271 23K 7764240 610092 Veg_Rarefeita e transicao com eucaliptos e ocupacao Veg_Rarefeita 9873 a 8976 

53 1302 23K 7771742 608708 Veg_Densa-eucaliptos Veg_Densa 8977 a 8981 

54 1357 23K 7775262 610611 Transicao Solo Exposto_Veg_Rarefeita Solo_Exposto 8982 a 8993 

55 1227 23K 7774755 615749 Veg_Rarefeita Veg_Rarefeita 8994 a 9003 

56 1106 23K 7775221 616833 Transicao Veg_Rarefeita e Mina Anglo com Veg_Densa Veg_Rarefeita 9004 a 9011 

57 1001 23K 7778417 617902 Transicao_Veg_Densa-e-Rarefeita Veg_Densa 9012 a 9015 

58 1024 23K 7776910 617340 Transicao_Veg-Rarefeita-e-Densa Veg_Rarefeita 9016 a 9024 

59 1290 23K 7774242 612947 Veg_Rarefeita-e-Densa-eucaliptos. Mina ao fundo Veg_Rarefeita 9025 a 9027 

60 1346 23K 7777637 607902 Transicao-Ocupacao--Veg.Rarefeita-Vale do Sol Ocupacao 9028 a 9032 

61 1343 23K 7781355 608131 Transicao_Veg_Rarefeita-Solo_Exposto Veg_Rarefeita 9033 a 9043 
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62 1188 23K 7783571 609470 Transicao_Cond Macacos, Veg_Densa e Rarefeita Veg_Rarefeita 9044 a 9049 

63 977 23K 7783880 612236 Veg_Densa-estrada Macacos Veg_Densa 9050 a 9053 

64 934 23K 7782328 612637 Veg_Densa-Macacos Veg_Densa 9054 a 9056 

65 1019 23K 7780765 613316 Veg_Densa-Macacos Veg_Densa 9057 a 9061 

66 1071 23K 7779688 612889 Transicao_Veg_Densa-e-Rarefeita. NL e BH ao fundo Veg_Densa 9062 a 9066 

67 1078 23K 7778956 612202 Veg_Densa-e-Rarefeita. Eucaliptos Veg_Densa 9067 a 9069 

68 1363 23K 7782536 605399 Transicao_Ocupacao-JC-Cerrado com cortina arborea Ocupacao 

03/08/2014 

9070 a 9072 

69 1445 23K 7782919 602956 Veg_Rarefeita- PESRM-Mirante dos Planetas Veg_Rarefeita 9073 a 9078 

70 1394 23K 7781933 605425 Jardim Canada Ocupacao 9079 a 9081 

71 1412 23K 7787144 607118 Veg_Rarefeita e transicoes-PESRM-Morro do Cachimbo Veg_Rarefeita 
9082 a 9100  

GPS 0440 a 0442 

72 1308 23K 7785672 606281 Veg_Rarefeita ao fundo Densa e Mina Veg_Rarefeita GPS 0443 a  0446 

73 1152 23K 7787095 607960 Veg_Densa-antigo viaduto Mutuca Veg_Densa GPS 0447 a 0449 

74 1055 23K 7787718 609412 Transicao_Veg_Densa e Ocupacao Veg_Densa GPS  0450 e 0451 

75 1052 23K 7788170 610900 Transicao_Ocupacao_Veg_Densa Ocupacao GPS 0452 a  0454 

76 1046 23K 7788045 614684 Veg_Rarefeita-e-Densa-Vale dos Cristais Veg_Rarefeita GPS 0455 a 0460 

77 1476 23K 7781689 603825 Veg_Rarefeita, Cond_Retiro das Pedras ao fundo Veg_Rarefeita 

10/08/2014 

9101 a 9107 

78 1456 23K 7778211 605985 Ocupacao_Retiro das Pedras-e-Jardim_Canada Ocupacao 9113 e 9115 

79 1464 23K 7776855 605820 Veg_Rarefeita-Serra da Calcada Veg_Rarefeita 9117 a 9128 

80 878 23K 7784216 614508 Veg_Densa-Ciliar Veg_Densa 9131 e 9132 

81 980 23K 7785034 615931 Transicao_Veg-Rarefeita-Densa e Ocupacao Veg_Rarefeita 9133 a 9135 

82 1014 23K 7783552 615864 Cond_Arboredo-transicao Ocupacao 9136 a 9141 

83 1032 23K 7785278 615300 Veg_Rarefeita-transicao com Densa Veg_Rarefeita 9141 a 9144 

84 898 23K 7784080 613323 Ocupacao_Macacos em transicao Veg_Densa Ocupacao 9142 a 9144 

Nota: Em destaque, os pontos onde foi verificado o confundimento da classificação supervisionada para o mapa de 2013 

Elaboração: Janaína Oliveira (2014) 
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